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% S^JSikeresen teljesítették üzemeink 
és hivatalaink dolgozói április 4 -i vállalásaikat

Népköztársaságunk kormánya április J 
4-én, felszabadulásunk ünnepén kitün�
tette a posta legjobb dolgozóit. A ki�
tüntetéseket Katona Antal postaügyi 
miniszter elvtárs osztotta ki ünnepé�
lyes keretek között.

Népköztársasági Érdemérem arany�
fokozatát kapta: Novak István, a pos�
taügyi minisztérium lV/2-es osztályá�
nak dolgozója.

Népköztársasági Érdemérem ezüst�
fokozatát: Garamvölgyi Miklós, a pécsi 
Postaigazgatóság vezetője.

Köztársasági Érdemérem bronz- 
fokozatát: Somogyi Sándor, fábián-
sebestyéni postahivatal vezetője.

Munkaérdemérem aranyfokozatát: 
Dr. Nagy Dezső, a Postakísérleti Ál�
lomás kutató-mérnöke.

! Munkaérdemérem ezüstfokozatát: 
Somkuti Ferenc, a javítóműhely mű�
szaki vezetője.

Munkaérdemérem bronzfokozatát: 
Sárvári János, Budapest 114-es posta- 
hivatal kézbesítője és Weiler Sándor, 
a BUVIHALÉP tatai kirendeltségének 
dolgozója kapta.

Műnk a érdem érmet kapott: Hajdú
Elek, Budapest 62-es hivatal kézbesí�
tője, Bán Imréné, távbeszélő-kapcsoló�
nő, Helyk. és József távbeszélő hiva�
tal, Bársony Jánosné felvevő, Buda�
pest 10-es postahivatal.

Népköztársaságunk kormánya által 
kitüntetett dolgozóinkat szívből üdvö�
zöljük és a szocializmus építésében, a 
szocialista; posta kialakításában vég�
zett munkájukhoz további sikereket kí�
vánunk.

Termelésünk hatalmas emelője: 
a munkafegyelem erősítése

Pártunk központi vezetősége most, a 
második negyedév indulásakor aktíva- 
értekezleten vitatta meg a munkafegye�
lem kérdéseit a gazdasági vezetőkkel, 
pártfunkcionáriusokkal, szakszervezeti 
és tömegszervezeti vezetőkkel.

A központi vezetőség megállapítása 
szerint népgazdaságunk számos terüle�
tén az elmúlt hónapokban erősödött a 
munkafegyelem, javulás mutatkozik 
abban, hogy csökkent az igazolatlanul 
mulasztók, későnjövők, munkahelyüket 
önkényesen elhagyók száma. Ez a ja �
vulás azonban nem kielégítő: „a fe�
gyelem nem erősödött olyan mértékben, 
ahogyan azt feladataink gyors növeke�
dése megkövetelné."

Vas Zoltán elvtárs előadása és az 
értekezleten elhangzottak mindenki 
előtt világossá tették, mennyire súlyos 
az a kár, amelyet a fegyelem megbon-  
lói okoznak. Sok- sok munkanap vész 
el igazolatlan mulasztások és hasonló 
fegyelmezetlenségek miatt. Ha ezt az 
elveszett munkaidőt, vagy legalább na�
gyobb részét sikerül kihasznált munka�
idővé tenni, „hatalmas termelési érté�
ket — mintegy kétmillió forint több-  
termelést — nyerhet népgazdaságunk "

„A termelésnek ezt a hatalmas több�
letét megkaphatja az ország a legcse�
kélyebb új beruházás, új gépek, épü�
letek né kül; nem szükséges hozzá 
egyetlen új munkaerő sem nem kel! 
semmiféle új határozatot, rendszabá'yt 
hozni — csupán az kell, hogy követ�
kezetesen végrehajtsuk korábbi hatá�
rozatainkat a munkafegyelem megerő 
sítése érdekében."

Az aktívaértekezleten mint egyik 
legnagyobb hiányosság a vezetők 
liberalizmusa szerepelt, ahogyan egyes 
vezetők a munkafegyelem kérdéseit 
kezelik.

Valóban a posta területén is még 
sok vállalatunk és hivatalunk vezetője 
nem tud kemény kézzel rendet tartani. 
Nincs „szíve" és bátorsága, hogy 
munkatársaitól megkövetelje a rendet 
és megbüntesse a fegyelembontókat. 
Magatartásával, látszólag a kevésbbé 
népszerű feladatok végre nem hajtásé-, 
val igyekszik népszerűséget szerezni. 
Arról azonban megfeledkeznek, hogy 
ez a.magatartás népszerűséget jelent 
az öntudatlan munkások és főleg az

elienség előtt, de elégedetlenséget 
okoz az öntudatos postás dolgozóknál 

★
így történhetett meg például a Pos�

taüzem Főkönyvelőségének Ellátási 
Csoportjánál, hogy a vezető a rendele�
tek végre nem hajtásával súlyos kárt 
okozott népgazdaságunknak, amikor is 
közel 100 tüzeiörendelő tartozásának 
levonása iránt bérszámfejtésnél nem 
intézkedtek. Súlyosbítja a helyzetet 
az, hogy az ellátási csoport vezetője 
és osztá'yvezetője szintén nem állítot�
ta be saját fizetésébe levonásra a 
megrendelt tüzelő árát

A párt és a kormány 
rendelkezéseivel komoly 

fegyvert adott a vezetők kezébe,
csak meg kell tanulni helyesen élni 
vele. A fegyelmi az egyszemélyi fele�
lős vezetés elve alapján a vállalat és 
hivatalvezetőink kezébe került. Ezek�
nek rendelkezése törvény az üzemben, 
hivatalban! Ezen túlmenően fegyelmi 
jogkört biztosítottak a műhelyek főnö�
keinek, sőt a művezetőknek és meste�
reknek is.

A postás vezetők is tekintélyt első�
sorban azzal szerezhetnek, ha szigorú 
és igazságos mértékben megkövetelik a 
rendet és fegyelmet. Vezetőinknek fel 
kell számolniok a fegyelmi büntetések 
terén nem egyszer gyakorolt admi�
nisztratív jeliegű munkamódszerüket, 
A fegyelem megszilárdításáért folyta�
tott harcban támaszkodjanak a dolgo�
zók szervezeteire, elsősorban a párt�
ós szakszervezetekre és mindenekelőtt 
a termelésben élenjáró kommunistákra. 
Csak ezzel a módszerre! lehet elérni, 
hogy üzemeinkben, hivatalainkban 
olyan közhangulatot terem tseriek,
amely a lógósok, fegyelembontók hely�
zetét lehetetlenné teszi.

Vezető munkájukban egy percre se 
felejtsék el Rákosi elvtárs szavait: 
„a munkásigazgatók, csakúgy, mint a 
művezetők, mint a mesterek . . .  tud�
ják meg, hogy a termelés, a szocia�
lizmus érdekében megkövetelt fegye�
lem megszilárdításánál mögöttük lesz 
nemcsak a munkásság színe-java, ha�
nem teljes erejével pártunk, a Magyar 
Do gőzök Pártja is."

Hegedűs István

Táviróverseny a Főpostahivatalban
A budapesti igazgatósági kerület 

legjobb távirásza elméért március hó 
28-án zajlott le a verseny a Főposta- 
hivatalban.

Már a kora reggeli órákban izgatott 
szaktársakat látunk járni-kelni a Fő�
posta folyosóin, a versenyre készülnek 
A hivatal távgépíró-termében 9 órára 
gyűltek össze a versenyzők, hogy el�
döntsék. ki a legjobb távirász a Bu�
dapesti Igazgatóság területén.

* A verseny igen változatos volt és 
távirászaink bizonyságot tettek kiváló 
szaktudásukról. A verseny igen nagy 
küzdelem után a következő eredmény- 
lyel zárult:

a verseny győztese Szalaí Lajos 
nemzetközi távirász;

II. helyezett: Pinczel László, belföldi 
távkezelési oszt. dolgozója;

III. helyezett: Hídvégi Ferenc:
IV Lakatos Tivadar.
A verseny győztese, Szalai szaktárs 

400 forint pénzjutalmat és „Budapesti 
Igazgatóság legjobb távirásza" címet 
nyerte el.

Az elért eredmények további remé�
nyekre jogosítanak és elősegítik a 
postaszolgáltatások, nevezetesen a hír�
közlő szolgálat további javulását.

Zakar Albertné 
sajtótudósító, Főposta.

Az egész dolgozó nép lelkes öröm�
mel ünnepelte meg április 4-ét, felsza�
badulásunk hetedik évfordulóját.

Lendületesen készü'tek az ünnepre 
a postás dolgozók is. Mert a postás 
dolgozók is érezték, milyen döntő mó�
don megváltozott életük hazánkban 
1945 április 4-e óta. Megszűnt a pos�
tás dolgozók megalázottságai s ma 
már a dolgozók többsége magáénak 
érzi a postát és a gazda szemével te�
kint körül munkája végzése közben.

Megszűnt a szamárlétra. A volt 
postamesteri alkalmazottak ma már 
egyenjogú dolgozók, nincsenek kiszol�
gáltatva a postamester „urak” kénye- 
kedvének. Mindenki képzettségének és 
tehetségének megfelelő munkakörben 
dolgozik és egyre inkább a szocia�
lista bérezés alapelve szerint részesül 
bérezésben.

A postás dolgozók a régi, elavult, 
korszerűtlen postahivatalok helyett ma 
már mind nagyobb számban világos 
napfényes, egészséges hivatalokban 
végezhetik munkájukat, ahol megfelelő 
öltözők, mosdók, kultúrhelyiségek áll�
nak a dolgozók rendelkezésére.

A szovjet tapasztalatok felhasználá�
sával egyre jobban tökéletesítjük a 
posta munkamódszereit műszaki és 
szervezési vonalon egyaránt. Ebben 
igen nagy segítséget jelentett a Szov-  
jetunióból ittjárt, valamint a magyar 
postától a Szovjetunióban járt küldött�
ségek tapasztalatai, amelyek egyre in�
kább segítenek munkánkban.

A postás dolgozók 
fokozzák a munkaversenyt

Mindezek a hatalmas arányú válto�
zások új emberré formálták a postás 
dolgozókat is, akik a munkaverseny 
fokozásával vesznek- részt a szocializ�
mus építésében. Mivel is hálálhatták 
volna meg legjobban 'felszabadulásu�
kat, azt, hogy békében és szabadság�
ban építhetik szocialista hazánkat, mint 
azzal, hogy április 4-e tiszteletére 
újabb munkasikerekre, újabb győzel�
mekre tettek szocialista kötelezettség�
vállalásokat.

A Járműtelepen például Katona Géza 
szaktárs vállalta, hogy negyedévi ter�
vét 109 százalékra teljesíti és 114 szá�
zalékra teljesítette.

Ugyanitt Mosonyi Gyula és Petrö-  
czi György vállalták, hogy a Steyr-  
agregátort az előirányzott április 1- e 
helyett március 25- re üzembehelyezik. 
Vállalásukat március 24- re teljesítet�
ték.

A Javítóműhely dolgozói is több és 
jobb munkával ünnepelték április 4-ét. 
Huszár Lajos és Utrata József lakato�
sok egy 528 órás munkát 364 óra alatt 
vállaltak teljesíteni. Molnár Oszkár és 
Kovács Antal sztahánovista írógépmű�
szerészek hosszúlejáratú versenyszer�
ződésükben vállalták, hogy ezévi ter�
vüket augusztus 20-ra befejezik.

Forgalmi hivatalaink dolgozói 
vállalásaikat a minőség megjavítására, 

a postaszolgáltatások meggyorsítására, 
a bevételi terv túlteljesítésére 

irányították.
Séllei Ferenc sztahanovista kézbe�

sítő 1400 forint értékű értékcikkeladást 
vállalt és 5100 forint értékűt teljesí�
tett.

A Budapest 72-es hivatal dolgozói 
vállalták, hogy negyedévi tervüket 
négy nappal előbb befejezik és öt nap�
pal előbb fejezték be.

Vidéki postás dolgozóink is 
jelentős vállalásokat tettek

és nagy többsége határidő előtt telje�
sítette, sőt túlteljesítette a vállalását.

Szombathely 1- es hivatal dolgozói 
vállalták, hogy tervüket 15 nappal 
hozzák előbbre és április 2- án már az 
április 17- i tervüket teljesítették.

Kecskemét 1-es hivatalnál Berényi 
József, a „Petőfi-brigád” vezetője két 
sajtó- és két rádióelöfizetésgyüjtést 
vállalt. Ezzel szemben 47 sajtó- és 19 
rádióelőfizetőt gyűjtött,

Békésszentanáráson Zilahi Ilona 
szaktársnö vállalta, hogy a táviratok 
belkezelési idejét 15 percre csökkenti. 
A belkezelési időt 5 percre csökken�
tette.

Jelentős vállalásokat tettek dolgo-‘ 
zóimk az anyagtakarékosság, az ön�
költségcsökkentés terén is, így például 
a pécsi HÁLÉP dolgozói negyvenezer 
forint megtakarítást vállaltak a

Gazda-mozgalom keretében 
és 68.100 forintot takarítottak meg,

így bizonyították be szeretetüket a 
Szovjetunió iránt, amelynek a békés 
.termelést, a boldog jövőt, az új életet 
köszönhetik.

Az eddigi eredmények lelkesítsék a 
postás dolgozókat arra, hogy minden 
erejükkel küzdjenek a lemaradás ellen 
s napi munkájukkal harcoljanak követ�
kezetesen a terv teljesítéséért. Tegye�

nek fokozottan szocialista kötelezett�
ségvállalásokat és lelkesítsen minden 
postás dolgozót az a tudat, hogy min�
den százalék, minden megtakarított 
anyag újabb hatalmas csapást jelent 
ellenségeink részére.

A munka területén elért győzel�
meink egyben a béketábor erejének 
növekedését is jelentik. A postás do1- 
gozók szeme előtt lebegjen mindig 
Rákosi elvtárs mondása, amelyet pár�
tunk II. kongresszusán mondott: „ná�
lunk is kezd meghonosodni az a jó 
szokás, hogy a dolgozó nép minden 
nagy évfordulóját, vagy fontos ese�
ményt munkafelajánlással, újabb, ha 
talmas eredményekre való törekvéssel 
ünnepel”.

Bandur Borbála

Mi is jobb munkával készültünk 
felszabadulásunk nagy ünnepére

Április 4- e, hazánk felszabadulá�
sának hetedik évfordulója, eszembe 
juttatja mindazt a sok jót, amelyet 
felszabadítónknak, a Szovjetunió�
nak és lánglelkű vezérének, a ma�
gyar nép igaz barátjának, a nagy 
Sztálinnak köszönhetünk.

Én, mint dolgozó nő, még többet 
kaptam, mert nemcsak mint ember

szabadultam jel az elnyomás, a ki�
zsákmányolás alól, hanem mint nő 
is ugyanazokat a jogokat élvezem, 
mint a férfiak. Olyan megbecsülés�
ben van részem a munka területén, 
mint a férfiaknak és így lehettem 
sztahanovista. Megvan a tanulás�
hoz való jogunk is és nagy ünne�
pünkre, április 4- re, többek között 
úgy készültem, hogy munkaidőn túl 
elvégeztem a tízhónapos kezelési 
szaktanfolyamot, kitűnő eredmény�
nyel. Egy gyönyörű könyvjutalmat 
is kaptam. Ezzel a tanulással azt 
is el akartam érni, hogy szakmai 
tudásom kiszélesítése útján a ter�
melési eredményeket emelni tudjam

és a sztahanovista oklevél után a 
jelvényt is megszerezzem.

A mostani április emlékezetes 
lesz nekem azért is, mert résztve-  
hettem a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa által rendezett hathetes is�
kolán.

A Szovjetunió példája nyomán a 
helyközi távbeszélő központban ml 
brigádban dolgozunk. Én a „Vörös 
Csillag"- brigádnak vagyok tagja. A 
mi brigádunk április 4- e tiszteletére 
a mennyiségi és minőségi munka 
melleit a törlési százalék csökken�
tését, a belkezelési és várakozási 
idő csökkentését, az áramkörök jobb 
kihasználását tűzte ki célul. Vál�
lalásunkat eddig jól teljesítettük. 
Komoly támogatást kaptunk a szak�
vezetéstől is és a verseny állását 
kétóránként értékeltük ki. A ver�
senyző 13 brigád mindegyike sze�
retné megszerezni a zászlót.

A mi brigádunkban Pintér Jolán 
192 százalék, Pászik Fercncné szta�
hanovista 203 százalék. Ladányi 
Gczáné 195 százalék, Nagy Teréz 
197 százalék. Markai Lászlóné szta�
hanovista 180 százalékos napi ki�
emelkedő eredményt értek el már�
cius hónapban.

A jó eredmények elérésében se�
gítségünkre volt a Fürediné- féle 
mozgalom: „Kapcsolj ma jobban és 
többet, mint tegnap."

Persze vannak még hiányossá�
gok. Ezeket ki fogjuk küszöbölni, 
mert segítségünkre vannak a Szov�
jetunió dolgozói, akiknek nemcsak 
felszabadulásunkat, függetlenségün�
ket, szabadságunkat és boldog éle�
tünket köszönhetjük, hanem, akik 
állandóan segítenek tapasztalataik 
átadásával, akik tanítanak bennün�
ket, hogy a szocializmust mielőbb 
felépíthessük.

Kassa József né,
Jó z se f  távb. hiv.

Új p o s ta h iv a ta lo k  n y íln ak  
a m u n k á s la k ta  te r ü le te k e n

A posta szak vezetősége egymásután 
nyitja meg a dolgozók által sűrűn la�
kott területeken az új postahivatalo�
kat.

A Horthy-rendszer nem törődött az�
zal, hogy a munkások által lakott te�
rületeken postahivatalok álljanak a 
dolgozók rendelkezésére, így sokszor 
félórákat is kellett gyalogolni a dol�
gozóknak. hogy elérjék a legközelebbi 
postahivatalt.

így volt ez például Kispesten a 
Hullay Jenő-utca környékén is, ahol a 
legközelebbi postahivatalhoz legalább 
20 percet kellett gyalogolni A dolgo�
zók kívánságára a poslaügyi minisz�
térium új hivatalt létesített a Hullay 
Jenő-utca 35 szám alatt Kispest 6-os 
néven.

Az új hivatalt április 7-én adták át 
rendeltetésének.

A hivatal megnyitásán a városi ta�
nács is képviseltette magát. A tanács 
kiküldötte beszédében rámutatott, mi�

lyen óriási eredmény, hogy Kispesten 
az egyik legsűrűbben lakott munkás�
városban a posta újabb hivatalt adott 
át rendeltetésének, amely ismét a dol�
gozók kényelmét, könnyebb életét biz�
tosítja. A hivatalt Sipos Győri Anna 
hivatalvezető vette át és meghatott 
hangon mondott köszönetét azért a 
bizalomért, mely felé irányult, mikor 
a hivatal vezetéssel megbízták. ígére�
tet tett arra: minden igyekezetével
azon lesz, hogy selejtmentes. jó mun�
kát végezzen a hivatal és ezzel a 
béke ügyét szolgálja. Ígéretet tett arra 
is, hogy a hivatalban megforduló dol�
gozótársait a legnagyobb előzékeny�
séggel és figyelemmel fogja kiszol�
gálni és mindenben segítségükre lesz.

így épül, szépül, a dolgozók országa 
és a posta mindent megtesz, hogy a 
maga területén is meggyorsítsa a' szo�
cializmus én ÍFrs. ni

Sz. L»
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SZA K SZERV EZETÜ N K  IV. ORSZÁGOS K Ü LD Ö TTK Ö ZG Y Ű LÉSE
A Szakszervezeti Tanács elnökségé�

nek határozata értelmében, szakszer�
vezetünkben 1952. februárjától folytak 
a szakszervezeti vezetőségek újravá�
lasztása, Üzemeinkben lefolyt választá�
sok után március 23-án az ÉDOSZ 
kultúrtermében gyűltek össze üze�
meink és hivatalaink küldöttei, 
hogy megtárgyalják a legutolsó 
választás óta eltelt idő eredmé�
nyeit és hiányosságait és határozatokat 
hozzanak, amelyek szakszervezeti mun�
kánkban mutatkozó hiányosságokat 
megszüntetik és munkánk megjavítá�
sával betölthessük azt a fontos felada�
tot, amelyet partunk elénk tűzött.

A küldöttek másik fontos feladata az 
volt, hogy megválassza az új vezető�
séget, a postás dolgozók legjobbjai 
közül, akik képesek lesznek segíteni a 
nagy feladatok megoldásában a dolgo�
zókat.

Básta Rezső elvtárs beszámolójában 
ismertette az elmúlt 4 év munkájának 
eredményeit, hiányosságait és azokat a 
feladatokat, amelyek az újonnan válasz�
tott funkcionáriusokra és aktívákra 
várnak. Hangsúlyozta, hogy a legfon�
tosabb feladat felmérni a postaszol�
gálat hiányosságait s ezen hiányos�
ságok megszüntetésére, a munka jobb 
elvégzésére irányítani dolgozóink ver�
senyvállalásait. Beszámolójának to�
vábbi részében műszaki üzemeinkben 
mutatkozó terviemaradásokról beszélt 
Básta elvtárs és megállapította, hogy 
ezen lemaradásokat jobb minőségi 
munkával, a dolgozóknak a szűk ke�
resztmetszetek megoldására irányuló 
versenyvádlalásaival lehet behozni. 
Igen fontos ezen a területen, hogy 
sakkal nagyobb figyelmet fordítsunk a 
Sztahanov-mozgalomra, valamint az 
utóbbi hónapokban megindult újabb 
mozgalmak fejlesztésére.

Pártunk és kormányzatunk olyan 
feladatokat tűzött elénk az 1952-es 
tervévben, mely hazánk fokozott erősö�
dését eredményezi s amelyek végrehaj�
tásához fokozottabb erőfeszítésre is 
szükség van. Óriási mértékben emel�
kedik a posta forgalma s a fejődés 
ütemére jellemző, hogy a táviratok 
száma egy év alatt 2.8 millióról 4 
millióra emelkedett. Ötéves tervünk 
minden további évében 330 falutelefont 
kell beszerelni. A vezetékes rádiók 
számát pe'ig 46 ezer 429-ről az ötéves 
terv végére 500 ezerre kell emelni.

Mint láthatjuk, a postás dolgozók 
előtt is gyönvö.ű feladatok állnak, de 
mint mondotta Básta elvtárs, ezeket a 
feladatokat csak úgy tudjuk megvalósí�
tani, ha öntudatosan, fegyelmezetten 
harcolunk a terv teljesítéséért.

Pártunk Politikai Bizottsága a szak- 
szervezeti munka egyes kérdéseiről 
szóló határozat ban megállapította, 
hogy a szakszervezetek „akkor képvi�
selik következetesen a munkásosztály 
érdekeit, ha ingadozás nélkül harcolnak 
a munkafegyelem megszilárdításáért és 
a termelés állandó fokozásáért, mert 
ez képezi alapját az életszínvonal to�
vábbi emelkedésének."

Legdöntőbb feladat tehát,
hogy a munkaversenyben 

mutatkozó hiányosságokat 
kiküszöböljük

Hiba volt például, mondotta Básta 
elvtáns, hogy nem dolgoztuk ki ide�
jében a sztahanovista cím elnyerésének 
feltételeit, nem támogattuk a sztahano�
vistákat, elhanyagoltuk a munkamód�
szerátadási mozgalmat. Ennek követ�
keztében a sztahanovisták száma még 
ma sem éri el a 2 százalékot s különö�
sen a vidéket hanyagoltuk el.

A verseny nyilvánosságára sem
fordítottunk kellő gondot

Versenyeredmények közlése nélkül 
nem lehet versenyt szervezni, fejlesz�
teni. Ezen a téren a szakszervezeti 
bizottságok új vezetőségeinek hala�
déktalanul meg kell javítani munkáju�
kat. Gondoskodjanak arról, hogy a 
szakvezetéstől időben és rendszeresen 
megkapják a tervteljesítés, a vállalá�
sok eredményeit, azok rendszeres tuda�
tosítása végett.

Összefoglalásképpen megállapította 
Básta elvtárs, hogy a munkaverseny 
szervezésének megjavítása érdekében 
a szakszervezeti szervekben dolgozó 
funkcionáriusoknak a központi vezető�
ségtől az alapszervekig az a jeladata, 
hogy felmérjék a postaszolgálat hiá�
nyosságait és meghatározzák a legfon�
tosabb tennivalókat. Meg kell terem�
teni a postás dolgozók széleskörű moz�
gósításának és a verseny folyamatos�
ságának a feltételeit. Sokkal haszno�
sabban, körültekintőbben, alaposabban 
kell dolgoznunk a munkafegyelem 
megszilárdításáért, mert ez az alapja 
további eredményeinknek.

T ár sadalombiztosítás

A társadalombiztosítás térén végzett 
munkáról szólva Básta elvtárs hang�
súlyozta, hogy üzemi funkcionáriusaink 
nem lépnek fel elég határozottan a 
dolgozók jogainak biztosítása érdeké�

ben. Bizonyos nemtörődömség, meg�
alkuvás tapasztalható ezen a téren. 
Funkcionáriusaink tartsák szem előtt, 
hogy a dolgozók szociális munkakörül�
ményeire vonatkozó törvények betartá�
sával annak a gondoskodásnak szerez�
nek érvényt, amellyel pártunk, kor�
mányzatunk fordul a dolgozók felé.

M unkásvédelem

Uzemegészségűgyi vonalon meg�
kezdtük a legfontosabb hiányosságok 
feltárását s azok jelentős, részét a 
szakvezetéssel meg is szüntettük. A 
felszabadulás óta közel félszáz új mun�
kásszállást létesítettek távirdamunkás 
szaktársaink részére, kb. 1000 férő�
hellyel.

1951-ben a korábbi tapasztalatok és 
a szakszervezetek ismételt figyelmez�
tető felhívásának eredményeként, a 
dolgozók 92.7 százaléka időben, a többi 
dolgozó pedig a minisztérium engedé�

lye alapján 1952. januárjában meg�
kapta szabadságát. Ezen a területen 
feladatunk, hogy meggyőzzük dolgo�
zóinkat arról, hogy a szolgálat foly�
tonosságának biztosítása érdekében ne 
csak nyáron, hanem időnként az év 
másik időszakában is menjenek el sza �
badságra.

A dolgozók üdültetésének lebonyolí�
tását kormányzatunk pártunk javasla�
tára a szakszervezetekre bízta. 1951 - 
ben 3850 dolgozót üdültettünk.

A munkavédelmi ügyekben megkell 
követelnünk a törvények és rendeletek 
szigorú betartását, ugyanakkor a dol�
gozókat a védőberendezések használa�
tára kell nevelnünk és szorítanunk. A 
szakszervezeti szervek követeljék, hogy 
az üzemi baleseteknél minden esetben 
állapítsák meg az egyéni felelősséget 
és hogy a mulasztásért felelős szemé�
lyeket vonják felelősségre.

Kultúrmunka
Szakszervezetünk Kultűrmunkájávai 

foglalkozva Básta elvtárs megállapí�
totta, hogy a kultúrmunka megjavítá�
sának alapvető feltétele az, hogy az 
üzemekben dolgozó elvtársaink meg�
értsék, a kultúrmunka fő feladata a dol�
gozók nevelése. Éppen ezért a kultúr- 
nevelési munka minden eszközének, for�
májának az üzem, a hivatal belső életé�
nek problémáival kell elsősorban fog�
lalkozni és a dolgozókat a tervfeladatok 
végrehajtására mozgósítani. A kultúr�
munka minden eszközével harcolniok 
kell a maradiság, a klerikális reakció, 
a jobboldali szociáldemokrácia befolyása 
ellen és a munkafegyelem következe�
tes megszilárdítáisáért.

Beszámolója végén BjAsta elvtárs 
felhívta a fejlett és több tapasztalattal 
rendelkező funkcionáriusokat. hogy 
segítsék az új vezetőségi tagokat, bi�
zalmiakat és mindnyájan segítsék a 
hivatalok és üzemek új munkásait. 
Nyerjék meg őket a szakszervezeti 
mozgalom számára, hozzák közelebb a 
munkásosztály élcsapatához, a Magyar 
Dolgozók Pártjához.

Kristóf István elvtársi 
MDP

Politikai Bizottságának tagja, 
a SZOT főtitkára hozzászólása:

A Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének és Rákosi elvtársnak az 
üdvözletét tolmácsolom a kongresz- 
szusnak. Átadom a SZOT elnökségé�
nek üdvözletét és a kongresszus mun�
kájához sok sikert kívánunk.

A postás dolgozók legjobbjai gyűltek 
egybe, hogy elhozzák erre a tanács�
kozásra mindazt, ami a postások mun�
kájában rámutat az eredményekre és 
hiányosságokra és feltárják a nehézsé�
geket. Elsőrendű feladatunk, hogy 
eleget tegyünk annak a kötelezettség�
nek, amelyet pártunk és Rákosi elv�
társ, a szocializmus építése a postás 
dolgozóktól is megkövetel.

En  ̂ Básta elvtárs beszámolójával 
egyetértek. Érintette mindazokat a leg�
fontosabb kérdéseket, amelyek alapján 
a munkát meg kell javítani. Néhány

fontos kérdést szeretnék aláhúzni, ami 
az elkövetkező feladatok során előtérbe 
kell kerüljön, ha munkánkat még job�
ban meg akarjuk javítani és eredmé�
nyeket akarunk elérni.

A műszaki értelmiség 
és általában 

az értelmiség kérdése

A beszámolóból — úgy érzem, a 
hozzászólásokból is — ez egy kissé 
hiányzott. A szocializmus építése ha�
zánkban minden vonatkozásban — akár
az építés, akár a szellemi munka te�
rületén — nagy követelményeket állít 
elénk. Különösképpenaz ötéves terv 3. 
évének végrehajtásában, amikor épít�
kezéseink, tervünk teljesítése mind 
nagyobb méreteket ölt. Ebben a sza�
kaszban igen fontos, hogy ezzel a kér�
déssel a postán is foglalkozzunk.

Egyetértek azzal, hogy az újjáépítés 
időszakában a postás dolgozók a szo�
cializmus építésének azon a szakaszán, 
amikor újjá kellett építeni a. fasiszta 
rombolást, hatalmas munkát fejtettek 
ki. Ebben a munkában az értelmiség�
nek oroszlánrésze volt.

Nem volna helyes, ha mi ezt nem 
húznánk alá, mert a jövőben az értel�
miség és különösen a műszaki 
értelmiség igen fontos és egyre na�
gyobb szerepet fog betölteni

A másik kérdés 
a nők szerepének kérdése

Elvtársak! A posta dolgozói között 
különösen nagy jelentősége van ennek, 
egyrészt, mert ahogy Básta elvtárs 
mondotta, a jövőbeni fejlődésnél mun�
kaerőgazdálkodás tekintetében, a posta 
munkájának megjavításában komoly 
szerepe van, hogy milyen mértékben 
foglalkoztatják a nőket. Pártunk a kö�
zelmúltban úgy határozott, hogy az 
üzemekben megszűnnek az MNDSZ 
szervezetek. A nődolgczókkal — foko�
zottabb mértékben — a szakszervezet�
nek kell foglalkoznia, s ezért kellett a 
Sz. B.-cn belül egy nőfelelőst állítani. 
A szakszervezet feladata, hosrv a női 
munkaerők kérdésében Ie.küzdje azt a 
konzervatív álláspontot, ami sok eset�
ben a férfidolgozók részéről megnyil�
vánul. Ehhez hozzájárul még, hogy a 
nők sokszor nem érzik ma.gukat eléggé 
erősnek, s lemondanak megbízatásuk�
ról. Ezzel a kérdéssel nemcsak szak�
mailag, hanem politikailag is kel! fog�
lalkozni. Népgazdaságunk szocialista 
építése megköveteli ezt. A postán kü�
lönösen komoly politikai jelentősége 
van ennek a kérdésnek

Az éberség különös fontossága

Szeretném még aláhúzni az éberség 
kérdését. Említették az éberség külö�
nös fontosságát, hogy milyen harcos�
nak kel! lenni. Éppen a posta szemszö 
géből kell különösen aláhúzni ezt a 
kérdést. Nem szükséges, hogy itt, a 
postás dolgozók legjobbjai előtt, rész�
letesen ecseteljem, hogy a horthy- 
fasiszta Magyarországon, éppen a pos�
ta területén milyen rombolást végez�
tek, nem kel! azt sem ecsetelnem, 
hogy a felszabadulás utáni első 
esiz.tendőben, milyen problémák és 
nehézségek vetődtek fel ennek a kérdés�
nek kapcsán. Ha megvizsgáljuk ezeket 
,a jelenségeket, láthatjuk, hogy a szo�
cializmus építése a kommunista dolgo�
zókat fokozott követelmények elé ál�
lítja. És a szocializmus építésé�
ben a jelentősége a postánál nem ke�
vesebb, hanem nagyobb.

Számunkra nem lehet közömböss, 
hogy kik és hogyan végzik a 
munkát, pártunkhoz és népünkhöz hű 
postások-e. Ezért óriási feladatuk van a 
postás dolgozóknak, a becsületes kom�
munistáknak és pártonkívüli dolgozók�
nak, akik hűséggel szolgálják népün�
ket, a szocializmus ügyét. Váljunk 
valamennyien millió szemmé, vigyáz�
zunk a nép vagyonára. Ez a feladatunk. 
Tudjuk, hogy kis tévedések, elírások

sokszor nagy kárt tudnak okozni 
népgazdaságunknak és államunknak, 
A magunk munkájában a minden�
napi feladatok elvégzésénél kell az 
éberségnek érvényesülnie. A „termelj 
ma többet” jelszó, a Loy- mozgalom, 
amit helyesen aláhúzlak, mind kihang�
súlyozzák ennek a kérdésnek a fontos�
ságát.

Vannak olyan suttogó hangok is, 
amelyek azt mondják, hogy termelj ma 
rosszabbul, mint tegnap, kevesebbet, 
mint tegnap. Ha keressük az indító- 
okokat, ezek mögött megtaláljuk azo�
kat, akik bennünket nem előrevinni, 
hanem inkább hátráltatni akarnak. Ha 
munkánkban visszaesés mutatkozik, az 
éberség fontossága mindig előtérbe 
kerül. Azért húzom ezt különösen alá, 
mert a postán ennek nagy jelentősége 
van,

A postás dolgozók 
komoly fejlődésről tettek 

tanúságot

örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
postás dolgozók itt komoly fejlődésről 
tettek tanúságot, komoiy fejlődésen 
mentek keresztül. Érezhető a hozzá�
szólásokból, a beszámolóból, hogy 
megértették azokat a célkitűzéseket, 
amelyeket pártunk dolgozó népünk, a 
postás dolgozók elé állított. Ezt kel! 
tovább fejleszteni és lendületet, lel�
kesedést beievinni a munkábai. A 
Szovjetunió tapasztalatai, amit 
Básta elvtárs beszámolójának a 
nemzetközi helyzetről szóló ré�
szében aláhúzott, az egész világ 
előtt ismerlek. A szovjet dolgozók a 
Bolsevik Párt kommunistái, harcosan, 
keményen, a nehézségeket leküzdve 
haladtak előre azon az úton, amelyet 
Lenin és Sztálin pártja számukra ki�
jelölt.

A mi pártunk is kijelölte az utat —
helyesen —, azoknak a tapasztala�

toknak a felhasználásával, amelyeket 
a nagy Bolsevik Párttól kaptunk.

Azok az eredmények, amelyek ezen 
a kongresszuson megnyilvánultak, to�
vább kell, hogy fejlődjenek, és meg�
mutatkozzanak a postás dolgozók mun�
kájában. A postán még nagyon sok a 
tennivaló azon a téren, hogy a dolgo�
zók harcosan, bátran és keményen tud�
janak kiállni

Básta elvtárs igen helyesen muta�
tott rá, ami egyes helyen érvé�
nyesül, „én sem bántlak téged, te se 
bánts engem". Ami azt jelenti, 
hogy elnézik az egyes hibákat. A szo�
cializmus építésében a mi munkánk 
folyamán pedig ilyen nem fordulhat 
elő, mert ez egyenesen a munka aka�
dályozójává válik, a kommunista 
munkamódszerben ilyen nem lehet. 
Ezen pedig elvtársiak változtatni kell. 
És ezért mi vezetők vagyunk első�
sorban felelősek. De el kell követ�
kezni annak az időnek, hogy a mi 
postás dolgozóink is hasonló eredmé�
nyekről számolnak be, mint a Szovjet�
unióban járt mawar postás küldöttség.

A másik kérdés

a dolgozókkal való kapcsolat
Kérdése. A szakszel vezetek tömegekkel 
való kapcsolatánál meg kell jegyez�
nünk azt, hogy minél ink.ább megyünk 
előre a szocializmus építésében, annál 
nagyobb szerepe van a tömegekkel 
való kapcsolat kiszélesítésének.

A demokrácia azonban n.a: 
gyobb felelősséget is jelent, va�
lamint nagy feladatokat is. Eze�
ket  ̂ a nagy feladatokat azonban a 
szocializmus építésében a tömegek 
nélkül megoldani nem lehet. Minél na�
gyobbak a feladatok, annál inkább be 
kell vonni a tömegeket azok megol�
dásába, hogy ezen keresztül is lássák

azt, hogy kis munkájuk mennyire része 
a nagy egésznek, amelyet az egész 
dolgozó nép érdekében végeznek.

Ebben a munkában pedig komoly 
szerepe van a szakszervezeteknek, 
mert a dolgozók széles tömegeivel úgy 
kell foglalkozni, hogy ne csak a sérel�
meik jussanak el hozzánk, hanem arra 
a megfelelő választ is meg tudjuk 
adni és választ adjunk problémáikra. 
En elvtársak nem csak az elvi prob�
lémák miatt vetettem fel azt a kér�
dést, hanem azért, mert amint itt eddig 
a felszólalásokból hallottam, szükséges�
nek tartottam ennek megemlítését. 
Hangsúlyozni kívánom még azt, hogy 
nekünk vezetőknek nagyon sokat keit 
még tanulni — éppen a tömegektől!. 
Itt a felszólalások sorin felvetették az 
elvtársak, hogy a központ nem megy 
ki az üzembe — helyes elvtársak ez a 
bírálat és kell, hogy kötelező legyen 
a közpponti vezetés számárai

Az új vezetőségválasztáa 
komoly lépés 

a dolgozók életében

Úgy értékeljük ki, hogy a vezetőség�
választás komoly lépést jelent a postás 
dolgozók életében és munkájában egy�
aránt. De ha a tömegekkel való kap�
csolat tekintetében azt csak kampány�
feladatnak tekintjük, úgy ez nem hozza 
meg a kívánt eredményt.

Javasolom, hogy összefoglalva ennek 
a Kongresszusnak tanácskozásait és 
szempontjait fel kell dolgozni, hogy a 
Kongresszus, hogy foglalt állást az 
egyes kérdésekben és azokban a kér�
désekben, amit a két kongresszus kö�
zötti időben a központi vezetőség eltil�
tott, vagy nem látott el.

Helyes azonban az a probléma, amit 
éppen Básta elvtárs vetett fel, hogy 
nemcsak a szakszervezeti vonalon kell 
a dolgozókkal foglalkozni, hanem 
szükséges az is, hogy a dolgozók 
forduljanak megoldatlan problémáik�
kal, javaslataikkal a párt felé. Ha 
mi csak beszélünk arról, hogy elismer�
jük a pártot, de ez nem érvényesül a 
mindennapi munkánkban, akkor csak 
szavakkal szolgáljuk munkásosztá�
lyunkat, pártunkat, de tettekkel ezt 
nem bizonyítjuk.

A szocializmus építése harc útján 
megy végbe és Rákosi elvtárs volt az, 
aki rámutatott arra, hogy ne együk 
meg a jövőnket — valamint arra is, 
hogy a szocializmus építése nem egy 
párnás kocsi, amelybe beleülünk és ki�
szállunk a szocializmusban. Sok feladat 
vár ránk. amelyeket meg kell oldani 
és ez a vezetőség munkája is egyúttal. 
De nézzük csak meg elvtársak, kik 
moat a vezetőink, itt ül mellettem 
Katona Antal elvtárs, postaügyi minisz�
ter, közülünk való, kommunista és 
munkás és hogyne tudnánk mi így 
megérteni egymást. Amikor két kom�
munista a szocializmus építésében és 
az elvégzendő feladatokban nem tudja 
megérteni egymást, ott az egyik körül 
baj van. De így van ez a postai 
üzemekben is, a hivatalvezetők sok 
helyen már a munkásság fiaiból kerül�
tek ki, a párttitkár kommunista, az OB- 
titkár kommunista és ezeknek az elv�
társaknak is abban a fő elvben, hogy a 
szocializmust építjük, meg kell, hogy 
értsék egymást. Így pedig nincsenek 
olyan nehézségek, amelyeket ini kom�
munisták kommunista módon ne tud�
nánk megoldani, csak hozzá kell fogni.

És ha ezt a munkát becsülettel el�
végezzük, ezzel előrevisszük a postás 
szakszervezet munkáját, remélem a 
következő feladatokban is megállják az 
elvtársak helyüket és ehhez kívánok az 
elvtársaknak harcos és jó kommunista 
munkát.

Katona miniszter elvtárs hozzá�
szólását a következő számban közöl�
jük.

Hírek üzemeink, hivatalaink életéből
A Gazda-mozgalomban, szép ered�

ményeket értek el február hóban a 
következő hivatalaink és vállalataink 
(egy főre eső megtakarítás összegével 
lemérve):

Az Igazgatóságok közül Misko'c 
eredménye a legszebb, személyenként 
2.27 forint.

A Hálózatépítő Vállalatok közül első 
helyen áll az egy főre eső megtakarí�
tás összegében Budapest Hálózatépítő 
Vállalat, 27.32 forinttal.

A Felügyelő Hivatalok közül a leg�
jobb eredményt érte el a Főposta, 9.40 

forinttal.
Üzemi vállalataink közül a Javító- 

műhely ért el kiemelkedő eredményt 
116 forintos megtakarításával szemé�
tenként.

A PÉCSI HALEP
takarékossági versenyfelelőse, Kisfalvi, 
szaktárs versenyt szervezett a kiren�

deltségek között a legtöbb hulladék�
anyag hasznosításáért. Kaposváron 
Pojtner László 46 ponttal, Nagykani�
zsán Hári János 41 ponttal. Szávai 
György 32 ponttal, Zalaegerszegen 
Németh Ferenc 13 ponttal, a VII ép. 
csoport Petőfi brigádja 7 ponttal ért 
el szép eredményt. Ez annyit jelent, 
hogy ahány jó pontot szereztek, any-  
nyiszor 100 forint értékű hulladék�
anyagból készült tárgyat, építési ele�
met adtak a termelés számára.

KECSKEMÉT KÖRZETI 
POSTAHIVATAL

versenyhíradója jelenti, hogy április 4-e 
tiszteletére Kecskemét 1-es postahiva- •> 
tál dolgozói jövedéki bevétel terén 
33.428 forint többletbevételt és mun- 
kaegységtervürk 10 százalékos túltelje�
sítését, anyagtakarékosság terén 500 
forint megtakarítást vállaltak.
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Ä Postások Szakszervezete 
IV. Országos Küldöttközgyűlésének határozata

A magyar nép pártunk vezetésével, 
felszabadítónk, a nagy Szovjetunió 
állandó támogatásával gyors ütemben 
halad előre a szocializmus építésének 
útján. Népgazdaságunk rohamosan fej�
lődik szocialista gazdasággá, nő né�
pünk politikai öntudata és egyre erőtel�
jesebben bontakozik ki hazánkban a 
kultúrforradalom. Az általános fejlődés 
megmutatkozik a posta termelési ered�
ményeiben, szervezetében, a postás dol�
gozók életszínvonalában, politikai és 
kulturális téren elért feiemeikedéseben 
is. A posta évről évre teljesíti tervét. 
1951-ben 101 százalékra teljesítette öt�
éves tervünk második évi feladatait. 
Eleget tett az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem és dolgozóink megnöve�
kedett igényeiből fakadó követelmé�
nyeknek, a hírközlés és a postaszolgál�
tatás minden árában. Ma a posta olyan 
új feladatokat lát el, mint az ország 
sajtókiadványainak terjesztése, vala�
mennyi távbeszélő berendezés szerelése 
és karbantartása, valamint a vezetékes�
rádió szolgálat bevezetése. A megnö�
vekedett feladatok végrehajtása érde�
kében a posta szervezetében is jelentős 
változások történtek, melyeknek nyo�
mán üzemeink, hivatalaink és irányító- 
szerveink önállóbbá, gazdaságosság 
szempontjából ellenőrizhetőbbé és jö�
vedelmezőbbé váltak.

Az elért eredmények elsősorban ön�
tudatukban egyre fejlődő dolgozóink�
nak köszönhetők, azonban megállapít�
ható, hogy eddigi eredményeink eléré�
sében része van pártunk politikáját 
követő szakszervezetünknek, a szak- 
szervezeti bizalmiak ezreinek, a szak�
szervezeti aktíváknak és a vezetőknek.

A Küdött Közgyűlés megállapítja, 
hogy a szakszervezet nagy munkát fej�
tett ki a szocialista munkaverseny szer�
vezése terén. A postás dolgozók mint�
egy 90 százaléka szocialista munkaver�
senyben vesz részt, ezzel segíti a szo�
cializmus építését és egyéni felemelke�
dését is. Megszületett a postán is a 
Sztahanov-mozgalom, melynek közel 
700 olyan tagja van, akikre, mint bé�
kénk első harcosaira, büszkén tekinte�
nek a postás dolgozók. Egyre nő újí�
tóink és a takarékosság terén élenjáró 
dogozók száma. A dolgozók öntudatos 
erőfeszítése a termelés terén előbbre 
viszi a posta és egész népgazdaságunk 
ügyét és bizonyítja, hogy a postás dol�
gozók is megértették és követik fel- 
emelkedésünk és békénk útján a mi 
nagy pártunkat

A termelés növekedésével azonban 
nem jár együtt a postaszolgáltatás mi�
nőségének javulása, ez ma a forgalom 
és a műszak terén egyaránt a leg�
nagyobb akadálya eiőbbrejutásunknak 
Mindaddig egyhelyben topogás lesz 
ezen a téren, amíg — Rákosi elvtárs 
ránk is vonatko ó szavait megszívlelve

nem javítjuk meg a munkafegyel�
met.

A szakszervezet még jobban segít�
hette volna a termelési feladataink 
végrehajtását, r minőség megjavítását 
ha nemcsak általában szervezné a ver�
senyt, hanem arra összpontosítaná az 
erejét, hogy az adott helyzetben a leg�
jobban segítsék szoruló, legfontosabb 
területen, üzemben, hivatalban erősí�
tené meg a szocialista munkaversenyt, 
ha foglalkozna azokkal a vezetőkkel, 
értelmiségiekkel, csoportvezetőkkel, vo- 
nalfeivigyázókkal, akik elsősorban fe�
lelősek a munkáért, a minőségért.

A Küldött Közgyűlés értékeli azt a 
munkát, amit a szakszervezet a „min�
denkinek a munkája szerint" jövedel�
met biztosító bérezési elv kialakítása és 
megvalósítása érdekében kifejtett. 
Ugyanakkor megállapítja, hogy az a 
kb. 40 százalék béremelkedés, melyet 
pártunk és kormányzatunk 1948 óta a 
postás dolgozóknak a termelés terén el�
ért eredményeképpen juttathatott, poli�
tikailag még jobban értékesíthető lett 
volna, ha a szakszervezeti szervek 
nagyobb gonddal foglalkoznának ezzel a 
fontos kérdéssel, ha lelkiismeretesebben 
kiállnának a bérezési törvényeknek a 
szakmai vezetők és a dolgozók által 
való betartása terén.

A Küldött Közgyűlés megállapítja, 
hogy a dolgozókról való szociális gon�
doskodás a társadalombiztosítás, az 
üdülés és a munkavédelem terén a 
a dolgozók érdekeit szem előtt tartva 
a szakszervezet jól végezte feladatát, 
azonban nem tudatosította eléggé a 
dolgozók között, hogy ezen a téren 
elért eredményeink nem választhatók el 
ötéves tervünk teljesítésétől, s hogy az 
a gondoskodás a dolgozókról népi de�
mokráciánk egyik jelentős vívmánya.

Jelentős munkát végzett a szakszer�
vezet a postás dolgozók nevelése és 
kulturális igényeinek kielégítése terén. 
A művészeti munkától a könyvtárak 
fejlesztéséig a legváltozatosabb eszkö�
zökkel végzi azt a munkát úgy, hogy 
ez a termelésbe való helytállásra, a 
párt és haza iránti szeretetre, fe'sza- 
badítónk iránti hálára, a békéért foly�
tatott harcra és ellenségeink iránti 
gyűlöletre neveljen.

Hibája azonban - nek a munkának, 
hogy nem veszi figyelembe eléggé a 
postás dolgozók különböző rétegeinek

politikai feilettségét és műveltségét, 
hogy nem ott segít mindig, ahol erre 
a legnagyobb szükség van.

Pártunk Politikai Bizottságának 1950- 
ben a szakszervezeti munka egyes kér�
déseiről hozott határozata óta a szak- 
szervezet vezetésében következete�
sen érvényesül az az elv, hogy a szak- 
szervezeti mozgalom vezetői, aktívái, a 
párt útmutatását minden munkájukban 
kikérjék, hogy a párttal, a dolgozókkal 
a kapcsolatot szorosra fűzzék, hogy a 
postás Dolgozókat felsorakoztassák 
nagy pártunk célkitűzései mögé.

A szakszervezet vezetése, a szak- 
szervezeti vezető szervek megerősítése 
és a szakszervezeti aktívák nevelése 
terén a feladatokhoz képest lemaradás 
mutatkozik, amire nyomatékosan fel�
hívja az Országos Küldött Közgyűlés 
az új vezetőség figyelmét, mert ez a 
szakszervezeti munka további fejlődé�
sének kulcskérdése.

Az Országos Küldött Közgyűlés el�
fogadja a lelépő központi vezetőség 
beszámolóját és a szakszervezeti munka 
további legdöntőbb feladatait a követ�
kezőkben szabja meg:

A szocialista munkaverseny szerve�
zését a legdöntőbb termelési problémák 
megoldásának figyelembevételével a 
szakvezetéssel szorosan együttműködve 
úgy kell szervezni, hogy egy-egy üzem�
ben, hivatalban konkrét segítségnyúj�
tással alapvetően javuljon meg e téren 
a szakszervezeti munka.

Fő feladatunk a postai szolgáltatások 
minőségi javítása, a forgalom terén az 
A—B mozgalom és hirlapszolgáltatás 
fejlesztése, a hírközlés terén a hálózat- 
építési munka megjavítása és a zavar�
idő csökkentése.

Foglalkozzon a szakszervezet a cso�
portvezetőkkel, a vonaliéi vigyázókkal, 
a műszaki értelmiségieklkei és általában 
az értelmiségiekkel, akiken elsősorban 
múlik a postaszolgáltatás minőségének 
megjavítása és akikre a szocializmus 
építése további szakaszában egyre 
nagyobb feladatok hárulnak.

Küzdjön a szakszervezet a női dol�
gozókkal szemben még megmutatkozó 
háttérbeszorítási kísérletek ellen. En�
nek érdekében fokozott gondot fordít�
son az üzemi nőfelelősök aktivizálására 
és a nőbizottságok kiépítésére, hogy a 
postai munkakörökben egyre növekvő 
számú nődolgozókat minél nagyobb 
mértékben felsorakoztassuk az ötéves 
terv célkitűzéseinek megvalósítására.

Harcoljon a szakszervezet a dolgozók 
között még megbúvó ellenséges ele�
mek, a jobboldali szociáldemokraták 
ellen, akik elsősorban a postaszolgál�
tatás züüesztésére fordítják most fi�
gyelmüket. A postaszolgáltatás minő�
ségének megjavítása elképzelhetetlen 
a munkafegyelem alapos megjavítása 
nélkül. Tűrhetetlen állapot az, ami ma 
a se'ejtes munka eltussolása lerén mu�
tatkozik. A szakszervezet egész tevé�
kenységét, a nevelés legkülönbözőbb 
eszközeit használja fel a fegyelem meg�
szilárdítása érdekében.

A sztahanovista mozgalom, az újítá-- 
sok és a takarékosság elősegítése to�
vábbra is alapvető feladata legyen a 
szakszervezet munkájának.

Sokkal több figyelmet kell szentelni 
a termelést elősegítő bérezési elvek kö�
vetkezetes érvényesítésére. A dolgozók 
ilyen irányú problémáival alaposan és 
lelkiismeretesen foglalkozzanak a dol�
gozók bizalmából megválasztott szak- 
szervezeti funkcionáriusok. Harcoljon 
a szakszervezet a postaszolgáltatás 
nvnőségi munkájának megjavítá�
sára ösztönző prémiumrendszer kiala�
kításáért.

A dolgozókról való szociális gondos�
kodás, a társadalombiztosítás, az üdülés 
és a dolgozók munkavédelme terén fej�
lessze tovább a szakszervezet a mun�
káját, tudatosítsa a dolgozók között, 
mint népi demokráciánk egyik fontos 
eredményét a dolgozókról való ilyen 
irányú gondoskodást. Következetesen 
érvényesítsük azt az elvet, hogy a szo�
ciális gondoskodás különböző formái�
ban elsősorban a termelésben élenjáró 
dolgozókat részesítsék.

Különösen nagy figyelmet kell szen- 
te'ni a dolgozók politikai nevelésére, 
kulturális igényeinek kielégítésére, 
szakmai tudásának fejlesztésére. A 
szakszervezet evelő munkája vegye 
figyelembe a postás dolgozók külön�
böző rétegeinek e téren elért fejlett�
ségi fokát. Nagy figyelmet fordítson a 
szakszervezet a távirdamunkások, a 
kishivataii dolgozók és a minőségi 
munka megjavítása szempontjából leg�
döntőbb üzemek (pl. Bpest 72.) dolgo�
zóinak nevelésére. Forduljon a nevelő�
munka súllyal a postára nagy számban 
bekerült új dolgozók felé s foglalkoz�
zon speciális problémáikat figyelembe- 
véve a nőkkel külön Is. Vegye figye�
lembe a szakszervezet a nevelőmunká�
nál a dolgozók kívánságait és igényeit.

A szakszervezet előtt álló feladatok 
szükségessé teszik, hogy a szakszerve�
zeti vezetők munkáját alapvetően meg�
javítsuk. Tartsa fontos feladatának a 
szakszervezet, hogy a választások után 
nagy számban bekerült új szakszerve�
zeti aktivistákat, bizalmiakat, Sz. B.-

tagokat feladataik megoldására meg�
tanítsa, szakszervezeti oktatásban ré�
szesítse. A terüle i bizottságokat és a 
szakszervezeti bizottságokat sokkal na�
gyobb önállóságra kell nevelni. A szak- 
szervezet elnöksége a különböző osz�
tályok útján több módszertani segít�
séget nyújtson az alsóbb szervek mun�
kájához.

Ahhoz, hogy a szakszervezet a pos�
tás dolgozók minél szélesebb rétegét 
nagy célkitűzéseink elérésére mozgósí�
tani tudja, szükséges, hogy a postára 
újonnan bekerült dolgozókat szakszer�
vezeti tagként beszervezze és az össz- 
postás dolgozókkal kapcsolatát elmé�
lyítse, úgy, hogy bevonja őket a min�
dennapos termelési és mozgalmi felada�
tok elvégzésébe, hogy érezze minden 
dolgozó a maga kis munkája mennyire 
szerves része az egésznek, melyet dol�
gozó népünk érdekében végez.

Hogy szakszervezetünk, dolgozó né�
pünk és békénk érdekeit szolgáló pár�
tunk II. Kongresszusa által megszabott 
nagy feladatok elvégzésében jól ki�
vegye részét, elengedhetetlenül szük�
séges a pártszervezetek irányító mun�
kájának következetes érvényesítése a 
szakszervezeti munkában. Az Országos 
Küldött Közgyűlés kötelezően előírja, 
hogy az üzemi, hivatali, területi szak- 
szervezeti szervek a helyi pártszerve�
zetek irányításával harcoljanak fel- 
emelkedésünk és szabadságunk alap�
jáért, a tervek teljesítéséért. Ennek 
megvalósítása érdekében javítsák a 
szakszervezeti szervek kapcsolatukat a 
szakmai vezetéssel is.

Neveljük harcra, bátor helytállásra a 
dolgozókat abban a nagy küzdelemben, 
amelyet az emberiségükből kivetkőzött 
baktériumháborút folytató rabló impe�
rialisták ellen a nagy Szovjetunió veze�
tésével vívnak a világ békeszerető né�
pei, közöttük a magyar dolgozó nép, 
pártunk és forrón szeretett Rákosi elv- 
társunk mögé felsorakozva a postás 
dolgozók is.

Budapest, 1952, március 23.
Postások Szakszervezete

IV. Országos Küldött Közgyűlése.

2  Posta Pécsi Hálózatépítő 
Üzemi Vállalat dolgozói kö�

zül a most folyó vonalfelvigyázói 
tanfolyam hallgatóinak nyílott elő�
ször alkalma arra, hogy szervezett 
látogatást tegyenek az új szo�
cialista városunkban, Sztálinváros-  
ban.

A tanfolyamhallgatók a vára�
kozástól kipirult arccal vezetőikkel 
az élükön 1952. február 27- én a 
délelőtti órákban értek Sztálin -  
városba.

A városba érve az első hatalmas 
épület, mellyel találkoztunk, a Vá�
rosi Pártbizottság új épülete volt, 
mintegy jelképezve, hogy a város�
ban folyó szocialista munka pár�
tunk legfőbb irányítása mellett, dol�
gozó népünk érdekében és a béke 
védelmében folyik. Ettől nem mesz-  
sze látható az ország egyik leg�
korszerűbb mozija és színháza, 
melynek 2000 személy befogadására 
alkalmas nézőterét a város névadó�
jának, Sztálin elvtársnak 72. szü�
letésnapján avatták fel.

E zután a városnézés során ha�
talmas, de részben még csak 

a munka ünnepére elkészülő épület�
tömbökkel találkoztunk, melyek kö�
zött található az új postahivatal 
épülete is, melynek automata köz�
pontja 2000 előfizető befogadására 
készül. A z épülettömbök között 
van egy hatalmas lakóház, melynek 
az a nevezetessége, hogy az a 
tervezéstől a felépítésig női dolgo�
zók munkája volt, hirdetve, hogy 
női dolgozóink e téren is méltók az 
egyenjogúságra. Utunk innen a ha�
talmas Sztálin Vasműhöz vezetett, 
ahol annak ellenére, hogy még 
egyes részeiben folynak az épít�
kezések, már is termelőmunka fo�
lyik. Két hatalmas, a legkorszerűbb 
gépekkel berendezett munkacsar�
nokot volt alkalmunk megnézni, 
ahol a munka a legkorszerűbb tech�
nika szerint folyik. Az egyik ol�
vasztókemencét ottartezkodásunk 
alatt hozták működésbe és nagy�
feszültségű villanyáram útján 40 
perc alatt teljesen folyékony álla�
potba került az acél, alkalmassá 
válva különböző formákba való ön�
tésre. Az új gyárrészek építkezésé�
nél különböző hatalmas munka�
gépeket láttunk, melyek a munka 
végzését könnyítik, teszik gyorsab-

Franciaország

A francia postahivatalokban hirdet�
mény közli a közönséggel, hogy_ táv�
beszélő berendezéseknek magánsze�
mélyek részére való felszerelése bi�
zonytalan ideig szünetel. Az ok — 
amiről természetesen egy szót sem 
ejt a falragasz — egyszerűen az, hogy 
a brüsszeli megbeszélések értelmében 
Franciaországnak még ebben az esz�
tendőben több katonai szempontból 
fontos távbeszélő-  és távíróvonalat 
kell megépítenie a Versaillesben szé�
kelő európai hadsereg vezérkara cél�
jaira. Ugylátszik, hogy az a hatmil-  
Itárd frankot kitevő beruházási köl�
csön, amelyet még az 1950. évi 
költségvetés irányzott elő a posta 
számára és amelynek hovafordítására 
nézve a postás szakszervezetek már 
ismételten és persze eredmény nélkül 
keresték meg a minisztériumot, ilyen 
és ezekhez hasonló csatornákon ke�
resztül szivárgott el.

Ide kívánkozik, mintegy a francia 
szuverénitás illusztrálása gyanánt az 
az időközben törvényerőre emelkedett 
javaslat is, amely a brest—dakari és 
a francia—délamerikai távkábeleknek 
az amerikai SUDAM Telephone and 
Telegraphe Company részére történő 
átengedéséről rendelkezik. Az említett 
stratégiai, kereskedelmi és postai 
szempontból egyaránt igen nagyfon�
tosságú távkábeleknek egy idegen 
hatalom r  Ízére történő „transzferá�
lása” ezenkívül, hogy az egész or�
szágban jogos felháborodást keltett, 
a francia postásságot még külön is 
érinti. Ugyanis a vonatkozó törvény�
erejű rendelet életbelépése egyúttal 
177 műszaki dolgozó elbocsátását is 
jelenti.

Mondani sem kell, hogy a francia 
postások — eddigi harcos hagyomá�
nyaiknak megfelelően — nem nézik 
ölhetett kézzel a kormánynak ezt az 
újabb, a francia nemzeti büszkeséget 
mélyen sértő és a postásság létérde�
keit veszélyeztető intézkedéseit. A hi�
vatalokban és üzemekben megtartott

bá és sok dolgozó munkaerejét 
takarítják meg. így  többek között 
egy hatalmas malter keverőgépet 
láttunk, melyből a kész maltert 
csövek útján villanymotor segítsé�
gével szállítják a munka szín�
helyére. Az épülő gyárrészek alap�
zatának elkészítésével kapcsolat�
ban kitermelt földet négy méter 
mélységből gumiszalaggal működő 
elevátor szállítja tovább.

7\ vasműtől nem messze hatat-  
más vízmedence épül, mely�

be a Dunából nyomatják a szüksé�
ges vízmennyiséget, ami a gyárak 
vízellátását fogja biztosítani. Az 
elhasználás során forróvá vált 
vizet lakóházak fűtésére tervezik 
felhasználni.

A dolgozók ellátására létesített 
üzemi konyha teljesítménye húsz�
ezer főre van berendezve, ahonnan 
gépkocsikkal szállítják az ebédet 
a különböző üzemrészekbe, ahol 
szépen berendezett ebédlők állanak 
a dolgozók rendelkezésére. A város 
vízellátása a Dunaparton kiépített 
víztartályból a hatalmas víztorony 
útján van biztosítva.

A hatalmas építkezésekre és az 
ott folyó munkákra jellemző az a 
nagy forgalom, amit a posta bonyo�
lít le. Az elmúlt hónapban például 
80 új távbeszélő állomás került 
bekapcsolásra és a havi távbeszél�
getések átlagos száma 6400 beszél�
getésen felül van.

A város és a gyár épületei között 
lévő nagy terület erdősáv létesí�
tésére fog szolgálni, amely ugyan�
csak arról az előrelátó intézkedés�
ről tanúskodik, hogy a szocia�
lizmusban legfőbb érték az ember.

Az elmondottak a Sztálinváros-  
bűn folyó munkáknak és az ott 
szerzett tapasztalatoknak csak egy 
kis töredékét örökítik meg, mert a 
rendelkezésre állott rövid idő és 
a felületes szemlélet nem nyújtott 
lehetőséget a nagy műnek részletei�
ben való megismerésére, de a 
városnézésben résztvett postás dol�
gozók soha el nem múló mara�
dandó emlékkel távoztak az új szo�
cialista városunkból, mely csak 
egyike a népi demokráciánkban 
folyó azon hatalmas és békés épít�
kezéseknek, melyek révén biztosan 
haladunk a szocializmus felé.

Vonalfelvigyázó tanf. hallgatói

izzóhangulatú gyűlések után most az 
egész országra kiterjedő, nagyszabású 
tiltakozó tüntetés megszervezésén dol�
goznak a francia szaktársaink.

(Fédération Postale)

N y u g a  l- Nérn e to r  s zö g

Az Adenauer-kormány nemrégiben 
törvénytervezetet terjesztett be a bonni 
képviselőház elé. A törvényjavaslatot, 
finely tehetővé teszi a haladó és bé�
keharcos pártokhoz és tömegszerveze�
tekhez tartozó közszolgálati alkalma�
zottak azonnali hatályú elbocsátását, 
megszavazták. Ennek alkalmazásával 
eddig 287 nyugatnémet postást fosz�
tottak meg állásától.

(Die Deutsche Post)

Spanyolország
A spanyol kormánnyal már hosz-  

szabb ideje folyó amerikai tárgyalások 
nemcsak politikai és katonai terüle�
tekre szorítkoznak, hanem — ami ma�
gától értetődő — gazdasági kérdések�
re is kiterjednek. Egyelőre több bá�
nya, vasúti és távközlési vonal és vál�
lalat finanszirózásáról esett szó, ami 
természetesen jó amerikai szokás sze�
rint nemcsak és nem elsősorban pénz�
ügyi támogatást jelent, de mindenek�
előtt és főleg amerikai vezetést és 
irányítást.

Arranézve, hogy mindez mit jelent 
a spanyol dolgozók részére, beszédes 
bizonyság a madridi Tábeszélő Tár�
saság dolgozóinak többnapos sztrájkja 
magasabb bérekért és jobb munkakö�
rülmények biztosításáért.

( World Trade Union Movement.)

Görögország

Hatvanötezer görög közalkalmazott:
postások, vasutasok, minisztériumi al�
kalmazottak, tanítók, tanárok — tilta�
kozásul a megélhetésüket súlyosan ve�
szélyeztető áremelések ellen és illet�
ményüknek a közszükségleti cikkek 
drágulásának megfelelő arányosítása 
érdekében egésznapos tiltakozó sztrájk�
ba léptek.

(Le MOUVEMENT S. M.)
A Csehszlovák Állami Statisztikai 

Hivatal jelentése szerint az 1951. évi 
népgazdasági terv keretében a posta 
tériét a postai szolgálat terén 109.9 
százalékra teljesítette.

Lengyelország
A lengyel posta az 1951. évi tervét 

az Állami Gazdasági Tervbizottság je�
lentése szerint a postai és távközlési 
szolgálat terén 101 százalékra teljesí�
tette. A postai és távközlési szolgálta�
tások értéke az 1950. évhez viszonyít�
va kb. 15 százalékkal emelkedett.

(Statisztikai Szemle.)

Nagyobb figyelmet 
a hírlapszolgálatnál

A Postás Dolgozó egyik, néhány hó�
nappal ezelőtti számában felhívtuk a 
szakszervezeti alapszervek figyelmét, 
hogy fordítsanak gondot a hírlapszolgá- 
laltal kapcsolatos egyes kérdésekre s 
különösen szorgalmazzák, segítsék elő 
a statisztikai célokat szolgáló 40-es 
számú hírapnyomtaivány beküldését.

Az azóta eltelt idő tapasztalatai azt 
mutatják, hogy aiapszerveink nem fog. 
lalkoztak ezzel a kérdéssel. így történ�
hetett meg. hogy néhány megyében a 
postahivatalok egész sora hónapról hó�
napra rendszeresen tekintélyes késéssel 
küldi be ezeket a fontos jelentéseket, 
így például Komárom megyében Kerék�
teleki, Naszály és még több hivatal. 
Szabolcs megyében Ujfehértó, Kisvar- 
sány, Zsurk stb.. Fejér megyében Ba�
racska, Ercsi sem februárban, sem már�
ciusban nem küldték be pontosan a ki�
mutatást. Különösen nagy számban van�
nak a késlekedők Komárom és Szabolcs 
megyében.

A területi bizottságok és a szakszer�
vezeti aiapszervek fejtsenek ki felvilá�
gosító munkát és a maguk részéről el�
lenőrizzék, hogy a kért statisztikai ada�
tok határidőre beérkezzenek.

Hírek üzemeink életéből
DEBRECEN. A Posta Hálózatépítő 

Üzemi Vállalat dolgozói beváltották 
szavukat. Vállalták, hogy a tervet 
56.561 forinttal túlteljesítik és 3740 fo�
rint értékű villamosenerglát, 4500 fo�
rint értékű anyagot takarítanak meg. 
Az összes vállalás több mint 77.000 
forint volt. A HÁLÉP dolgozói az el�
múlt hetek során a vállalást csaknem 
minden pontban máris túlteljesítették, 
mert eddigi összes megtakarításaik 
összege 107.283 forint.

SZOMBATHELY. A szombathelyi
oostás dolgozók is lelkesedéssel teljesí�
tették Rákosi elvtárs születésnapjára 
tett vállalásaikat. A Szombathely 1. 
számú hivatalnál Horváth Sándor 
8000 helyett 18.000 forint értékű ta�
karékbélyeget adott el.
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Szüntessék meg 
a szakszervezeti 
funkcionáriusok 

indokolatlan áthelyezését
A szakszervezeti választások nyomán 

nagymértékben javult a szakszervezeti 
alapszervek munkája. Az új, válasz�
tott funkcionáriusok átérezve, hogy a 
szervezett postás dolgozók bizalma ál 
lította őket az üzemi szakszervezeti 
szerv élére, nagy lendülettel fogtak 
hozzá munkájukhoz. A felsőbb szak- 
szervezeti szervek legdöntőbb feladata, 
hogy lent élve az üzemekben, hivata�
lokban, minél nagyobbrhérvű segítsé�
get adjanak az újonnan választott 
szakszervezeti aktíváknak, oktassák ki 
őket feladataikra, segítsék és ellen�
őrizzék munkájukat.

Szeged és Miskolc területén a 
szakmai vezető elvtársaik tiszteletben 
tartják a szakszervezeti vezetőség�
választó taggyűlések határozatát, az 
azon résztvevő dolgozók szavazatát.

Ahol a szakvezetés helytelenül 
intézkedik

Meg kell állapítanunk azonban, 
hogy nem Így néz ki a káderek át�
helyezésének kérdése minden te�

rületen.

Annak ellenére, hogy a PRT 1950. 
38- ik számában, 7.901/KI61I1IA. számú 
rendelete kimondja, hogy a szakszerve�
zeti bizottságok választott vezető-  
funkcionáriusainak áthelyezését Buda�
pesten a Postás Szakszervezeti Köz�
pont Szervezési osztályának, vidéken 
pedig a szakszervezet (területi titkár�
ságának) területi bizottságának hoz�
zájárulásával lehet végrehajtani, 
mégis vannak szakmai vezetők, akik 
figyelmen kívül hagyják a PRT- ren-  
deletet, semmibe veszik a szakszerve�
zeti vezetőségválasztó taggyűlések 
határozatát, a dolgozók véleményét, sza. 
vazatát, a választott. szakszervezeti 
funkcionáriusokat a felsőbb szakszer�
vezeti szerv megkérdezése nélkül át�
helyezik. Ezzel a cselekedetükkel meg�
bontják, dezorganizálják az üzemben, 
hivatalokban folyó szakszervezeti 
munkát.

Ezt bizonyítják a következő esetek: 
á budapesti Postaigazgatóság terüle�
tén a székesfehérvári rádióállomás 
szakszervezeti bizottságától a szakve�
zetés elhelyezte Grősz Pál termelési 
felelős és Füzes Kálmán kuitúrneve- 
lési felelős elvtársakait. A szakszerve�
zeti bizottság termelési és kultúrfele- 
lős nélkül maradt. Gála Zoltán, Szé�
kesfehérvár helyi csoport kultúríeielő- 
sét a tatai helyi csoport területére, 
Oroszlányra helyezték át. Horváth Já �
nosnál a Teréz Főküz. kultúrfelelőséí 
szintén elhelyezték. Farkas Arnoldné, 
a Szociális Hivatal kulíúrfelelősét, 
mint létszámfelettit elbocsátották. 
(Kérdés, hogy a Szociális Hivatalnál 
más létszámfeletti nem akadt volna?)

A soproni igazgatóság területén Né�
meth Magdolnát, a csornai szakszer�
vezeti bizottság elnökét Soproni». 
Garai Lászlót Veszprém 1- társ. bizt 
felelősét Kőszegre, Benkő Tibort, Pápa 
HALÉP SZB elnökét Veszprém 
HALEP-hez helyezték át.

Miskolc HALÉP ÜV-nél Szabó Al�
bert elvtársaf Balassagyarmat HALÉP- 
től Miskolc HÁLEP-hez, Jéger Jenő 
elvtársat pedig Hatvan HALEP-hez 
helyezték.

A fenti példák bizonyítják, hogy 
egyes területeken nagymértékben ve�
szélyeztetve van az eleven, erős üzemi 
szakszervezeti élet kibontakozása.

Ennek megakadályozása érdekében, a 
jövőben szakszervezeti alapsizerveink- 
nek sokkal nagyobb mértékben keli 
kapcsolatot tartaniok az üzemi párt- 
szervezetekkel, kérve azok segítségét.

Az alapszervek elnökeinek és a te�
rületi bizottságoknak, de a szak- 
szervezeti központnak is az eddigi�
nél sóikkal harcosabban kell ki�
élni a káderek indokolatlan és 
megkérdezés nélküli áthelyezésé�
nek megakadályozása érdekében.

A szakmai vezető elvtársak pedig 
az áthelyezési rendeletek kiadása előtt 
tekintsék meg a területi bizottságok 
által megadott szakszervezeti vezető�
ségi névsort és választott funkcioná�
rius esetleges áthelyezését, vagy ki- 
emeiési ügyét a területi bizottságokkal 
beszéljék meg.

P O S T A S  D O L G O Z O
Kiadja a P ostások  Szakszer vezete 

Felelős k iad ó  SZABÓ LÁSZLÓ 
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KULCSÁR MIHÁLY

Pártunk Politikait Bizottsága foglal�
kozott a szakszervezeti munkával, 
ezen-belül a bizalmiak munkájával is. 
A bizalmi munkáról a Népszavában is 
jelent meg cikk, s én mint szakszerve�
zeti bizalmi ezt a cikket, de elsősor�
ban a Politikai Bizottság határozatát 
pontosan áttanulmányoztam. A hatá�
rozat és a cikk alapján felismertem az 
én eddigi munkám hiányosságait s el�
határoztam, hogy feladataimat a jövő�
ben pártunk határozása és a SZOT 
által megadott szempontok alapján 
végzem el.

Munkám egyik hiányossága volt, 
hogy a bizalminaplót nem vezet�

tem rendszeresen.
Emiatt, bár a dolgozókkal — akik 
csoportomba tartoznak — azelőtt is 
elbeszélgettem, iparkodtam őket minél 
jobban, megismerni, mégis nem láttam, 
hogy csoportom tagjai hogyan fejlőd�
nek, mert a bizalminapl'öban erről 
semmi feljegyzés nem volt. Azóta a 
beszélgetés közben , tapasztaltakat, a 
csoportomba tartozók termelési ered�
ményeit mindig beírom a naplómba.

A másik hiányosság, amire a Politi�
kai Bizottság határozata nyomán 
felfigyeltem, az volt, hogy nem 
szerveztem és nem segítettem 
eléggé a versenyt, a vállalások 

megtételét csoportomban.
Ezt úgy javítottam, hogy a bizalmi 
csoportot a termelési értekezlet előtt 
összehívom, közösen megvitatjuk, hogv 
ki. mit tud vállalti!. Figyelmeztettem 
csoportom minden tagját arra, hogv 
a vállalást úgy tegyük meg. hogy az 
kötelez bennünket.

Olyant vállaljunk, 
amit mindenki teljesíten i tud,

de ahhoz, hogy vállalását teljesíthesse, 
valóban jó munkát kell végeznie. Eze�
ket a megbeszéléseket rendszerint a 
szolgálati ;idő előtt szoktuk megtar 
tani. Bebizonyosodott, hogy megbeszé�
léseink nem hiábavalók, mert csopor�
tom tagjai igen komoly eredményeket 
értek el a szocialista munkaversenv so�
rán. Példának hozom fel az alábbi 
esetet:

Csoportom tagjaival való rendszeres 
foglalkozás közben észrevettem, hogy 
Pisztrai Sándorné, aki alig 16 hónapos 
postás, igen szorgalmas és kitartó 
munkás. Külön is kezdtem vele foglal�
kozni. Megismertettem és megszeret�
tettem vele munkáját. Eleinte 70—81) 
százalékos volt a teljesítménye, majd 
újabb vállalásokat tett és azokat tel�
jesítette is, s ma már az osztály leg�
jobb dolgozója; állandóan sztahano�
vista szinten dolgozik. Az egész osztály 
dolgozói örömmel üdvözölték, mikor a 
közelmúltban az április 4- i munkaver�
senyben elért jó eredményeinek elisme�
réseként. mint az osztály legjobb dol�
gozója 300 forint jutalomban részesült. 
Munkamódszere: mindig jobban dol�
gozni, de úgy, hogy termelését meny-  
rm'ségileg is fokozza, 70—80—100— 
132—149, majd

179 százalékos teljesítm ényt ért el

azáltal, hogy te'jesitmiányét naponta 
lemértük és a dolgozók között tuda�
tosítottuk. De nemcsak Piazfcrainé sziaík- 
társnő, hanem a többi dolgozó i& ió 
erediménmyel harcolt az osztály, a hi�
vatal első negyedévi tervének tútel- 
jesííéséért.

Szívesen végizem a szakszervezeti 
munkát, mert naipról-napra látom, 
hogy ha rendszeresen fog'a ikozom 
csoportom tagjaival, munkánk gyü- 
mö'cse megjön a jobbnál jobb ter�
meiési eredményekben. Csoportom 
tagjai mun-kaíegye'mi vétséget nem 
követnek el. valamennyien betartják 
az ötperces mozgalmat.

A iegkö-zefebfai feladatomat abban 
látom, hogy a napokban összehívjam 
csoportom tagjait, hegy ezt a jó ver- 
senyhangu’atot, ame'lye' olyan nagy�
szerű eredményeket értünk el, tovább�
vigyük — ne csak május 1 -re, hanem 
— az ötéves terv harmadtk évének 
minél nagyobb százalékban vai’-ó túl�
teljesítésére. Munkatársaimat továbbra 
is oktatom, támogatom 'őket a ver�
senyben, hogy csoportomban minél 
több sztahanovista dolgozó legyen.

Cse'ikovics Jánosné 
a Ke'eti Posta szakszervezeti 

bizalmija, sztahanovista.

Nemrégiben nyílt meg a Népszínház 
utca sarkán egyik legszebb új hivata�
lunk, az MNDSZ-hiva ak Az arra járó 
dolgozók örömmel és büszkeséggé; te 
kiníe tek be a hatalmas kirakatablako�
kon, hogy ismét szépül országunk. Egy 
idő óta azonban szomorúan tapasz'al- 
ják, hogy az MNDSZ-hivata' ab’aktáb 
Iáit hosszú idő óta nem tisztították, ma 
már ujjnyi vastag por fedi az üvegeket. 
Kü önösen a Népszínház-utca felőli 
csomagfelvételi helyiség ablakai szorul�
nak már a'apos tisztításra.

Kispest. A kispesti területi csoport 
az elmúlt vasárnapok egyikére gyű�
lést hívott egybe. Ezen a gyűlésen 
szép számmal meg is jelentek a szak-  
szervezeti tagok, a hiba csak ott volt, 
hogy a vezetőség úgylátszik megfeled�
kezett arról, hogy értekezletet hirde�
tett és senki sem jelent meg, de még 
a helyiség is zárva volt, úgyhogy 
órák hosszáig vártak a szemerkélő 
esőben szaktársaink, míg végül szét�
oszlottak.

Javasoljuk a területi csoport vezető�
ségének, sokkal nagyobb gonddal 
szervezzék meg értekezleteiket

A Szófia-utca nincs messze szakszer- 
v ez etünk tő', de Szófia, ’a testvér bolgár 
nép fővárosa igen messze van. Bebrits 
elvtárs annakidején a postás do gozók 
e!é célul tűz’e ki, hogy az A-napon 
feladott küldeményeket B-napon fe tét �
lenül kézbesítsük. Persze nem történ- 
heTk ez meg, ha irányító hivaía'a'nkban 
olyan lazán veszik a munka minőségét, 
mint az elmúlt napokban is megtörtént, 
am;kor szakszervezeti kezpeutunk á’ta? 
a Szófia-utcába feladott levelet Szófiá�
ba irányították és onnan 14 nap múlva

KISKUNFÉLEGYHÁZA 1. SZ.
postahivatal dolgozói a t'ervtúUetjesl-  
tésre tett vállalásokon kívül e posta 
hibájából történő vonalkésések kikü�
szöbölésé*. valamint a fegyelemlazí-  
iákkal szembeni szigorú eljárást vál�
lalták.

érkezett vissza, hogy a címzett ismeret 
ten.

Sokkal nagyobb f i gyc'meí fordítsunk 
az irányításra, vegyünk példát szovjet 
postás szak'árjainkról, akik selejtmen 
tesen vcgz:k munkájukat.

Megdicsérjük a Miskolci Hálózat-  
építő ÜV- nél dolgozó női távirdamun-  
kás brigádot, akik derekasan dolgoz�
nak és bebizonyítják, hogy a nők 
nagyon jól megállják helyüket a posta 
műszaki munkáinál. Különösen kitűnik 
a brigádban Fodor Márta, Dull Katalin 
és Kovács Vera szaktársnő.

A munka minőségének megjavítása 
terü’etén komoly eredményeket értek 
el a Posta Központi Üzem dolgozói, akik 
az át’agos hibajavítási időt 2 óra 45 
percró'! 35 percre csökkentették. Az 
eredményt azzal érlék el, hogy a köz- 
pon'ok műszerészei és műszaki vezetői 
komp ex-brigádokat alakítottak a hibák 
azonnali elhárítására.

Szlédinváros 2. postahivatal dolgozói 
komoly munkát fejtenek ki a hatalmas 
szocialista város építésének segítésé�
ben. Bizony nem iekintenek a munka�
időre és sokszor a hivatalos időn túl 
is rendelkezésre állnak Sztálinváros 
hős dolgozóinak. A hiba azonban az, 
hogy a teljesített túlórákat, i  sárbo�
gárdi körzeti postahivatal birsíúmfet-  
tője nem számfejti. Kiváncsiak 
vagyunk, mi az igazság, mert a bér�
számfejtő szaktársnő azt állítja, min�
den túlórára kiutaltatja a szükséges 
összeget, a sztálinvárosi postahivatal 
dolgozói pedig panaszkodnak, nem 
kapják meg túlórapénzüket. Erre kér 
vá- aszt Sürgősen a Huzal Matyi.

HA RT A
postahivatal dolgozói a sajtó-  és 
rádióelőfizetés gyűjtésen kívül a taka-  
karékbélyeg eladásának emelésé*, szá�
madásaik gondosabb felülvizsgálását 
és a törlések számának csökkentését 
vállalták.

Lelkesen vettek részt sportolóink 
az áp rilis 4-i felvonulásban

A postás sportolók közül 8Ó0-an vet�
tek részt április 4-én, hazánk felszaba�
dulásának nagy ünnepén rendezett fel�
vonulásban. Sportolóink lelkesen, fe�
gyelmezetten, vidáman vonultak fel a 
magyar nép vendégei és Rákosi elvtárs 
előtt. Fegyelmezett magatartásuknak 
eredményeként a kiértékelés szerint az 
összes felvonuló egyesületek között a
4. helyen, a szakmai egyesületek kö�
zött pedig a 2. helyen végeztek. Ez a

szép eredmény további eredményes 
munkára lelkesítette sportolóinkat.

Külön meg kell emlékeznünk szak�
osztályaink edzőiről és intézőiről, va�
lamint a sportköri elnökökről, akiknek 
lelkes, odaadó munkája eredményezte 
ezt a komoly sikert.

A PSE Országos Elnöksége ezúton 
mond köszönetét eredményes munká�
jukért.

A béketábor legyőzhetetlen...

Április 4-én vö"t hét éve. hogy a Szovjetunió dicsőséges Vörös Had�
serege felszabadította hazánkat a fasiszta elnyomás alól és lehetővé tette szá�
munkra, hogy szabad emberek módjára éljünk, hogy szabad hazában szabadon 
sportolhassunk. Ma, am’kor a fasiszta fene vadak, az amerikai halál gyárosok 
újból lángba akarják borítani a világot, a sportolók is megmutatták, hogy 
aktív harcosai a békétábornak.

tására. Ez az eredmény azonban ne tegye elbizakodottá a debrecenieket, ha�
nem további fokozottabb munkára serkentse őket.

Végeredményben a szakmai döntő igen ió rendezésben, a társadalmi 
aktívák, Krasznai Lajos, Kende Rezső, Nagy Károly és a többi tornászaink 
közreműködésével előre kidolgozott versenytervvel négy munkahelyen simán 
és gyorsan bonyolódott le.

A végső sorrend kialakulása különösen a nőknél hozott nagy küzdel�
met, ahol az utolsó számban az ugrásnál dőlt el az elsőség kérdése Szeged 
és Debrecen között. Nagyon jól szerepelt a győriek mindkét csapata, meg�
lepetés volt azonban a területi versenyeken jól és szépen dolgozó tataiak le�
maradása, azonban további jó munkával a Tatai Postás Sportkör az alap 
fokú csapat tagjai közül egész komoly eredményekkel biztató tornaszakosz�
tályt állíthat fel.

Nőknél 1. Debrecen 224.2, 2. Szeged 222.9, 3. Győr 219.1, 4. atléta 
szakosztály 216.8, 5. Krisztina 210.4, 6. Miskolc 202.2.

Férfiaknál: 1. Debrecen 286.6, 2. Győr 282.1, 3. Tata /. 282, 4. Tatait. 
280.4, 5. Miskolc 275.2.

Egy szurkoló levele
15.090 sportoló, közte 800 postás-sportoló felvonulása április 4-én meg�

mutatta, hogy étnek a szabadságadta lehetőséggel és nem érhet bennünket 
felkészületlenül orvtámadás.

Sportolóink megértették április 4-nek, legnagyobb nemzeti ünnepünknek 
jelentőségét és lelkesen, fegyelmezetten, erőt sugározva vonultak el a szov�
jet nép legjobb fiai, vezetőink és Rákosi elvtárs, a magyar nép szeretett ve�
zére előtt dalolva, ,a  béketábor legyőzhetetlen . . .  "

Külön élmény volt, amint sportolóink előtt vonuló karikagyakorlatot 
végző fiatal leánytornászaink a karikákat magasba emelve, a többi sportolóval 
együtt hurráztak, mely harcos kiállásról, a Szovjetunióhoz, a párthoz való 
hűségről tett tanúságot.

Előre, sporttársak munkára és a haza védelme érdekében a magasabb 
eredmények eléréséért, békénk megvédése, a végső győzelem kivívásáért!

Élsportoló az oktatásban is élenjár
Több mint négy hó napos küzdelem után, a szakszervezetek II. orszá�

gos tornászcsapatbajnokságának szakmai döntője véget ért.
A Postás Sport Egyesület sportköreinek tagjai, üzemeink dolgozói közül kö�

zel 1000 sportolni vágyó, aki eddig aktívan nem sportolt, kapcsolódott be 
az alapfokú tornán keresztül a sportba. A szakmai döntőbe a női csapatok kö�
zül Miskolc, Győr, Szeged, atléta szakosztály, Krisztina, Debrecen, Pécs, a 
férfiak részéről: Győr, Tata 1. és II. csapata, Debrecen, Miskolc, Kecskemét 
és Nagykanizsa csapata került. Március 30- án lezajlott szakmai döntő szép�
séghibája csapán az, hogy a kecskeméti csapat, valamint a pécsi területről sem 
a férfi, sem a női csapat nem jelent meg. A területi elnökök részéről több 
figyelmet és fokozottabb ellenőrzést követel, hogy többhónapos munka ered�
ményét méltóan fejezzék be, hogy az országos döntőig eljutott csapatok a 
versenyen meg is jelenjenek.

A szakmai döntő a Postás S. E. dobutcai tornatermében zajlott le ün�
nepélyes keretek között. A csapatok komoly felkészültségről tettek tanúságot 
és itt elsősorban ki keli emelni úgy a férfi, mint a női csapatok közül a deb�
receniek csapatát eredményeik alapján. E két csapatot sokszoros válogatott 
és olimpikon- tornászunk, Tóth Lajos készítette elő, aki bebizonyította, hogy 
az élsportolók úgy a termelésben, mint az oktatásban is élenjárnak. Fáradsá�
got és időt nem kiméivé edzésterv szerint készítette elő a debreceniek csa�
patait a versenyekre Ez a lelkes, odaadó munka példa legyen minden él�
sportolónk és minőségi sporiolónk számára, hogy tudásukat, tapasztalataikat 
adják át, segítsék n gyengébbeket az előttünk álló nagy feladatok végrehaj-

A Postás Sport Egyesület különböző szakosztályainak eredményei, me�
lyek úgy a csapatversenyben, mint egyéni versenyekben jók, sok esetben ki- 
magas óak. Ezek mellett az eredmények mellett feltűnő a postás labda�
rúgás aránylag gyengébb eredménye. Közel 40 ezer postás dolgozó, 
amikor a NB H-es csapatunk a bajnokságot, valamint az osztályozó 
mérkőzéseket megnyerte és bejutott a Nemzeti Bajnokság legjobb 14 csa�
pata közé, joggal elvárta, hogy a csapat méltán megállja a helyét. A Pos�
tás S. E. labdarúgószakosztályának vezetői látszólag mindent elkövettek, hogy 
a csapat megfelelően tudjon felkészülni a tavaszi idényre. így első és legfon�
tosabb feladat az edzőkérdés megoldása volt, melyet a kitűnő munkát végző 
és jó szakember, Baróti Lajos személyében megtaláltak. Amit az első mér�
kőzés Diósgyőrben mutatott és az azt követő Dózsa elleni mérkőzés szép 
reményekre jogosította fel a postás szurkolótábort. E két szép eredmény 
után, mely hason'á szép játékot hozott, gyengébb szereplés következett. Mi lehet 
a hiba? Önként felvetődik a kérdés. Az kétségtelen, hogy a csatársorban két 
újonc, a fiatal Ráduly és Csernai még nem rendelkeznek véleményem szerint 
megfelelő rutinnal. A hiba azonban nem itt van, amiről mi szurkolók egyre 
többet hallunk, hanem egyes játékosok sportszerűtlen életmódjában. Nem ér�
zik át az egyesülettel szemben a kötelezettségüket, úgy néz ki, mintha nem 
élne bennük klubszeretet és itt elsó'sorban az igen tehetséges Kovács József�
nek, a csapat balfedezetének kell életmódján változtatni, ha a felszínen akar 
maradni a labdarúgósportban. Hasonló a helyzet a fiatal Komárominál is, aki�
nél az utóbbi időben mutatkoznak a sportszerű életmód terén komoly hiányos�
ságok. Mindkét játékos komoly ígéretnek indult mindaddig, amíg megfogadta 
edzőjének jótanácsát. A fenti játékosok sportszerűtlen életmódja és egyes 
játékosok szívnélküli játéka komolyan megbosszulta magát a pécsi, valamint 
a Szombathely elleni mérkőzéseken.

A labdarúgás csapatjáték és nem egyének bravúrjaira felépített sport, 
hanem a kollektív munka eredményét kell hogy hozzák. A vezetőségnek erős 
kézzel kell belenyúlni, hogy felszámolja ezeket a hiányosságokat, ha azt akar�
ják, hogy a csapat az NB I-ben maradjon. Nem lehet közömbös nekünk, pos�
tás-szurkolóknak, hogy kedvenc csapatunk, mely egyetlen Nemzeti Bajnok�
ságban szereplő csapatunk, hogy immár mérkőzésről mérkőzésre gyengébben 
játszik. Arra kérjük a csapat minden egyes tagját, hogy fogadja meg e bírá�
lat nyomán, hogy a jövőben teljes szívvel és odaadással fognak harcolni, 
hogy kivívhassák azt a helyet, mely játéktudásuk alapján őket az NB ! ben 
meg'Heti.

postás-szurkolók nevében 
Szabó Ferenc,

a posta alközpont dolgozója


