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A hős koreai nép a mi békénket is védelmezi 
a 38-as szélességi fok mentén

Két éve folyik a háború a 38-ik 
szélességi fok mentén.. Két éve an �
nak, hogy Korea virágzó földjét a 
pusztulás földjévé tették a világ �
uralomra törő amerikai imperialis�
ták. Az imperialisták hadserege az 
ENSZ zászlaja alatt gyilkolja a 
hős koreai népet, válogatás nélkül 
bombázza a védtelen városokat, 
gyermekeket, aggastyánokat, asszo �
nyokat gyilkol, csak azért, hogy 
rablóuralmát továbbra is fenntart�
hassa.

Az amerikai imperialisták és 
csatlósaik „villám”-háborúval akar�
ták lerohanni Korea földjét és tá �
maszpontot teremteni maguknak a 
Szovjetunió és a kínai nép ellen.

Nem sikerült számításuk. De nem 
sikerült a koreai háborúval meg�
félemlíteni a világ népeit sem, sőt 
éppen az ellenkezőjét érték el. A 
koreai nép harca ma példát' mutat, 
erőt ad a népeknek a szabadságért, 
a békéért vívott harcukban.

Az imperialisták főpróbának szánták 
a koreai pusztítást

egt harmadik világháború megindításához
Koreából akarták lángba borí�

tani az egész világot.
Kudarcba fulladt vállalkozásuk. 

És amikor a hős koreai nép a kínai 
önkéntesekkel egyik csapást a má�
sik után mérte a betolakodókra, te �
hetetlen dühükben a legaljasabb 
eszközhöz folyamodtak: a bakti-
riumháborúhoz. Felvonultatták az 
új trumani hadsereget, a pestis, a 
kolera, a sárgaláz hadseregét, hogy 
teljeset! kiirtsák Korea hős népét, 
hogv letöröljék a gyermekek, anyák 
arcáról a mosolyt és a halált fa �
gyasszák rájuk.

Ez sem volt hatásos. Újabb me�
rényletbe kezdtek. Kocsedo-szigetén 
ezerszámra öliösik le a védtelen 
koreai és kínai hadifoglyokat, láb �
bal tiporva az összes nemzetközi 
megállapodásokat.

A koreai nép nincs egyedül
Velük éreznek, velük harcolnak 

a világ békeszerető népeinek száz�
milliói. A béketábor ereje korunk 
leghatalmasabb ereje és nincs olyan 
nehézség, megpróbáltatás, amely e 
tábort legyőzhetné. A koreai nép 
harcához felmérhetetlen segítséget 
ad a világ békeszerető dolgozóinak 
szolidaritása, ami az elmúlt kát év 
alatt a koreai nép felé megnyilvá�
nult.

A Szakszervezeti Világszövetség 
foglalkozva a koreai nép harcával, 
felhívással fordult a világ dolgozói 
felé, hogy június 25-én az egész 
világon tiltakozzanak a koreai há�
ború ellen.

Az Országos Béketanács 24-én 
este a Városi Színházban tiltakozó 
gyűlést tartott. Az itt résztvevő 
üzemek, hivatalok küldöttei izzó 
gyűlölettel ítélték el az amerikai 
betolakodóknak a békés koreai nép 
ellen elkövetett kegyetlenkedéseit.

A magyar dolgozók és közöttük 
a postás dolgozók is tudják, hogy 
a koreai nép ügye a mi ügyünk :-s. 
Tudjuk, hogy az amerikai impe�
rialisták az egész világ békéjének 
ádáz ellenségei. Korea népének 
igazságos harcát a magunkénak 
tekintjük, tudjuk, hogy Korea népe

fegyverrel ugyanazok ellen harcol, 
akik a mi ellenségeink is.

A magyar dolgozók erőt merítenek 
a koreaiak hős harcából 

a maguk mindennapi munkájához
Ezt az érzést bizonyítja a Duclos- 

gyár kezdeményezése is, mely 
szerint július 1 és 10-e között ko�
reai műszakot tartanák. Elindult az 
a kezdeményezés is,. hogy gyűjtési 
mozgalmat indítsunk a koreai nép 
megsegítésére, hogy egyéni adomá�
nyainkkal, és a termelésben való 
helytállásunkkal segítsük a koreai 
nép mielőbbi győzelmét.

A magyar dolgozó nép kezdemé�
nyezéséhez csatlakoztak a postás 
dolgozók is. Az a feladatunk, hogy 
minél nagyobb sikereket érjünk el a 
munka frontján, segítsük ezzel a 
béke védelmének, a koreai nép hős 
harcának ügyét.

Ezen célkitűzés megvalósításá�
ban komoly feladat hárul szakszer�
vezeti szerveinkre, területi bizott�
ságainkra, de leginkább szakszer�
vezeti alapszerveinkre.

Legelső feladatunk, hogy az Or�
szágos Béketanács tiltakozó gyűlé �
sének határozatait kisgyüléseken 
ismertessük minden postás . dolgo�
zóval. legyen rgy-egy ilyen kis- 
gyülés harcos követelés a bak�
térium-fegyverek betiltására, a ko �
reai hadifoglyok ellen elkövetett 
gaztettek beszüntetésére, a fegy �
verszüneti szerződés megkötésére.

A bizalmiak végezzenek lelkes 
felvilágosító munkát, ismertessék 
csoportjukban az imperialisták gaz �
tetteit és lelkesítsék dolgozó társai �
kat, hogy eddigi eredményeiket túl�
szárnyalva. újabb szocialista köte�
lezettségvállalásokat téve, a koreai 
népet pénzbeli adománnyal1 is se�
gítve bizonyítsák be harcos helyt�
állásukat a békéért, a koreai nép 
ügyéért.

Komoly feladat hárul nődolgo�
zóinkra is. Erezzék azt nődolgo�
zóink, hogy a koreai nők harca a 
magyar nők harca is, a koreai 
anyák fájdalma az ő fájdalmuk is 
és hogy a koreai nők a mi szebb, 
boldogabb jövőnkért is harcolnak.

A  postás dolgozók az elmúlt két 
esetben is már — amikor volt ná �
lunk gyűjtés a koreai nép meg�
segítésére — bebizonyították, hogy 
tudatában vannak annak, hogy a 
koreai nép hősi küzdelme az em�
beriség történelmének ragyogó fe�
jezete, tudatában vannak annak, 
hogy a koreai nép harca a mi .sza �
badságunkért, elért eredményeink 
megvédéséért is folyik.

A július 1-től—augusztus 1-ig 
tartó országos gyűjtés adjon le�
hetőséget arra, hogy a postás dol�
gozók kifejezhessék, hogy ténylege�
sen segíteni kívánnak a koreai nép�
nek. Legyen ez a gyűjtés újabb 
nagy tanuságíátele a közös ellen�
ség" ellen vívott harcunknak, mu�
tassuk meg, hogy minden áldozatra 
képesek vagyunk a béke megvédé�
sében. Dolgozóink az imperialisták 
elleni izzó gyűlöletüknek azzal ad �
janak kifejezést, hogy fokozottan 
helytállnak a kötelességteljesítés�
ben, a termelésben.

Június 25-én a világ dolgozóinak 
harcos üdvözletével szálljon a mi 
üdvözletünk is a hős koreai népnek, 
ezen a napon mi is a százmil�
liókkal együtt kiáltjuk az amerikai 
imperialisták felé: hasztalan min�
den véres erőfeszítésiek, a koreai 
nép igaz ügyért harcol és ez az 
ügy éppen ezért legyőzhetetlen.

Básta Rezső

A távbeszélőszolgálat déli szünetre való kiterjesztése 
a postaszolgálat további javulását eredményezi

tos dolgozóink iészéről az a törekvés, 
hogy olyan szocialista postát építsenek 
ki, amely

a dolgozó nép postája,
amely minden tekintetben többet és 
jobbat tud nyújtani népünknek a régi 
kapitalista viiág postájánál.

Az elért eredmények mellett azon�
ban egy komoly akadály, a szűk ke�
resztmetszet jelentkezett. Az hogv 
vidéken a kis postahivataiok a déli 
szünet alatt nem tartották távbeszélő 
szolgálatot és így a vidéki vállalatok, 
üzemek, tanácsok a távbeszélgetései�
ket nem tudták 12-től 2-ig lebonyolí�
tani, míg ugyanakkor a városokban, 
— Budapesten különösen, — a köz�
pontok kezelői tétlenül várakoztak a 
14 órára, amikor a kis vidéki közpon�
tok újból kezdték hozni a bejelentése�
ket. Természetesen zsúfoltság lett és a 
bejelentések igen komoly hányadút 
törölni kellett.

Nézzük csak meg kedves szaktár�
sak. kinek okozott ez a déli szünet 
kárt? Kárt okozott népgazdaságunk�
nak, mert fontos üzemi beszélgetések 
nem jöhettek létre a zsúfoltság miatt, 
kárt okoztak a postás dolgozóknak, 
akiktől a déli szünet miatt összetorló�
dott beszélgetések rendkívül nagy erő�
kifejtést követeltek, nem szólva arról, 
hogy népgazdaságunk fejlődésének 
jelenlegi szakaszában a posta,hírhálóza�
tának, mely országunk idegrendszerét 
jelenti, minden pillanatban üzemképes 
állapotban kell lenni. A déli szünetre 
a vidéki kishivataloknál való kiterjesz�
tésével is biztosítjuk a forgalom zavar�
talan lebonyolítását, az áramkörök 
jobb kihasználását.

Okoz-e ez különösebb nehézséget 
dolgozóinknak? Nem okoz, hiszen a 
nagyobb hivataloknál ezideig is folya�
matos volt a távbeszélő szolgálat. Csu�
pán az egyedül kezelő kishivataiok- 
nál kell a kérdést jól megfogni, ott, 
ahol az egyedül kezelő a hivataltól lá- 
vol lakik.

Ahoi az egyedül kezelő hivatalvezető 
a hivatal mellett lakik, ott anélkül is 
ott van és a család tagjai is búrmikor 
figyelemmel tudják kísérni a híváso�
kat

Ahol pedig az egyedül kezelő szak�
társ a hivataltól távol lakik, az orszá�
gosan egészen elenyésző szám. Az 
igazgatóságok ezeknek a szaktársak�
nak a helyi tanácsok útján lakást fog�
nak biztosítani a postahivatal mellett.

Dolgozóinknak t»hát világosan kell 
látni ebben a kérdésben, s a déli szü�
net alatti távbeszélő szolgálat beveze�
tését vigyék sikerre azzal, hogy az 
üzemek, vállalatok, tanácsok figyelmét 
a kézbesítők, vagy bármilyen úton is 
hívják fel erre a lehetőségre és kér�
jék fel a vállalatokat, hogy a távbe�
szélő vonalak jobb kihasználása érde�
kében, a távbeszélgetéseik bejelentésé�
vel ne várjanak 14 óráig, hanem azt 
folyamatosan jelentsék be annak a 
postának, amely azt kapcsolni tudja.

A posta műszaki berendezéseinek 
fejlesztése igen nagy beruházási 

költséget jelen t népgazdaságunknak.

Az üzemek, vállalatok és minden 
telefonna! rendelkező szervnek támo�
gatni kell a postás dolgozók távbeszélő 
vonalak jobb kihasználásáért indított 
harcát. Politikailag is mutassák meg 
a vállalatoknak, hogy miért fontos 
nekünk a távbeszélő vonalak jobb ki�
használása, mert ezzel biztosítani 
tudjuk a bejelentett beszélgetések kap�
csolását.

A távbeszélő szolgálattal egyidőbert 
aho] legalább 2 lisztviselői munkaerő 
van, szintén megszűnik a déli szünet 
és 12 és 14 óra között teljes felvételi 
szolgálatot tartunk. Tehát a déli szü�
net alatt is lehet feladni levél és pénz- 
küldeményt, táviratot, továbbá magá�
nosok jegyeztethetnek távbeszélge�
tést. Okoz-e ez nehézséget ezeknél a 
hivataloknál? Nem, nem okoz, csupán 
csak a szolgálatot kell úgy megszer�
vezni, hogy a két dolgozó ne egyidő- 
ben kezdjen, illetve végezze szolgá�
latát.

Ma munkahelyünkön helytállni akár 
a Diósgyőri Nagykohónál, akár a leg�
kisebb postahivatalnál egyformán 
egyet jelent. A békéért harcoló népek 
táborának erősítését. Minél több vasat 
és acélt adnak a diósgyőri nagykohó 
munkásai, s minél inkább segítik 
őket, s velük együtt országunk mun. 
kásosztályát a postán dolgozók, an�
nál inkább járulnak hozzá a béke meg�
védéséhez.

A távbeszélő vonalak jobb kihasz�
nálása, a távbeszélő forgalom egyen, 
letesebbé tétele, olyan harci kérdés, 
amit pártunk segítségével eredménye�
sen sikerre tudunk vinni.

Garamvölgyi András

Az ötvenezer forintos főnyeremény

A PRT ezévi 19. számában meg�
jelent rendelet szabályozta a május 
19-től a déli szünetek alatt is tar�
tandó távíró- távbeszélő és felvevő 
szolgálatot. Ez a kérdés jelentős lé�
péssel viszi előbbre postai munkánk 
megjavítását, mert a posta távbeszélő 
szolgálatát is felzárkóztatja a nagy�
mérvű ipari fejlődés mellé. Éppen 
ezért szükségesnek tartjuk, hogy erről 
a kérdésről részletesebben beszéljünk.

Dolgozó népünk pártunk vezetésé�
vel mindenütt egyre sikeresebben építi 
hazánkban a szocializmust, s napon�
ként láthatjuk ötéves tervünk újabb és 
újabb alkotásainak elkészülését. A 
Diósgyőri Nagykohó már az ötéves 
terv szülötte, egész dolgozó népünk 
büszkesége. Büszkék lehetnek rá a 
postás dolgozók is, azok, akik mint 
a miskolci HALEP dolgozói elsőnek 
mászták meg az ötven méteres nagy�
kohót, hogy annak tetejében diszpécser 
berendezést szereljenek.

Népgazdaságunk rohamos fejlődése 
nagy feladatok elé állítja 
dolgozóinkat mindenütt.

Nemcsak Diósgyőrben, nemcsak 
-Sztálinvárosban. nemcsak Budapesten, 
hanem az ország egész területén 
biztosítanunk kell az üzemek, bányák, 
vállalatok és a dolgozók távíró- és 
távbeszélővel való jó ellátását.

A hatalmas fejlődés kielégítésére a 
Horthy rendszerben épült műszaki be�
rendezések .teljesen elégtelennek bizo�
nyultak. A távíró- és távbeszélő köz- 
nontokat, berendezéseket a felszabadu�
lás után nagy ütemben kellett fejlesz�
teni. s a kommunista postások példai- 
mutatásával pártunk szavára hall�
gatva az elpusztult központokat si �
kerrel állították helyre dolgozóink. 
Jelenleg már a távbeszélő hálózat 
nagymértékű fejlesztéséről beszélhe�
tünk. A központok építése, hálózatok 
fejlesztése nagy ütemben történik.

Ismeretes mindannyiunk előtt, hogy 
a felszabadulás óta a fontosabb ipari 
városokat és megyeszékhelyeket új, 
modern automata központokkal 
láttuk el. Eddig Szeged, Debrecen, 
Győr, Budapest Kecskemét, Szolnok, 
Nyíregyháza, Nagykanizsa. Hatvan 
kapott automata központot, az ötéves 
terv végére pedig a posta az összes 
megyeszékhelyeket és ipari gócponto�
kat automatizálja. Ezzel egyidejűleg 
szaporították az áramköröket is a 
városok és falvak között, hogv minél 
több távbeszélgetést lehessen lebonyo�
lítani.

A posta dolgozói a falvak népét, a1 
mezőgazdaság szocialista építését -se�
gítették már eddig is azzal, hogy

több mint 1700 falutelefont kapcsoltak be
az országos hálózatba, ahonnan a 
tszcs-k, gépállomások falutanácsok 
igen sok beszélgetést bonyolítanak le. 
Természetesen országos vonatkozásban 
ez a távbeszélő áramkörök zsúfoltsá�
gához. túlterheléséhez vezetett, mert 
vállalataink, üzemeink országos vo�
natkozásban sokkal több beszélgetést 
jegyeztetnek, mint amire a folyamat�
ban lévő műszaki berendezések építése 
vagy bővítése mellett is képes a posta.

Dolgozóink- részéről ai távbeszélő 
vonalak túlterhelésének megszünteté�
sére már korábban indultai; munka�
versenyek.

Ennek egyik eredménye, hogy 
országos vonatkozásban március�
ban 29.1, ápri isban 32.8, május 
8-ig pedig 33.6 percre emelkedett 
a távbeszélő vonalak kihaszná ásá- 

ban a hasznos percek száma.

Ugyanakkor pontos statisztikai adat�
felvételek is segítséget nyújtanak a 
távbeszélő áramkörök még jobb ki�
használására. így lehetett Hódmező�
vásárhely és Orosháza között egy ke�
véssé használt áramkört átadni a 
Hódmezővásárhely—Szentes viszony�
latnak. Ez is a postás dolgozók jó 
kezdeményezésének az eredménye. 

Mind erősebben jelentkezik öntuda�

Hailó Abony postahivatal?
Kérjük értesíteni Szegedi István 

szaktársat, hogy békekölcsönkötvé�
nyét 50.000 forinttal kihúzták!

Telefonon érkezett ez a jelentés 
Budapestről. Ugyanis Abony területén 
dolgozott éppen Szegedi István a 
BUHALEP dolgozója, hogy pártunk 
és kormányzatunk gondoskodása ered�
ményeként bevezesse a vezetékes 
rádiókat az abonyi dolgozók lakásába.

Egész hangyabollyá vált a hivatal, 
alig várták a szaktársak, hogy a mun�
kája végeztével visszatérjen Szegedi 
szaktárs. A hivatal bejáratánál várták 
'az összes szaktársak a boldog nyerőt.

Kerékpáron érkezeit meg Szegedi 
szaktárs és nem tudott hová lenni a 
csodálkozástól, mikor a szaktársak 
éljenezni, ölelgetni, kezét rázni kezd�
ték.

50.000 forintot nyertél a békekölcsön 
húzáson, újságolták boldogan és 
tovább ölelgették Szegedi szaktársat.

A baj csak ott volt, hogy Szegedi 
szaktárs nem akarta elhinni. Azt hitte 
tréfálnak. A telefonkezelő szaktársnő 
azonban megerősíti a hírt, hogy igenis 
Pestről telefonáltak, biztos, hogy ő 
nyerte az 50.000 forintot.

Szegedi szaktárs körül megfordult a 
világ. Soha életében még ennyi pénz

nem volt a kezében, mit is fog vele 
csinálni? Rögtön számvetést csinált.

A pénz 10 százalékáért újabb béke�
kölcsönt vesz. Családja minden tagjá- 
nak ad 1000—1000 forintot, hogy osz�
tozzanak vele az örömben. Megjavít�
tatja kis házát Gyomron, amelyet az 
esztelen ' fasiszta háború bizony ala�
posan megtépázott, ü j kutat is csinál�
tat, ne kelljen feleségének messzire 
járni a vízért.

Igen, ami eddig csak íervezgetés 
volt, az most valóra vált. Nem kért 
szabadságot, csak éppen beszaladt a 
reggeli vonattal Pestre a pénzért, 
utána sietett vissza munkahelyére, 
mert most még jobban akar dolgozni, 
A pénzének nagy részét a takarékban 
hagyta, hadd kamatozzon még egy 
kissé.

— Sok-sok vezetékes rádiót szeret�
nék még beépíteni dolgozótársaimnak 
— mondotta Szegedi szaktárs —, 
hadd élvezzék a kultúrát, hadd tanul�
janak, művelődjenek. Es mindenkinek 
el fogom mesélni, milyen boldogság 
ért engem és együtt fogjuk örömmel 
hallgatni azt a rádiót, amely már a 
mi hazánk, a dolgozók hazájának 
hangját sugározza felénk.

Sz. L
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M egválasztották üzemeinkben és hivatalainkban
a társadalom biztosítási tanácsokat

Pártunk Politikai Bizottságának
1950. július 24-i határozata értelmében 
a szakszervezeteknek fokozottabban 
ke'i gondoskodni ai dolgozók érdek�
védelméről is. A társadalombiztosítási 
tanácsoknak jelentős feladatuk van a 
Politikát Bizottság határozatának 
végrehajtásában.

A SZOT szervezeti szabályzata ér�
telmében a szakszervezeti bizottság 
meiiett a társadalombiztosítási taná�
csok is választott szervek. Ennek igen 
nagy jelentősége van .azért, mert a 
dolgozóknak módjukban van azokat 
választani, akikhez legnagyobb a bi�
zalmuk, akik munkájukkal, eddigi 
magatartásukkal kiérdemelték a párt, 
de''szótársaik bizalmát.

társadalombiztosítási tanácsok a 
választásig is működtek, azonban nem 
mint választott, hanem kijelölt tanács�
tagok. A tanácsok eddig is értek el 
eredményeket. A tanácstagok felelős�
ségét azonban fokozottabban növeii, 
hogy a dolgozók bizalmából most már 
választás útján végzik feladatukat és 
a lezajlott választásokon ez az elv 
be is igazolódott, mert valóban a ta �
nácsokba a dolgozók legjobbjait vá�
lasztották be.

A választások eredményesek voltak,
mindenütt összekötötték » tanács�
választást a társadalombiztosítási 
munka megjavításával. Elmondhatjuk, 
hogy az üzemeink túlnyomó többsé�
gében a társadalombiztosítási tanács, 
választások alkalmával nagymértékben 
népszerűsítették a társadalombizto�
sítási munkát, elmélyítették funkció 
náriusainkban a dolgozók iránti fele�
lősségérzetet.

A tanácsválasztások munkáját érté�
kelve megállapíthatjuk, hogy az elő�
készítő munka néhány kisebb hiányos�
ságtól eltekintve, megfelelő volt. 

Különösen a nagybudapesti, sze�
gedi és a soproni terüleli bizott�

ságokon.

Ezeken a területeken a területi bizott�
ságok első perctől súlyponti kérdés�
ként kezelték a; .tanácsválasztásokat. 
A debreceni, a pécsi és a miskolci te�
rületi bizottságokon lemaradásokait 
igyekeztek behozni, melynek ered�
ménye ugyancsak nem maradt el.

Az előkészítő, szervező és fel- 
világosító munka különösen jó volt 
Budapesten (Keleti Posta, Főposta, Te- 
réz HALEP, BUHALEP, Budapest 3.) 
de sorolhatnám még tovább is, vidé�
ken Kecskemét Keszthely, Szeged 1., 
Nyíregyháza, stb. Ezeken a helyeken, 
de még számos fel nem sorolt több 
helyen történt választáson is a ta �
nácselnökök foglalkoztak, — valamint 
a SZB minden .tagja, — a ió előkészí�
téssel, majd ft beszámoló részletes el�
készítésével. Konkrétan foglalkoztak a 
társadalombiztosítási munkával, majd

élesen bírálták a társadalombiztosítási 
munka területén lévő hiányosságokat.

Különösen ki kell emelni Nyíregyháza
1. hivatal t.t. elnökét, aki rámutatott 
az eddigi konkrét eredményekre, de 
kihozta a hiányosságokat is.

A választási közgyűléseken a társa�
dalombiztosítási megbízottak aktívan 
vettek részt és hozzászólásaikban fog�
lalkoztak a hibákkal. Bírálatukkal elő�
segítették a társadalombiztosítási 
munka megjavítását. Túlnyomó több�
ségben a betegiátogató munkával és 
az üdültetéssel foglalkoztak. Pld. a 
Főposta felvételi osztályának egyik 
társadalombiztosítási megbízottja
Nyárádi elvtárs. a beteglátogatás 
megjavítását javasolta, úgy, hogy 
nevelő. felvilágosító előadásokat kelt 
tartani a beteglátogató aktíváknak. 
Ehhez a felszólaláshoz kapcsolódott 
Guszti elvtársnö, aki javasolta, hogy 
brigádokat szervezzenek az elvtársi 
segítségnyújtásra, az arra rászoruló 
beteg társaik ellátására, amivel meg 
tudják nagyban gyorsítani ai beteg 
felgyógyulását.

A Központi Hírlapiroda tanács- 
választási közgyűlésén Gáspár 
elvíársnő javasolta, hogy az üdül�
tetésnél feltétlen meg kell javítani 

a kiválasztást.

Elsősorban azokat a szervezett dolgo�
zókat válasszák ki a tanácsok üdülésre, 
akik munkájukkal, fegyelmezett maga�
tartásukkal és mindenben példát mutat�
nak a szocializmus építésében. Ilyen 
irányú felszólaláson kívül még szám�

talan más felszólalás is volt az érdek- 
védelmi munka más területével kap�
csolatban. Pld. napközik bővítésével, 
az étkeztetés, üzemorvosi rendelők, 
büffék, stb. létesítésével kapcsolato�
san. A felszólalások az értekezleteken 
mind azt bizonyítják, hogy a válasz�
tás előkészítése jó volt, mert jól volt 
tudatosítva a t.t. választás jelentő�
sége.

A társadalombiztosítási tanácsok vá�
lasztása ma már a mi területeinken 
mindenütt megtörténtek.

Ma már a dolgozók érdekeit az 
üzemekben választott szervek in�

tézik.

Ez viszont nagyobb felelősséget jelent 
az újonnan megválasztott tanácstagok 
részére. A fejelősség tudata él is az 
újonnon megválasztott aktívákban, ezt 
bizonyítja a Szolnok 1. hivatal egyik 
tb megbízottjának felszólalása is, aki 
elmondotta, a választás után mindent 
el fog követni, hogy azt a bizalmat,

melyet dolgozótársai előlegeztek szá�
mára, jól végzett munkájával érde�
melje majd ki.

A tanácsválasztás fordulatot kell, 
hogy hozzon a 1.1. munkában.

Ehhez a fordulathoz minden remé�
nyünk meg is van a már fent említett 
eredmények után. Azonban az eddigi

aktivitást tovább kell fejlesztenünk, 
ez elsősorban a tanácselnökök fel�
adata, hogy az üzemen belül foglal�
kozzanak a társadalombiztosítási ta �
nács tagjaival, valamint a társadalom- 
biztosítási megbízottakkal. Az aktívá�
kat munkával kell ellátni, valamint 
meg kell tanítani dolgozni az újonnan 
megválasztott aktíváikat azért, hogy 
a társadalombiztosítási munkát úgy 
tudiák maid ellátni, hogy az valóban 
közös nagy feladatunk, a szocia�
lizmus építését a dolgozók érdekeit 
szol gálja.

Mészáros József né

H arcunk  a b é k é é r t  ig az  ü g y
Dolgozóink nap mint nap leveleikben tesznek hitet arról, hogy a béke- 

táibor harcos tagjai és jó munkájukkal igyekeznek erősíteni a békeharcot. 
Tóth János sátoraljaújhelyi szaktárs leveléből közöljük a következő részletet:

„Én Tóth János postai dolgozó ígéretet teszek arra, hogy százalékomat 
120-ról 125-re fogom emelni és azokat, akik ná'amnál gyengébbek a munkában, 
tanítani fogom. Példát veszek Letanovszki és Lácz szaktársaktól, akiknek jó 
nevelő munkája segített abban, hogy százalékomat elértem és tovább emelni is 
tudtam. Rávezetett nevelőmunkájuk arra, hogy tisztán látom azt, miénk az 
ország, magunknak építjük, ki fegyverrel, ki kalapáccsal. Idáig fegyverrel véd�
tem békés építő munkáját dolgozó népünknek kinn a határon. Most a posta, 
műszaknál tartom kötelességemnek az építést és a nép szolgálását, amelyet 
ma már más véd biztos kezekkel kinn a határainkon.

Láthatjuk elvtársak, amiben a múltban nem részesülhettünk, ma minden 
egyes dolgozónak van tanulási lehetősége. Ezt bizonyítják iskoláink, könyv�
táraink, néphadseregünk, melyben a dolgozó nép fiai a tisztek. Bizonyítják a 
falukban épült és épülő mozijaink, kultúrotthonaink. Nem volt még soha példa 
arra, hogy így élhessünk és állandóan érezhessük Rákosi elvtárs gondos�
kodását".

TÓTH JÁNOS távírdamunkás 
Sátoraljaújhely

É P Í T Ü N K . . .
Alig néhány hete még egészségtelen, szűk helyiségben kezelt távbeszélő’ 

kezelőnőnk, de ismét bebizonyosodott, hogy népi demokráciánkban legfőbb 
érlék az ember és íme egyszerre csak munkások jelentek meg hivatalunkban, 
malter ide. létra oda. a falat odébbtólták é6 ime készen is volt az új távbeszélő 
helyiség.

Világos tágas, öröm benne dolgozni.
Persze ez nem ment ilyen gyorsan, mint ahogy leírtam, egy pár napon 

keresztül bizony pokróc-sátor alatt ültünk és a legnagyobb ügyességre volt 
szükségünk, hogy a* lehulló malter- és faldarabok elől kitérjünk. Távbeszélő�
kezelőnőink hősiesen a nagy pokróc alatt kapcsoltak rendületlenül.

De végre kitisztult mégis és most már a világos szobában várjuk az új CB- 
berendezpst. Távbeszélőkezelőnőinknek is igen jólese'.t az az elismerés, amit 
a megyei tanács dolgozóitól kaptak, hogy a nagy átrendezés ellenére is gyor�
san, pontosan és hibátlanul kapcsoltak. Most tehát világos, egészséges, tágas 
helyiségben folytatjuk tovább munkánkat és minden igyekezetünkkel azon va�
gyunk, hogy ötéves tervünkből a ránkeső részt minél hamarabb, idő e őft 
teljesítsük, ezzel akarjuk meghálálni a gondoskodást.

NAGY ÁRPÁD 
Komárom

A szegedi postás dolgozók kultúrotthont építenek/
Pártunk Politikai Bizottságának 1950 július 24-i határozata feladatul 

tűzte elénk, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk „a dolgozók kulturális szín�
vonalának emelésére, kultárotthonok, könyvtárak létesítésére".

A szegedi postás dolgozók megértve a határozat jelentőségét, harcba 
indultak, hogy a szegedi postás dolgozóknak is kultúrotthont létesítsenek. Ma 
már épül a kultúrotthon a Vásárhelyi sugárúton. Ezt a kultúrotthont valóban 
a dolgozók építik saját maguk részére. A szegedi dolgozók a társadalmi 
munka céljára több mint 500 napot ajánlottak fel.

Különösen példát mutattak lendületes munkájukkal Kondász József, Szi- 
kora József, Dancsó Kováls László és Varga szaktársak.

Ezek a szaktársak és a többiek is, akik önkéntes munkával résztveltek a 
kultúrotthon felépítésében, bebizonyították, hogy megértették pártunk poéti�
káját és érzik, hogy ez a kultúrotthon valóban a dolgozók otthona lesz. Ebben 
az otthonban nemcsak a postás dolgozók, hanem családtagjaik is fejleszthetik 
tudásukat.

Feladatunk most már az, hogy jó felvilágosító munkával elérjük, hogy 
egyeilen postás dolgozó se tartsa távol magát a még hátralévő munkálatoktól 
és minél előbb felépüljön új kultúrotthonunk. Erezze minden postás-dolgozó, 
hogy harca a kultúráért, a békéért folyó harc. egyik módszere és az imperia�
lizmus ellen folyó küzdelem új harcos bázisát hozzuk létre

FEHER ZOLTÁN 
postáig., Szeged.

Jó munkával a hírlapkézbesítés sikeréért
Május 20-tól kezdve döntően meg�

változott a hírlapok szállítása és rész�
ben a kézbesítés ideje.

Napilapjaink, elsősorban a Szabad 
Nép eddig két kiadásban készült és 
pedig budapesti és vidéki kiadásban. 
Erre azért volt szükség, hogy a 
koraéjszakai órákban induló mozgó�
posták elvihessék az ország minden 
részébe pártunk sajtóját. így a vi�
déki olvasók nem egy esetben 24 órás 
késéssel értesültek fontos, közérdekű 
kül-, vagy belpolitikai eseményről.

Szükségszerűen be kellett tehát kö�
vetkeznie annak, hogy pártunk lapját 
is mindenhol időben, a legfrissebb hí�
rekkel olvashassák. Ezért a lapoknak 
késő esti órákra helyezték a lapzártá�
ját és az újság nyomása csak éjfél 
után fejeződik be. Akkor, amikor azok 
a menetek, melyekkel eddig az ú jsit- 
got szállítottuk már mind kiindulnak

Feladataink
A magyar posta dolgozói azt a fel�

adatot kapták, hogy a változás elle�
nére is úgy szervezzék meg munká�
jukat, hogy az elmondottak ellenére is 
a lapok idejére a dolgozók kezébe ke�
rüljenek.

A postai végrehaitószervek úgy ol�
dották meg a kérdést, hogy külön hir- 
lapszállítóvonatokat iktattak be. Ezek 
a vonatok a gyorsvonat sebességénél 
is gyorsabban szállítják sajtónkat a 
vidéki dolgozóknak.

A posta vezetőinek, de minden 
egyes postás dolgozónak is ébe�
ren figyelni kell, hogy az új 
rendszerben is késés nélkül, zök�
kenőmentesen jussanak el az újsá�

gok a címzettekhez.
Érkezés után azonnal intézkedni kell 
az, újságok kézbesítése iránt. Minden�
képpen biztosítani kell az újságok az�
napi kézbesítését a belterületen, ha a 
lapok 18 óráiig odaérkeznek, külterü�
leten pedig lehetőleg akkor, ha az új�
ságok délig beérkeznek.

Hogy a postás dolgozók mennyire 
megértették pártunk sajtójának fon�
tosságát és azt, hogy mindennapi mun�
kánkat nem tudjuk jói és eredménye�
sen elvégezni, ha pártunk sajtóját ide�
jében nem olvassuk, mutatja az a sok 
jó kezdeményezés, melyet vidéki posta�
szerveink a zökkenők áthidalására foga�
natosítottak.

Nagykörösön például megszervez�
ték, hogy Kőcser községbe a tejszál�
lítókocsival küldik ki a lapokat és így 
a külterületi lakók is már a koradél- 
elött olvashatják.

A soproni igazgatóságnak helyes 
intézkedése folytán motorkerékpá�
ros járatot indítottak Bezi, Győr- 
sövényháza, stb. hivatalok lapjai�
nak szállítására s így ezek a hi�
vatalok már reggel 7 órakor meg�

kapják lapjainkat.

Helyes kezdeményezések
De a kézbesítő szaktársak maguk is 

sok helyen öntevékenyen, új kezdemé�
nyezésekkel javítják a hirlapszolgá- 
latot. Például Bagaméron bevezették 
az osztott szolgálatot, mivel a posta 
csak 11 óra tájban érkezik, a kézbesí�
tőszolgálat is ekkor kezdődik, így az 
újságot, noha estefelé érkezik meg, 
még aznap kézbesítik.

Tiszaderzsen a jó munkaszervezés 
eredményeként, annak ellenére, hogy 
most 17 órakor kapják meg az újsá�
got, mégis több áruspéldányt adnak el, 
mint azelőtt. Pedig nem boszorkányos�
ság ez és egyszerű a megoldása. A 
tíszaderzsi szaktársak nagyon helyesen 
a hivatal előtt este árusítóhelyet léte�
sítettek és a munkából hazatérő dol�
gozó parasztok szívesen vásárolják itt 
a lapokat.

Ezek a példák azt bizonyítják, hogy 
dolgozóink az új helyzetnek megfele�
lően igyekeznek jó] megszervezni mun�
kájukat és pártunknak és népgazda�
ságunknak is jó szolgálatot nyújtani a 
hírlapterjesztés terén.

Vannak azonban kivételek, mint 
például az abonyi postahivatal, 
ahol nem mérték fel az új hely�
zetnek megfelelően a munkát, 
nem hajtják végre az utasításo�
kat, nem olvassák a rendeletcket.
Vagy például a Vác körzeti posta�

hivatalnál még a koradéhutáni órák�
ban is kézbesítik a lapokat, noha azok 
reggel 7 órakor már megérkeznek.

Szakszervezeti bizottságainkra, szak- 
szervezeti aktíváinkra komoly feladat 
hárul, az új helyzetnek megfelelően 
biztosítani kell, hogy a lehető legjobb 
munkaszervezéssel úgy végezzék hiva�
talaink dolgozói munkájukat, hogy a 
lapok késedelem nélkül jussanak el 
az előfizetőkhöz. Éberen figyeljenek és 
a nagy feladatnak megfelelően mozgó�
sítsák dolgozóinkat a munka jó elvég�
zésére. Pártunk és kormányunk azt a 
feladatot adta a postás dolgozóknak, 
hogy a szocialista sajtó terjesztését 
zökkenőmentesen lássa el. Ennek a fel�
adatnak pedig minden körülmények 
között meg kell felelni.

Bereczky Magdolna

Társadalmi bírálat az áiítómozgalomról
VI. 8-án rendezte meg a Posta �

ügyi Minisztérium a szakszervezet�
tel és az Országos Találmányi 
Hivatallal közösen az Országos 
Műszaki Társadalmi Bírálatot, az 
újító-mozgalom fellendítése érde �
kében.

A Társadalmi Bírálaton mintegy 
150— 160-an vettek részt. Meg�
jelentek az újítók, újító sztahano �
visták, a szakmai, valamint a szak- 
szervezeti újítási megbízottak, a 
Postás Szakszervezet, a Postaügyi 
Minisztérium és az Országos Ta�
lálmányi Hivatal illetékes osztá �
lyainak munkatársai.

Benkő József miniszterhelyettes 
elvtárs ismertette a posta újító�
mozgalmának eredményeit, hiá�
nyosságait, majd később rámuta�
tott a postás dolgozók e téren való 
feladataira. ,

A beszámoló után az értekezlet 
részvevői nagy aktivitással tettek 
bizonyságot arról, hogy az újító�
mozgalom mennyire érdekli a dol�
gozókat.

Af újítók elhozták területeikről 
az üzem problémáit.

Igen sok hiányosság merült fel, 
úgy a minisztériumot, mint a 
szakszervezetet jogosan bírálták a 
dolgozók.

Hiányosságként merült fel, hogy 
egyes vállalatvezetők nem támo�
gatják eléggé az újítási mozgalmat. 
Továbbá a szakvéleményezők na�
gyon hosszú ideig bírálják el azt, 
hogy a beadott újítási javaslat jó, 
vagy nem. Hiányosság az is, hogy 
az Újítási Bizottságok értekezletei�
ket rendszertelenül tartják.

A Szakszervezeti Újítási, Észszerűsitési 
Bizottságok munkájában is sok 

hiányosság van.
Egyes helyeken még meg sem 
alakultak, máshol pedig csak papí�
ron vannak meg, a gyakorlatban

nem sokat tesznek\az újító-moz�
galom további fejlődése érdekében.

Több dolgozó részéről hiányos�
ságként merült fel az is, hogy a 
minisztériumban hosszú ideig el�
fekszenek az újítások.

A hiányosságok mellett értünk 
el eredményeket is az újítómoz�
galom terén. Amíg 1949-ben 
2000, addig 1950-ben 4000. 
majd 1951-ben 10.400 újítást

adtak be dolgozóink.

Eredmény a miskolci HÁLEP újí�
tási megbízottja által rendezett 
június hó 14-én megnyílt újítási 
kiállítás is, ahol a postás dolgozók 
csaknem minden újítással meg�
ismerkedhetnek, amit eddig az or�
szág területén bevezettek.

Az értekezlet a munka megjaví�
tása érdekében határozatokat ho�
zott.

Az értekezlet Rákosi elvtársnak 
a Sztahanovisták Első Országos 
Tanácskozásán elmondott szavaival 
fejeződött be:

„Üzenem minden magyar szta �
hanovistának, munkásújítónak, 
észszerűsítőnek: kezdeményez�
zen bátran, legyen nagyvonalú, 
ne féljen az új utaktól, az új 
kísérletektől, mert mögötte áll 
teljes erejével az egész magyar 
kommunistát mozgalom, a 
Magyar Dolgozók Pártja és 
mögötte áll kimeríthetetlen 
gazdasági és tapasztalati fegy�
vertárával a hatalmas Szov�

jetunió.

BANDUR BORBÁLA 
termelési oszt.
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A normarendezés tapasztalatai
A minisztertanács határozata értel�

mében vállalatainknál és üzemeinknél 
a normákat felülvizsgálták és ren�
dezték azokat a normákat, amelyek a 
fejlődés következtében elavultak.

A normarendezés célja az volt, hogy 
helyreállítsuk a termelékenység és bé�
rek helyes arányát, megszüntessük a 
normák és prémiumok területén fenn�
álló lazaságokat, melyek a további fej�
lődésünk, a termelékenység növekedé�
sének fékjévé váltak.

Vállalataink, üzemeink a felülvizs�
gált normákat meghatározott százalék�
ban csökkentették és a normarendezést 
május 19-ig befejezték.

Április 20—29 között termelési ér �
tekezleteken ismertették a normák és 
prémiumok felülvizsgálatát és rende�
zésének végrehajtását.

Dolgozóink többsége helyesléssel fogadta 
a normarendezést

hozzászólásaikban rámutattak a fella�
zult normákra, mint pl. Fehér János 
szaktárs a miskolci hálózatépítő vál�
lalat hatvani kirendeltség dolgozója — 
aki azt mondta, hogy

ezután még többet és jobban — 
új munkamódszerekkel — fogunk 
dől gozni. A fü'escsavar víztelení�
tési munka normája laza. olyan 
pénzt veszünk fel érte, amelyért 

nem dolgozunk meg.
Hasonlóképpen nyilatkozott a Javító�
műhely lakatosműhelyében Huszár és 
Fejes szaktárs is. akik helyesléssel fo �
gadták a normák felülvizsgálatát, akik 
azt mondták, hogy jobban fogjuk meg�
szervezni a munkákat és az új nor�
mákkal el fogjuk érni a régi teljesít�
ményeket.

Az új normák kifüggesztése után 
dolgozóink megjavították az új nor�

mákat és látták, hogy az

új norma nagyobb követelményeket ró 
a műszaki vezetésre,

amelynek a normák teljesítésének és 
túlteljesítésének, a termelékenység eme�
lésének érdekében a munka műszaki 
és szervezési feltételeit biztosítani kell. 
Ugyanakkor az új normák áttanulmá�
nyozása után versenyvállalásokat tet�
tek a II. negyedévi terv teljesítésére 
és túlteljesítésére. A versenymozgalom�
ba való bekapcsolódással harcolnak a

normarendezés előtti teljesítményszá�
zalékuk és keresetük eléréséért és túl�
szárnyalásáért. így látta ezt Tóth 
Béla szaktárs, az Épületkarbantartó 
üzem asztalosműhely dolgozója is. 
Megjegyezte, hogy bár az asztalos- 
műhely normái lettek a legszigorúbban 
rendezve, mégis úgy látja, hogy ha 
munkáját helyesebben megszervezi, ak�
kor az új normákkal a regi teljesítmé�
nyeket rövidesen, el fogja érni, túl 
fogja teljesíteni.

Molnár Bálint szaktárs kábelsze�
relő, a József Hálép dolgozója mi�
kor áttanulmányozta az új nor�
mákat, felajánlást tett, hogy az

új normákat túl fogja teljesíteni.
A szakszervezeti funkcionáriusok 
egy része elbizakodott, lebecsüli a 

feladatokat. ,
A szakszervezeti funkcionáriusok egy 

része megfeledkezett a verseny továb�
bi szervezéséről, elhanyagolták a dol�
gozók kezdeményezéséből született kü�
lönféle versenymozgalmak elterjesz�
tését és a normarendezést elválasztot�
ták a terv teljesítéséért folyó harc�
tól.

A szakszervezeti funkcionáriusok az 
új normák és a terv teljesítése érde�
kében javítsák meg a versenyszervező 
munkájukat a különféle mozgalmak 
elterjesztésével, serkentsék munkatár�
saikat újításokra, nyújtsanak elvtársi 
segítséget az elmaradóknak, népszerű�
sítsék a ió eredményeket elérőket, 
munkamódszereiket. Ellenőrizzék, hogy 
a dolgozók anyaggal és szerszámmal 
el vannak-e látva, az esetleges hiá�
nyok esetén a szakmai vezetésnél in �
tézkedni keil.

Fokozottan ügyeljenek arra, hogy az 
újításokat bevezessék és elterjesszék, 
fokozzák továbbá az egyéni meggyő�
zés utján a felvilágosító, agiíációs 
munkát, segítsék újabb sikerekhez a 
dolgozókat.

A szakszervezeti funkcionáriusok 
munkájának eredményeit az üzemi 
terv teljesítésének számai fogják meg�
mutatni. Példamutató magatartásuk 
magával kell hogy ragadja a hazáját 
szerető becsületes dolgozók tömegeit, 
ezzel járulnak hozzá további jólétünk 
és függetlenségünk biztosításához, a 
párt vezette békeharc győzelméhez.

Gyimesi An al

Mozgó munkásszállások távirdamunkás 
szaktársaink életkörülményeinek megjavítására

Távirdamunkás szaktársaink között 
igen so-k az olyan vidéki dolgozó, 
aki lakóhelyétől messze végzi az épí�
tési munkát. A posta vezetőségének 
igen nagy gondot okozott, hogy egyes 
munkálatok elvégzéséhez kiküldött

A vonatfelvigyázó munkacsoport ve�
zető részére külön irodahelyiség áll 
rendelkezésre ággyal, asztallal felsze�
relve. ahol a szükséges irodai munká�
kat is nyugodtan el lehet végezni.

A dolgozók részére emeletes ágyak

szaktársainknak megfelelő szállást 
biztosítson. Különösen nehéz volt a 
helyzet a hidegebb idő beálltával, 
amikor nem lehetett akárhol elszállá�
solni a napi munka végeztével a fá-

vannak, minden dolgozónak külön 
szekrénye és polca van, A kocsiban 
mosdófülke zuhanyozóval, a főzés 
céljaira pedig megfelelő asztal és tűz�
hely áll rendelkezésre.

radt dolgozókat.
Megnehezítette a probléma meg�

oldását, hogy egyes építési munkálatok 
csak bizonyos ideig tartanak, tehát 
szállásra csak átmenetileg van szük�
ség. Ilyen időszakos szálláshelyek 
bérlése körülményes volt és rend�
szerint nem elégítette ki a dolgozók 
jogos igényeit.

Felmerült egy lehetőség. Volt né�
hány régi mozgópostakocsi, amelynek 
a berendezését a háború idején a 
fasiszták elrabolták, egyébként azon�
ban ép állapotban voltak.

Ezeket a mozgópostakocsikat 
alakították át

mozgó munkásszállásokká

Nagy segítség volt, hogy a dunakeszi 
vagongyár dolgozói felismerve a kér�
dés fontosságát, lelkes munkájukkal 
jóval a kitűzött határidő előtt készí�
tették el a kocsik berendezését.

Egy-egy kocsiban 31 férőhely van.

A postás szakszervezet is segítsé�
gére sietett a dolgozóknak és nagy- 
mennyiségű könyvet bocsátott a 
mozgó munkásszállások rendelkezé�
sére.

Tekintettel arra, hogy » mozgó 
munkásszállások mindig a munkahely�
hez legközelebb helyezhetők el, igen 
nagy időmegtakarítást jelent a dolgo�
zóknak, tehát több időt tudnak for�
dítani a pihenésre.

A felsorolt követelmények azt bizo�
nyítják, hogy szocializmust építő or�
szágunkban pártunk és kormányza�
tunk szerető gondoskodásai minden 
lehetőséget megad arra^ hogy a 
dolgozók életkörülményei megjavul�
janak. A mozgó munkásszállások 
lakói meleg otthonra fognak találni, 
ahol kipihenhetik a napi munka fára�
dalmait és másnapra pihenten, újult 
erővel foghatnak hozzá munkájukhoz.

Schubert Gyula 
postaügyi minisztérium (

Országos Irányítási 
és Szétosztó-verseny

Az A—B mozgalomnak kizárólag a 
postán múló előfeltételei közt legfonto�
sabb a gyors- és hibamentes irányí�
tás. Az irányítási ismeretek kifejlesz�
tését és elmélyítését az irányításban 
kimagasló eredményt elért dolgozók 
munkamódszereinek minél szélesebb 
körben való megismertetését szolgálják 
a postaigazgatás által évről évre meg�
rendezett országos irányítási és szét�
osztóversenyek.

Az idén is, mint az elmúlt években, 
a postaügyi minisztérium által meg- 
hirdetett verseny lebonyolítására Bu�
dapest 72, mint az ország legnagyobb 
irányítóhivatala kapott megbízást. Te�
kintettel a jelentkezők nagy számára^ 
magát a versenyt vidéki viszonylatban 
igazgatósági székhelyeken, a főváros�
ban a Budaipest 72 felügyelőhivatalban 
április 16 és 19 közt megejtett selejte�
zők vezették be. A selejtezők eredmé�
nyei alapján legjobbnak bizonyult ver�
senyzők a Budapest 72, illetve a Keleti 
Postahivatalban lezajlott döntőben 
mérték össze erejüket.

A legjobb eredményt a Budapest 72 
dolgozói érték el

A versenynek öt, az irányítás kü�
lönböző ágazatait felölelő száma volt, 
s ezen belül a részvevők két szakcso�
port és két állomáshely (főváros, vi�
dék) szerinti csoportosításban vívták 
meg a helyezésért folytatott küzdelmö 
két

1. Az országos irányítási verseny 
győztese az /—III. szakcsoportban 
Elbert Mária szaktársnö lett, igen jó 
idővel és mindössze 2 hibaponttal, má�
sodik Matis Tamás szaktárs, harmadik 
Eszes Elemér, aki különben a legjobb 
időeredményt érte el és csak hibapont�
jai miatt maradt le — negyedik Tóth 
Erzsébet. Valamennyien a Budapest 
72 dolgozói,

A IV—I. szakcsoportban szintén a 
Budapest 72 dolgozói foglalták el az 
első öt helyet. 1. Peresztegi Antal, 2. 
Vargai János, 3. Andrejkovics István, 
4. Lelbinger József, 5. Felkai Já �
nos.

2. Az országos szétosztó és irá�
nyító versenyt az 1—III. szakcsoport�
ban igen jó eredménnyel Mattyasov- 
szky László nyerte meg, Csjzmár La�
jos előtt (Bp. 72).

A IV—V. szakcsoportban első he�
lyen Kiss Flórián (KHI) végzett, meg�
előzve A'agy József püspökladányi 
(Budapest 72), Juhász Kálmán (Keleti 
Posta) és Szigetvári Zoltán (Budapest 
72) szaktársakat.

3. Az országos belföldi irányító ver�
seny győztesei az I—III. szakcsoport�
ban Budapest 72 állományába tartozó 
Csizmán Lajos. Kulcsár József, Szi- 
kora Gyula és Heves György szaktár�
sak.

4. Az országos külföldi irányiló ver�
seny is Budapest 72 „házi" versenyé�
nek bizonyult. Kitűnő eredménnyel és 
hibapont nélkül Sidó János nyerte a 
versenyt. Kovács László, Tar István, 
Farkas Gyula és Egyeki Lajos előtt.

5. A belföldi postahelyek fekvésének 
meghatározása terén az I—1IL szak�
csoportban legjobbnak Móritz Gyula 
(Budapest 72) bizonyult. Második dr. 
Nezsényi Miklós (Keleti Posta) és 
harmadik Kulcsár József (Budapest 
72) lett.

A IV—V. szakcsoportban Derka Ist�
ván, Perjési Tamás, Pintér Károly, 
Nagy Sándor volt a helyezési sorrend. 
Valamennyien a Budapest 72 dolgozói.

A vidéki részvevők csak két szám�
ban indultak. Az országos szétosztó 
versenyben az I—III. szakcsoportban
1. Koncz Zoltán (Debrecen 2), 2. Kiss 
László (Debrecen 2) lett.

A IV—V. szakcsoportban Sajni Já�
nos, Maties János, Petrekovics Fe�
renc, Szollár József sorrend alakult ki. 
Mind a négyen Nagykanizsa 2 dolgo�
zói.

A belföldi postahelyek fekvésének 
meghatarozása terén Benke János (La. 
laegerszeg I) telt az első, Turczoghy 
Mihály (Kál) előtt.

A versenyben! legjobb helyezést el�
ért dolgozók közül 49-en 700—350
forint jutalomban részesültek, ösz- 

szesen 27.150 forint értékben.
A verseny eredményei és a rész�

vevők az elmúlt versenyek nagy ered�
ményeihez képest is számottevő fejlő�
désről tesznek tanúbizonyságot. A 
részvevők egyre növekvő száma pedig 
azt bizonyítja, hogy az irányításban 
dolgozó postások többen és egyre na�
gyobb mértékben kívánnak hozzájá. 
ruini, hogy a posta működése gyorsa�
ság és jóságfok tekintetében megfelel�
jen a szocializmus építése folyton fo�
kozódó ütemének.

>4 versenyben részvevő szaktársak 
bebizonyították, hogy szorgalmas 
munkával, jó munkamódszerrel igen 
komoly eredményeket lehet elérni. 
Szaktársaink előtt most az a feladat 
áll, hogy munkamódszerüket minél szé�
lesebb körben ismertessék és a posta 
irányítási munkájának megjavításában 
tevékenyen résztvegyenek.

Szakács András 
Budapest 72.

FRANCIAORSZÁG

A tőkés államokban a szak- 
szervezetek érdekvédelmi tevékeny�
ségüket a munkaadókat is ma- 
gábafoglaló úgynevezett egyez�
tető bizottságokon keresztül gyakorol�
ják, vagy legalább is kellene, hogy 
gyakorolják. Mivel egységes szakszer�
vezeti mozgalomról a kapitalizmusban 
szó sem lehet, így érthető, hogy az 
egyeztető bizottsági tagok választása 
a kapitalista országok szakszervezeti 
életének egyik legizgalmasabb és leg�
döntőbb kérdése.

A francia postások körében április�
ban zajlottak le az egyeztető bizott�
ságba történő küldöttkijelölések általá- 
nos helyi választások alapján. A vá�
lasztásokból a Federation Postale, a 
C. G. T-hez tartozó és az Sz. V. Sz-hez 
csatlakozott haladó postás szakszerve�
zet került ki győztesen 57.231 szava�
zattal és 60 mandátummal. Jellemző 
a francia postásság nézetére, hogy a 
Fédération Postale 2000-el több szava�
zatot kapott, mint a legutóbbi, 1946-os 
választásokon és 13.000-el többet, mint 
az amerikai zsóidban álló és a szaka- 
dár International Confederation of 
Free Trade Unions-hoz csatlakozott 
Force ouvriere.

A győzelem annál nagyobb örömmel 
töltheti el francia szaktársainkat, mert 
amint Oldenbroek, a szakadár Interna�
tional Confederation of Free Trade 
Unions főtitkára a New York Times 
brüsszeli tudósítójának adott nyilatko�
zatában véletlenül kifecsegte — az im�
perialista érdekek szekértolójává át- 
vedlett „Szabad’1 Szakszervezetek 
Nemzetközi Egyesülése éppen ezen a 
választáson próbálta ki az Ausztriában 
és Hollandiában bevált és a francia 
szakszervezeti vezetésből a kommu�
nistáknak és a haladó elemeknek a ki�
szorítására irányuló módszereinek ha�
tékonyságát. Nos az eredmények nem 
nagyon biztatóak Oldenbroek és cin�
kosai részére. Mivel Franciaországban 
nemcsak a postások, de a bányászok, 
vasutasok, vasmunkások és minden 
dolgozó békét, emberibb életfeltétele�
ket, jobb munkakörülményeket kíván. 
Csupa olyan dolgot, amelyre Olden�
broek úr és megbízói nem hajlandók.

(Fédération Postale)

GÖRÖGORSZÁG

Az amerikai zsoldban álló görög 
kormány betiltotta a dolgozóknak má�
jus 1-én az ország nagyobb városai�
ban tervezett ünnepi felvonulását. Az 
4héni posta-, távbeszélő- és rádióal�

kalmazottak tiltakozásaképpen beszün�

tették a munkát. A vidéki postásság 
csatlakozásával a sztrájk általánossá 
vált. Huszonnégy órán keresztül az 
egész országbann szünetelt a táviró- 
és távbeszélő forgalom, valamint a 
postai szolgálat.

(Daily Worker)

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Április első hetében a Bell Te�
lephona Association Ohio államban 
dolgozó 12.000 alkalmazottja beszün�
tette a munkát. A sztrájkra azért ke�
rült sor, mert a társaság igazgatósága 
a megélhetési költségek emelkedése kö�
vetkeztében a létalapjukban fenyegetett 
munkások bérkövetelésének nem adott 
helyt. Az egy hétig tartó sztrájkhoz 
hamarosan csatlakoztak a Western 
Electric Company dolgozói is. Ezzel a 
bérkövetelési mozgalom már az USA 
43 állomására terjedt ki és az a ve�
szély fenyegetett, hogy a különleges 
Truman-törvény alkalmazásával kato�
nai szolgálatra behívott alkalmazottak�
kal üggyel-bajjai fenntartott távíró- 
és távbeszélő szolgálat az egész or�
szágban megbénul. A társaságok ve�
zetői végül is kénytelenek voltak be�
adni a derekukat és leülni a tárgyaló- 
asztalhoz. A létrejött megegyezés 
alapján az alkalmazottak heti bérét 4— 
7 dollárral felemelték.

(World Trade Union Movement)

LENGYELORSZÁG

A lengyel ipar 1952. első negyedé�
ben 100.3 százalékra teljesítette tervét 
és 19 százalékkal termelt többet, mint 
1951. azonos időszakában. A szocia�
lista iparban foglalkoztatott dolgozók 
száma 6 százalékkal nőtt, a munka ter�
melékenysége 12 százalékkal volt ma�
gasabb, mint az előző év ugyanazok 
időszakában.

Boleslaw Bierut, a népi Lengyel- 
ország és a Lengyel Egyesült Munkás�
párt elnöke a múlt hónapban töltötte 
be 60. életévét. A lengyel dolgozók 
nagyrabecsült vezérük születésnapjára 
számtalan munkafelajánlást tettek, 
amivel nagyban hozzájárultak a szo�
cializmus építéséhez.

A lengyel állami könyvkiadó a 
„Sztálin-díjasok könyvtára” c. sorozat�
ban kiadja lengyel fordításban Aczél 
Tamás „A szabadság árnyékában" 
című regényét és Nagy Sándor „Meg�
békélés” című novelláját. Az irodalmi 
Sztálín-díjjal kitüntetett íróink műveit 
a baráti lengyel dolgozók is meg fog�
ják ismerni.

(Lengyel sajtótudósító)

Az aktívák oktatása
A M a g y a r  Dolgozók Pártja Politi�

kai Bizottságának határozata 1950 jú�
lius 24-én feltárta a szakszervezeti 
munka hibáit és kijelölte a hibák ki�
küszöböléséhez vezető utat. A határo�
zat rámutat arra, hogy meg kell javí�
tani a szakszervezeti vezetők kapcso�
latát a párttal és a dolgozókkal.

A Szakszervezetek Országos Taná�
csának elnöksége figyelembevéve pár�
tunk útmutatását, határozatot hozott 
a szakszervezeti szervek újraválasztá�
sára a bizalmiaktól a Központi Veze�
tőségig.

Postán belül ez év március 23-án 
befejeződtek ezek a választások. A vá�
lasztások befejezésével megszerveztük 
területi bizottsági székhelyenként a 
szakszervezeti .funkcionáriusok oktatá�
sát 1—2, illetve 3 napos tanfolyamok 
keretében, abból ai célból, hogy külö�
nösen az újonnan beválasztott funk�
cionáriusok megkapják azokat a szük�
séges tudnivalókat, melyek a saját 
területükön a beinduláshoz szüksége�
sek.

A rövid tanfolyamok befejeztével 
megállapíthatjuk, hogy

aktíváink nagyrésze 
megértette az oktatás fontosságát,

hogy a növekvő feladatokat csak úgy 
tudják maradéktalanul végrehajtani, 
ha politikailag és szakmailag jól kép�
zett szakszervezeti funkcionáriusok, 
akik pártunk irányításával, a bírálat 
és önbírálat helyes alkalmazásával 
végzik a reájuk háruló feladatokat.

Egy-egy tanfolyam befejeztével és a 
tanfolyam kiértékelésével a hallgatók

rámutattak arra; hogy a rövid tan�
folyamok igen nagy segítséget nyúj�
tottak számukra, különösen azoknak, 
akik a választások alkalmával újon�
nan lettek beválasztva az alapszervek 
vezetőségeibe. Az elért eredmények 
mellett azonban még vannak hiányos�
ságok is. Az egyik legnagyobb hiá�
nyosság az, hogy a funkcionáriusok 
egy része még nem értette meg az 
oktatás jelentőségét, a szakmai elfog�
laltságukra hivatkozva, nem jelentek 
meg a tanfolyamon. Pl.: Rácz István, 
Őzd I-es hivatal Sz. B. elnöke, Ágos�
ton Jenő, Gyöngyös helyi csoport el�
nöke, vagy Gyóni Béla, Balassagyar�
mat helyi csoport elnöke, akik még a 
részükre megrendezett póttanfolyamon 
sem jelentek meg, azzal az indokkal, 
hogy az ö szakmai munkájukat nem 
tudja elvégezni senki, pedig a szakveze�
tés biztosította számukra a tanfolyam 
idejére a szolgálatmentességet. A másik 
hiányosság az, hogy egyes szakveze�
tők nem láttáik a szakszervezeti munka 
jelentőségét és fontosságát, így nem 
gondoskodtak a funkcionáriusok helyet�
tesítéséről a tanfolyamok idején.

Ezek a hiáinyosságok nagy mérték�
ben gátolták az aktíváink oktatását és 
ezáltal a szakszervezeti munka nagy�
mértékben! megjavítását az alapszer�
veinknél.

Feladatunk ezen a térért az, hogy a 
hiányosságokat megszüntetve, azt tart�
suk szem előtt, hogy a szakszervezetek 
munkájának megjavítása elsősorban az 
aktívák oktatásától, az aktívák jó mun�
kájától függ.

CSORBA JÓZSEF
szerv. oszt. okt fcL
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napok után nagyon jól esik ez a mozgalmas és érdekes vakáció.

A z üdülőben mindenféle szórakozás rendelkezésünkre áll. Játékok, 
könyvek, különböző labdajátékokra van lehetőségünk, úgy hogy a nap 
legnagyobb részét szórakozással töltjük el. Ellátásunk te jesen kifo �
gástalan, naponta ötször étkezünk.

Tudjuk azt, hogy ez a boldog élet a múltban teljesen lehetetlen 
lett volna a mi számunkra. Akkor még csak az úri osztály gyermekei 
élvezték a nyári üdülést, a Balaton hüs vizét és kellemes csónakázást.

A felszabadulás után azonban Rákosi pajtás atyai gondoskodással 
minden munkás- és parasztgyermek számára lehetővé tette az üdülést.

Tudjuk, hogy az a sok jó, melyet Rákosi pajtástót kapunk, sok 
mindenre kötelez bennünket, tgérjük Rákosi pajtásnak, hogy fegyelme�
zett magatartást fogunk ittlétünk alatt tanúsítani, hogy igyekezni fogunk 
gondozóink munkáját megkönnyíteni,. igyekezni fogunk, hogy a rendel�
kezésre álló időt jól kihasználva, felfrissülve térjünk haza, hogy még 
jobb eredményeket érhessünk el a mi harci területünkön: a tanulásban.

Csányi Zoltán
P V ili. ált. isk. tanuló

A M l N Y A R A L Á S U N K
Mi, városi gyerekek bizony nehezen jutunk friss, szabad levegőhöz 

és kellemes, mindennapos fürdéshez. Annál jobban esik most a város 
füstös levegője után, gyönyörű magyar tengerünk, a Balaton mellett való 

üdülés, ü g y  érezzük, hogy az iskolában eltöltött szorgalmas munká �

lj Í9 a p o s t á s , ka tona  lesz
Li Szám Pok, a pos�

tás, egyike volt az el�
sőknek. akikkel Phenjan- 
ban megismerkedtem. 
Egyszerűen csak Lirtek 
hívták. Alig volt 17 
esztendős, de külsőre 
még ennél is fiatalabb- 
nák látszott.

Li állandóan — még
a legrekken'óbb hőség�
ben is — szürke sap�

kát viselt, gombbal a 
tetején. Apjától kapta, 
aki a frontra ment. Ez 
a sapka olyan nagy 
volt, hogy majdnem az 
orráig lecsúszott és Li- 
tiek állandóan a helyé, 
re kellett igazítani. Ha 
ez kerékpározás közben 
történt vele. első kere�
ke hirtelen elfordult s 
ilyenkor villámgyorsan 
a kormány után kellett 
kapnia.

A szürke sapkáról és 
a sajátos kerékpározá�
sáról már messziről fel�
ismertük Ed, amikor 
hol előbukkant, hol el�
tűnt a siető járókelők 
között.

Li szenvedélyesen ra�
gaszkodott atyjától örö�
költ ruháihoz is, ami�
nek az az egyszerű ma�
gyarázata van: azt hit. 
te, hogy idősebbnek 
látszik. Li pedig na�
gyon szeretett volna 
idősebbnek látszani, 
nemcsak azért, mert a 
hozzá hasonló korúak�
nái ez általában így 
van. Linek fontosabb 
oka volt erre: katona
akart lenni. Már sok 
szomszédja, ismerőse, 
gimnazista társa har�
colt a fronton, olyanok, 
akik mindössze egy ősz. 
tállyal jártak felette. 
Neki pedig mindig csak 
ezt mondták: „Még fia�
tal”.

A háború dúlt Phen- 
janban.

A fehér papírcsíkok�
kal beragasztott abla�
kokon keresztül láttuk 
az élő Phenjant, a sűrű 
füstgomolyagokat ere�
gető gyárkéményeket és 
a város zöld színfolt�

jait. De már többszáz 
bomba ejtett rajta sú�
lyos sebeket.

Li szeretett velünk 
együtt lenni szabad�
idejében. Kissé távo�
labb ült tőlünk és min�
dig egy üres irka f$é  
hajolt, mikor hallgattuk 
Moszkva, rádióhíreit. Li 
szorgalmasan jegyzett. 
Sűrű szemöldökei ősz- 
szeérnek orrnyerge fö- 
lőtt, finoman ívelt aj�
kait kissé kinyitja. Az 
apjára szabott zubbony 
hosszú ujjai eltakarják 
a kezefejét és akadá�
lyozzák az írásban, Li�
nek azonban nincs ide�
je megigazítani. Csak 
ír, ír sietve, megszakí�
tás nélkül.

Amikor először lát- 
tam Lnnél a füzetet, 
megkérdeztem tőle, mi�
nek csinálja ezeket a 
feljegyzéseket. Csak 
ennyit mondott:

— Amikor széthordom 
a postát, mindenki 
megkérdi, mi van a 
Szovjetunióban, mi új�
ság Moszkvában.

Phenjan nehéz napo�
kat élt. Néha egész 
napokon keresztül fe�
jünk fölött köröztek a 
„repülőerődök", ve�
szetten keringtek a füs�
tölgő utcák fölött a tök- 
hajtásos vadászgépek. 
Bombázás, géppuska- 
ropogás fülsiketítő zaja 
hallatszott mindenfelé.

De amikor minden 
elcsendesült, a Szim- 
Am-Ri negyedben meg�
jelent rozoga kerékpár�
ján Li. O volt a pos�
tás és egyszemétyben az 
Ifjúsági Szövetség Vá�
rosi Bizottságának agi�
tátora. Az elgyötört em. 
berek megkérdezték tő�
le:

— Mi újság a fron�
ton? Mi újság a Szov�
jetunióban, Moszkvá�
ban?

Li örömmel, ifjúi hév�
vel és bátran teljesí�
tette feladatút.

Lit csak egy dolog 
nem hagyta nyugodni;

az az álma, hogy ka�
tona legyen.

Errät ritkán beszélt 
velünk, de akkor min�
den gyermekes köny- 
nyelmiíség nélkül, nyu�
godtan, megfontoltan és 
egyenesen.

Egy este megjelent 
Li. Vállán a szíj és 
inggallérja szélesen ki�
hajtva.

Le sem veti táskáját, 
szinte leesik a székre. 
Táskája a padlóhoz 
ütödött és kinyílt, ki�
szór ódtak belőle a 
hosszúkás borítékok és 
egy halom újság.

— Mi az Li? Nem sike�
rült kézbesíteni a pos�
tát? — kérdezte va. 
laki.

Li felhúzta szemöldö�
keit és sápadt ajkai 
baljós mosolyra nyit�
tok. Idegen, nyomott 
hangon szólalt meg;

— Nincs többé kinek 
kézbesíteni!

És lehajtotta a fejét.
A Szim-Ám-Ri város�

negyedet a bombázás 
eltörölte a föld színéről.

Néhány nappal ké. 
söbb a Csup-An-Ri ut�
cán ballagtunk, a me�
leg szeptemberi este 
már eltakarta a háza�
kat, a járókelőket. Az 
utca közepén zárt rend�
ben katonák jöttek. Hir�
telen a hátsó sorokból 
kivált egy harcos és 
gyors, kemény léptek�
kel tartott felénk.

Li volt.
Keményen kezet szo�

rított velünk és sietős 
felindult hangon mon�
dotta:

— No, végre megyek. 
Minden jót, elvtársak!

Hangja olyan volt, 
mint régen: fiatalos,
tiszta és csengő.

Utána ugyanolyan 
gyorsan csatlakozott a 
menethez és egy perc 
múlva eltűnt az utca�
sarkon.

Másnap Li helyett 
egy sovány, feketehajú 
leányka kézbesítette a 
postát.

(Irta; A. Kozsin)

M HK
Az MHK testnevelési rendszer beindítása óta 3 év leit el. Sportköreink 

megértették az MHK testnevelési rendszer jelentőségét és szervező munkájuk 
eredményeként dolgozóink évről évre nagyobb számmal kapcsolódnak be az 
MHK testnevelési rendszerbe.

Az 1951. évben sportköreink jó munkája eredményeként sportegyesületünk 
országos viszonylatban a harmadik helyen végzett. Az Hj52-es év eddigi 
eredményeinek kiértékelése alapján megállapíthatjuk, tg-gy sportköreink mun�
kájúban eredményeink mellett komoly hiányosságok is vannak.

Egyes sportköreink hiányos ag’tációs munkájának következménye az, hogy 
a mai napig sem érték el a fejlesztési tervben előírt jelentkezők számát.

.4* előírt münkdterv készítését elmulasztották, vagy annak végrehajtásá�
hoz a pártszervezettől, üzemi bizottságtól és a szakvezetéstől nem kértek, vagy 
nem kaptak kellő segítséget.

Egyes sportkörökben helytelenül választották meg az MHK-bizottság tag�
jait, vagy nem gondoskodtak kellőképpen azok kioktatásáról.

Hiányosságok vannak az adminisztrációs munka területén is. Nem külde�
nek jelentést határidőre a létszámról. Hiányosan, vagy egyáltalán nem állí�
tották ki a személyi lapot a jelentkezőkről.

A hiányosságok jelszámolása és az MHK fejlesztési terv sikeres befejezése 
érdekében a Budapesti Területi Elnökség versenyt írt ki a sportkörök között és 
versenyt? hívta a többi vidéki Területi Elnökségeket, ahol az eddigi kiértékelés 
alapján nagyobb eredményeket értek él.

.1 jelentkezéseket illetően eddig a miskolci terület érte el a legjobb ered�
ményt.

Globálisan túlteljesítettük a Postás Sport Egyesület részére előirányzott 
számot a jelentkezések területén, munkánk azonban ezzel nem ért véget, a je�
lentkezetteket alaposan fel kell készítenünk a próbálásokra. Ezért szükséges, 
hogy haladék nélkül kezdjük meg a próbáztatáSökat, mert csak így biztosít�
hatjuk, hogy munkánkban nem válik szükségessé egy újabb kampányszerű tö- 
megás próbáziatás, ami az elmúlt év MHK-munkájának egyik súlyos hiányos�
sága volt.

Előre, elvtársak az MHK fejlesztési terv teljesítéséért, előre a jelentkezet�
tek 100 százalékos lepróbáztatásáért.

D I S Z  V Á L T Ó -F U T Á S

A DISZ megalakulásának 2. évfordulóján rendezett váltófutásban a PSE 
csapata a 3. helyen végzett.

Ifjúmunkásaink a fémgyűjtés sikeréért

Hogyan nyilatkoznak 
az országos távíróverseny 

győztesei

Gavallér József szaktárs a debreceni 
postaigazgatóság dolgozója: 60 éves.
A Morste-fónikus gépi adás és kézi vé�
telben Gaál Annával, a főpostahivatal 
do.gozójával, aki gépen adott és gé�
pen vett, holtversenyben 23.58 pont�
tal 4.5 helyezést értek el.

Gava'lér etvtárs a külön kéz- vétel�
ben I. helyen futott be. Gavallér szak�
i m  bebizonyította, hogy az -dősebb 
ker nem hat gátiólag a munkateljesít�
mény fokozására.

Megkérdeztük tőle. mikor vett részt 
idoljára versenyben?

— 1936-ban, az országos versenyen 
2 lettem. — mondja.

— Előtte három ízben, — 2—3 éves 
megszakítással — vettem részt az or�
szágos versenyen, mindig első helye�
zést értem el.

— Vájjon mi indította arra, hogy is�
mét versenyezzen?

— Elkapott a virtus, a versenyláz — 
válaszolja, — még egy kis tehetséget 
éreztem magamban.

Gavallér szaktárs szerint a

tehetségnél nincs korhatár,
csak külső körülmények korlátozhat�
ják, — pl. betegség.

Gavallér szaktárs hangsúlyozza, 
hogy a versenybizottság működésével 
úgy technikai, mint minden más szem�
pontból a versenyzők legteljesebb bi�
zalmát érdemelte ki.

Ugv a gépi berendezések kifogásta�
lan állapotát, mint a bírálat objektivi�
tását a legteljesebb elismerés illeti.

Gavallér szaktárs munkamódszerét 
egy most kezdődő Morse -1 anf ol y a mon 
adja át, mint előadó.

Endrényi Tiborné, Nagy Lászlóné, 
Főposta:

Először vetlek részt országos ver�
senyen. „Nagy volt a lámpalázunk, — 
mondják, — ez bizony rontott felké�
szültségünkön. Napi 3—4 órát gyako�
roltunk a forgalom mellett, de a szak�
vezetés tehetővé tette számunkra, 
hogy szabad időnkben is még többet 
gyakorolhassunk. Állandóan munkaver�
senyben vagyunk. Azzal, hogy az or�
szágos versenyre is felkészültünk,

fokozni akartuk eredményeinket 
az ..Élüiem” büszke cím megtartásáért.

Endrényi Tiborné a morse-íonikus 
gépi adás és vételben 26.83 ponttal 1. 
helyezett, „A Posta Legjobb Morse- 
Távirásza”.

Nagv Lászlóné 316.8 ponttal ,.A 
Posta Legjobb Távgépíró Távirásza” 
címet kapta.

Kábler Emilia a Morse-fónikus ver�
seny 3. helyezettje. Szereti munkakö�
rét. kedvvel indul a versenyben, az 
elért eredmény- még nagyobb sikerek 
elérésére sarkalja.

Szabó Lajos elvtárs a tavalyi nagv 
országos honvéd versenyen, gépi vé�
telben az ország első rádió-távirásza 
lett.

Érdeklődésünkre a következőket
mondja:

Szerény munkámmal és tudá�
som tökéletesítésével hozzá akar�
tam járulni népi demokráciánk 
távközlési szolgálatának fejleszté�

séhez.

Szabó elvtárs a „Posta legjobb 
Rádiótávirásza lett“

Minden vágya, hogy a postának az 
országos honvédversenyen egy helye�
zést biztosítson.

Trunk Vilmos, Főposta:
A tavalyi Országos Honvédverse- 

nyen 17. helyezést ért e’- most rádió�
távíró géni adás és vételben 3. he�
lyezett lett. ^

— Ezt az eredményt annak köszön�
hetem, — mondja —, hogy újra visz- 
szakerültem a rádiós munkakörbe s 
Szabó szaktárs, a nemzetközi osztály 
vezetője — aki most „A Posta Légi óbb 
Rádiótávirásza” címet nyerte, egyéni- 
1*3 foglalkozott velem. Munkamódsze�
rének átvételével és nagy akaraterővel 
sikerült teljesítményemet fokozni. Re�
mélem, hogy az Országos Honvédver�
senyen legalább mostani helyezésemet 
megtartom.

Alföldi Mihá'y
hivataivez. h.

Budapest Főpostafelugyelőhivatal
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KULCSÁR MIHÁLY

A budapesti postaigazgatóság posta- 
kezelési tanfolyamai közül a pénzügyi 
tagozat hallgatói már a fémgyűjtést 
megelőző napokban' az üzemgazdaság�
tan órán nagy elhatározást tettek. 
Hulladékvasat, fémet gyűjtenek ők is 
a szocializmust építő kohóinknak.

Annyira fokozódott lelkesedésük, 
hogy magukkal szerelték volna ra�
gadni, minden postai tanfolyam hallga�
tóit. hogy közös erővel még több vasat 
gyűjtsenek össze.

Elhatározásukat tett követte, mert a 
tanfolyam kollektívája közös kihívást 
terjesztett fel az igazgatósághoz, 
hogy továbbítsák a tanfolyamok felé.

Május 8-án. előadás után indult el 
a Kvtrsai-brigád, hogy adott szavát 
beváltsa. A Keleti postától kölcsönöz�
tek egy kézikocsit és lelkesen indultak 
a kiszemelt harci területre, „egy 
megszűnt üzem udvarára, ahol neki- 
gyiirközve láttak hozzá a mühelytaka- 
rií'&shoz.” Egészen beleizzadtak a 
munkába és a vashulladék rozsda�
pora barnára festette arcukat, de ők 
azzal nem törődtek, versenyeztek, ki 
tud még egy darab rezet, vagy bádog- 
hulladékot felkutatni. Már este 6 
órára fórt az idő, amikor a kézikocsira 
felkerült munkájuk gyümölcse, a kü�
lönféle fém-, vas- és bádoghulladék.

Hargitai lett a rudas és ő ragadta 
meg a kocsi rúdját, sugárzó arccal 
indultak az átvevőhely felé, ahol le�
mérték munkájuk eredményét, 9 kg 
sárgaréz, 29 kg aluminium, 78 kg 
kovácsoltvas, 26 kg öntöttvas és 97 
kg bádoglemezhulladék.

Ha másik mértékkel mérjük az ered- 
mé'iyt. sokkal nagyobb, szinte fel�
becsülhetetlen értékű a brigád mun�
kája, mert az az újtlpusú ember ön�
tudatából fakadó munka gyümölcse, 
ami mindennél értékesebb.

Másnap reggel üzemgazdaságtan 
óra következeit és a táblán szerepel* 
tek az adatok, egy kiskocsi volt felraj�
zolva, elölte Hargitaival.

A hallgatók várták az oktatót, hogy 
beszámolhassanak munkájuk eredmé�
nyéről. A hallgatók tekintetéből min�
den szó kiejtése nélkül ki tehetett 
olvasni a jól végzett munka utáni 
érzést. A jövő héten még odahaza is 
„takarítanak" és újabb adatok kerül�
nek a faliújságra is.

Láthatjuk, milyen hatalmas erőt 
képvisel ilyen kis csoportnak elhatáro. 
zása és milyen nagy mértékben segíti 
elő szocialista hazánk építését.

Czakó György 
Postaügyi Minisztérium

A hlrlapmegblzások időbeni 
elszámolásával javítsuk munkánkat

A hírlapterjesztési szo'gáláiban igen komoly hiányosság, hogy a postahiva�
talok és fiókposták egy része minden hónapban nagy késedelemmel számol el 
a hír apmegbízásokkal. Ez a késedelmes elszámoiás nagymértékben rontja a 
hii apszolgálat anyagi eredményét és komoly jövedelemkiesést jelent népgazda�
ságunknak.

Az áprilisi megbízások elszámolását példán! 300 hivatal nem teljesítette és 
régebbi hónapokról végleg behajthatatlannak látszó tartozás kb. 120 hivatalnál 
áll fent.

A Központi Hirlaphivatal, amely a maga részérój mindent elkövet, hogy a 
késedelmes elszámolásokat kiküszöbölje, nem kap ke lő segítséget Nem kap 
kellő segítséget az igazgatóságoktól, melyet az is bizonyít, hogy a hivatalok 
atadásA-áivételénél a személyi változások esetén az igazgatósági kiküldöttek a 
hetilapok nyugtáit nem adták át, egyszerűen megfeledkeztek róla és csak ké�
sőbb, sürgetésre kezdtek kutatni utána. De nem adják meg a kellő támogatást 
a szakszervezeti szervek sem, pedig üzemi bizottságainknak döntő feladatuk 
kel!, hogy legyen a hírlapterjesztés ügyének segítése.

. Javítsuk meg tehát ezen a területen is munkánkat és a kitűzött határidők* 
számoljunk el a hirlapmegbízási nyugtákkal.

CSIK PÁL,
Központi Hirlapiroda vezetőhelyettes.


