
V. évfolyam, 6. szám. A  P O S T A Ü G Y I  M I N I S Z T É R I U M  É S  A  P O S T Á S S Z A K S Z E R V E Z E T  L A P J A 1952 július 23.

A  hős koreai nép m egsegítése
Az egész magyar dolgozó nép lel�

kesedéssel tette magáévá a Szakszer�
vezetek Országos Tanácsa Elnökségé�
nek azt a felhívását, hogy június
25- ét tegye a béke védelmének nap�
jává és ezt a napot több és jobb mun�
kával s újaibb koreai gyűjtés megin�
dításával tegye emlékezetessé.

A Ducios- gyár öntudatos dolgozói 
nak kezdeményezését lelkesen követték 
a postásdolgozók is és július első har�
madában „koreai műszak”- ot tartottak, 
hogy új termelési eredményekkel erő�
sítsék a béke nagy ügyét.

Üzemeink és hivatalaink lelkeshangú 
röpgyűléseken tettek tanúbizonyságot 
arról, hogy tudják és érzik, a békéért, 
eredményeink megvédéséért harcolni 
kell. Ezt bizonyítja a Bpest 72-es pos�
tahivatalnál Leidinger József szaktárs 
vállalása is, aki vállalta, hogy elő�
irányzott 480 napi munkaegység he�
lyett átlagosan 2170 munkaegységet 
termel.

Ugyanennél a hivatalnál az értelmi�
ség is komoly segítséget adott, úgy, 
hogy a koreai műszakon újabb és 
újabb termelési eredmények szülesse�
nek. így például Darányi Imre szak�
társ, a levéltovábbító osztály vezetője 
vállalta, hogy a jó ellenőrző és segítő-  
munkával biztosítja a koreai műszak�
ban nem lesz maradvány és osztályán 
nem lesz zárlatlemaradás. Vállalását 
teljesítette.

A Bpest HALÉP Vállalatnál a dol�
gozók vállalták, hogy az üzemkiésési 
időt 8 óra 50 percről 7 óra 10 percre 
csökkentik. Jó munkájuk eredménye�
ként július 8- án

az üzemkiesési idő átlagát 
7 órára csökkentették.

Különösen élenjártak a vállalások tel�
jesítésében a Kőbányai Kirendeltségnél 
Varga és Balog készülékszerelő szak�
társak, akik a vállalt 33 készülék he�
lyett 38 távbeszélőkészüléket szereltek 
fel.

A Keleti Postánál a szakszervezeti 
bizottság tagjai s a szakszervezeti ak�
tívák jó példával jártak elől a terme�
lésben. Kovács Sándor szaktárs, a 
szakszervezeti bizottság tagja például 
vállalta, hogy tervét két nappal előbb 
teljesíti. Vállalása eredményeként ter�
vét hat nappal hozta előbbre.

A jó példamutatásnak meg is volt 
az eredménye. A Keleti Posta dolgozói 
lendületesen vettek részt a koreai mű�
szakban. így például Kaposvári Mihály 
szaktárs, csomagkézbesítő, aki 197 
százalékos átlagteljesítményt ért el és 
tervét már négy nappal hozta előbbre. 
Ugyanilyen szép eredményt ért ei 
Igali József egyesített kézbesítő szak�
társ, aki vállalta, hogy tíz új rádió�
előfizetőt gyűjt és 8- ig már tizenötöt 
szerzett.

Az Alközpont Üzemi Vállalat dolgo�
zói röpgyűlésen vállalták, hogy a jú�
lius 1- től 10- ig terjedő időben egy 
nappal előbbrehozzák tervüket. Ez 45 
ezer forint teljesítményi értéknöveke�
dést eredményez. Ezt a vállalásukat 
jelentős mértékben túlteljesítették. Mit 
bizonyít ez, hogy az 1- től 5- ig terjedő 
időszakban a mellékállomás bekapcso�
lásánál előirányzott 232 darab helyett 
475 darabot kapcsoltak be, ami 204 
százalékos teljesítésnek felel meg. Ki�
emelkedő munkát végeztek: Bendő
Gyula, aki 30 mellékállomás felszere�
lését vállalta és 48-at szerelt fel. Va�
lamint Papp András szaktárs, aki 30 
mellékállomás helyett 43-at szerelt fel

A Javítóműhely dolgozói is jó ered�
ményeket értek el. Huszár Lajos okle�
veles sztahanovista brigádjával vál�

lalta, hogy a részükre kiadott 270 órás 
munkát 190 óra alatt végzik el. Vál�
lalásukat túlteljesítették, mert a munka 
168 óra alatt elkészült.

A nők is kivették részüket
a versenyből,

bebizonyítva, hogy a posta területén, 
de még a műszak területén is igen 
jó eredményekre képesek. Balázs Mar�
git és Tóth Imréné szaktársnők, a Ja�
vítóműhelyben vállalták, hogy teljesít�
ményüket 110 százalékról 115 száza�
lékra emelik. Ezzel szemben mind a 
két szaktársnő ma már 125 százalé�
kos teljesítménnyel dolgozik.

Még hosszú ideig sorolhatnánk fel 
azokat a kiváló eredményeket, amelye�
ket dolgozótársaink a koreai nép meg�
segítéséért, a béke megvédéséért fo�
lyó küzdelemben a termelés területén 
elértek.

Még csak egyet szeretnénk megem�
líteni, Bosnyák István szaktársat, aki 
vállalta, hogy a Kiskunfélegyházát kör�
nyező tanyákon 600 darab Szabad Né�
pet fog eladni, ezzel is elősegítve, hogy 
pártunk lapja minden dolgozó kezébe 
eljuthasson. Vállalását becsülettel tel�
jesítette.

A felsorolt példák azt bizonyítják, 
hogy a pártszervezetek irányításával 
szakszervezeti bizottságaink és szak�
szervezetünk többségükben jó munkát 
végeztek. Tudatosították a koreai mű�
szakot, mozgósították a dolgozókat és 
ennek eredményeként kiváló eredmé�
nyek születtek.

Ezek mellett az eredmények mellett 
azonban több helyen az a hiányosság 
mutatkozott, hogy nem értékelték idő�
ben az eredményeket, nem ellenőrizték 
a bizalmiak kellőképpen a vállalások 
teljesítését és a verseny nyilvánossá�
gánál is mutatkoztak hiányosságok, 
így például a Kábelépítő Vállalat szak-  
szervezeti bizottsága röpgyűlésen is�
mertette ugyan a dolgozókkal a koreai 
műszak jelentőségét, azonban elmulasz�
totta a vállalások megtételének ellen�
őrzését és ebből eredően a dolgozók 
csak öt nappal később tettek vállaláso�
kat. A koreai műszaknál hibát követett 
el a szakvezetés is, amennyiben a ve�
zetőség tagjai maguk közt beszéltek 
ugyan a koreai műszakról, de ezt nem 
vitték le szervezett formában a dolgozók 
közé, nem gondoskodtak az értékelés�
ről, amelynek eredményét átadhatták 
volna a szakszervezeti bizottságnak, 
hogy azt megfelelően nyilvánosságra 
hozza, tudatosítsa.

Hiányosságok mutatkoztak 
a verseny nyilvánossága terén

a Javítóműhely Vállalatnál, ahol az 
eredménytáblán július 4- én még az 
áprilisi eredmények szerepeltek. Ko�
moly hibát követett el itt a szakszer�
vezeti bizottságunk, mert nem ösztö�
nözte a vállalatvezetést arra, hogy 
megfelelő időbeni értékeléseken keresz�
tül felhasznál iák a verseny nyilvános�
ságának lendítő erejét.

Végső fokon kiértékelhetjük, hogy a 
postásdolgozók magukévá tették a ko�
reai nép megsegítésének ügyét és pél�
damutatóan résztvettek a termelés te�
rületén folyó harcban.

A koreai műszak idején tett vállalá�
sok nagymértékben elősegítették és 
elősegítik az alkotmány ünnepére tett 
szocialista kötelezettségvállalások tel�
jesítését. harmadik negyedévi tervünk 
idő előtti teljesítését is.

Bayer Zoltán
bér-  és termelési oszt. vez.

Andre Stil elvtárs szabad
Az amerikai háborús gyújtogatok és 

francia lakájaik a francia nép egy�
séges fellépése és a nemzetközi köz�
vélemény nyomásának hatására újabb 
vereséget voltak kénytelenek elszenved�
ni. André Stil elvtárs, a Humanité, 
a Francia Kommunista Párt központi 
lapjának főszerkesztője pénteken este 
— 54 napi fogvatartás után — el�
hagyta a Santé- börtönt. A párizsi 
Vádtanács nem talált és nem is talál�
hatott semmiféle alapot Stil elvtárs 
fogvatart'ására és elité ésére. Jacques 
Duclos elvtárs után Andre Stíl is sza�

bad. Ez újabb kudarca az összeeskü�
vőknek, amerikai sugalmazókmk. Di-  
d'er vádtanácselnök az el.'ene megkí�
sérel bűnös merénylet ellenére is lel�
kiismeretére hallgatott és végetvetett 
a,z igazságtalan, törvénytelen letartóz�
tatásnak.

A Francia Kommunista Párt lapja 
újabb erőfeszítésekre és egységre 
szólítja fel a francia dolgozókat a még 
börtönben maradt hazafiak kiszabadí�
tása, a kormánykörök összeesküvésé�
nek végleges felszámolása, a teljes 
győzelem kiharcolása érdekében.

Vigyük sikerre áz^álkotmány ünnepe tiszteletére indult
munkaverseny nagy ügyét

Ötéves tervünk harmadik eszten�
dejének, a döntő évnek sikeréért 
harcolunk. Rákosi elvtárs születés�
napjára, május 1- re, a júniusi béke�
találkozó tiszteletére, a koreai mű�
szakra tett vállalások nagy emelői�
vé váltak a posta ötéves terve har�
madik évének teljesítésében.

Alkotmányunk évfordulójára az 
egész dolgozó magyar nép lelkesen 
készül és újabb szocialista kötele�
zettségvállalások megtételével hozza 
előbbre tervünk teljesítését.

A Járműtelep Üzemi Vállalat dol�
gozói Rákosi elvtárshoz írt levelük�
ben a többek között ezeket írják:

„Szeretett Rákosi elvtárs!
Mi, a Posta Központi Járműtelep 

Vállalat dolgozói szívből köszönt�
jük ön t, dolgozó népünk nagy ve�
zetőjét.

A magyar dolgozó nép a felsza �
badulástól napjainkig, pártunk és 
az  Ön vezetésével, a nagy Szovjet�
unió állandó segítségével és támo�
gatásával sikeresen valósítja meg 
az eléje tűzött feladatokat.

A munkából a Járműtelep dolgo�
zói is igyekeztek kivenni részüket. 
Az 1938-as év hat és félmillió kocsi�
kilométerét 1951-ben 11 millió kilo �
méterre emeltük, azonos darabszá�
mú gépkocsival.

Üzemünk a szocialista munkaver�
senyben elért eredményekért két íz�
ben nyerte el a postai műszaki üze�
mek közötti elsőséget jelentő „El- 
üzem” címet.

A sikerekhez hozzájárult pártunk 
és államunk szeretetteljes gondos�
kodása országunk minden dolgozó�
járól. Ennek a gondoskodásnak fé �
nyes bizonyítéka az, hogy három 
évvel ezelőtt olyan alkotmányt ka �
pott a dolgozó népünk, melynek 
minden sora az élő valóság: „Biz�
tosítja a dolgozók munkához, üdü�
léshez való jogát.’’

Bizonyítéka alkotmányunk sza �
vainak az, hogy ma üzemünkben 18 
százalékkal több dolgozó végzi a 
munkát, mint 1938-ban.

Az  ország különböző üdülőiben 
1951-ben több mint 200 járműtelepi 
dolgozó pihente ki a munka fára�
dalmait és többen munkájuk jutal �
maként a baráti népi demokratikus 
országokban üdültek.

Állandóan emelkedik azoknak a 
dolgozóknak a száma, akik különféle 
magasabb iskolákon, műszaki tech�
nikumon, egyetemén szereznek ma- 
gasabbfokú képesítést, hogy a mun�
kát még magasabb színvonalra 
emelhessük üzemeinkben.

Pártunk és ö n  többször felhívta 
figyelmünket az 1952-es döntő terv- 
évre. A figyelmeztetést üzemünk 
minden dolgozója megszívlelte. Az 
elmúlt év végén értünk is el ko�

moly eredményeket, azonban az 
1952. év I. negyedévét a legnagyobb 
nehézségek árán tudtuk teljesíteni.

M ulasztást követtünk el a terv- 
szerűség betartásánál, a gépek, be�
rendezések jobb kihasználásánál, és 
a munkafegyelem megszilárdítá�
sánál.

Éppen ezért mi, a vállalat dolgo�
zói, munkások és műszaki értelmi�
ségiek elhatároztuk, hogy alkotmá�
nyunk harmadik évfordulójának tisz �
teletére az eddigi hibáinkat meg�
szüntetjük és a III. negyedévi terv 
túlteljesítésére

A KÖVETKEZŐ SZOCIALISTA  
VÁLLALÁST TESSZÜK:

1. A III. negyedévi tervünket ha�
táridő előtt 5 nappal részleteiben 
teljesítjük és szeptember 30-ig azt
350.000 forint értékben túlteljesítjük.

2. Terven felül augusztus 20-ig 
üzembehelyezünk 800 darab kerék�
párt a vidéki hírlapszállítás meg �
gyorsítására.

3. A z accumulátorlemezek gyártá �
sát a III. negyedévben 60 százalék �
kal (9000) darabbal túlteljesítjük.

4. Terven felül más vállalatok 
részére 3000 darab accumulátort he�
lyezünk üzembe.

5. A z I km-re eső önköltséget az 
I. negyedévhez viszonyítva 2.85 Ft- 
ról a III. negyedévben 2.82 Ft-ra 
csökkentjük, a műhelyek megfelelő 
átszervezésével, egyes műhelyekben 
a három műszak bevezetésével és a 
használt anyagok fokozottabb fel- 
használásával.

6. A javításban álló gépkocsik 
számát, amely május hónapban 22 
százalék volt, a III. negyedévben 
20 százalékra csökkentjük a garázs 
és műhely együttműködésének meg�
javításával és a minőségi átvétel 
megszervezésével.

7. A gépkocsiütközések számát az  
előző negyedévihez viszonyítva 48 
darabról a „Vezess baleset nélkül”- 
mozgalom kiszélesítésével a III. ne�
gyedévben 10 százalékkal csökkent�
jük.

8. A Gazda-mozgalom keretein be�
lül augusztus 20-ig 15.000 forint ér�
tékben egyéb anyagokat takarítunk 
meg.

9. Augusztus 20-ig megtakarí�
tunk 15.000 liter benzint és a ne�
gyedév végéig újabb 9000 litert.

10. A Deák-mozgalom továbbfej 
lesztésével a munkafegyelem meg�
szilárdítása területén az előző ne�
gyedévben késés és igazolatlan 
hiányzás következtében kieseti 136 
munkaóra számát 10 százalékkal 
csökkentjük.

11. Az accumulator műhely dolgo�
zóinak egészségvédelme érdekében 
átépítéssel augusztus 20-ig terven 
felül megfelelő öltözőt építünk. To�

vábbá a III- negyedévben a balese�
tek számát a balesetelhárítás okta�
tásának megszervezésével 50 száza �
lékkal csökkentjük.

Szocialista kötelezettségvállalá�
sunkat áz üzemrészenként megtar�
tott termelési értekezleten tárgyal�
tuk meg és fogadtuk el.

Budapest, 1952 július hó 9-én. 
Posta Központi Járműtelep Vállalat 

dolgozói.”

így írnak a Járműtelep Üzemi 
Vállalat dolgozói, de ebben a szel�
lemben cselekszenek a posta többi 
vállalatai és hivatalai is.

így például: ALKÜZ, FÖKÜZ 
és a Központi Javítóműhely dol�
gozói vállalták, hogy harmadik 
negyedévi tervüket szeptember 
22- re, 8 nappal a határidő előtt 
befejezik, amely 810 ezer forint 
értékű tervenfelüli munka el�

végzését jelenti.
De nemcsak üzemek, hanem egyes 

üzemrészek vállalásai is kiemelked�
nek. Például a Székesfehérvári 
Pádióüzem dolgozói vállalták, hogy 
az üzemzavaridőt újszerű műszaki 
megoldások alkalmazásával a felére 
csökkentik.

A  pécsi postaigazgatóság dolgo�
zói alkotmányunk ünnepére vállal�
ták, hogy önköltségi terveiknél több 
mint 30 ezer forint megtakarítást
fognak elérni és távirányításuk szá�
mát a ’II. negyedévihez viszonyítva 
15 százalékkal csökkentik.

Szakszervezeti bizottságaink és 
az összes aktivisták feladata, hogy 
a dolgozóknak ezt a nagyszerű ha�
zafias kezdeményezését minden ere�
jükkel támogassák.

A műszaki vezetők és általában a 
szakvezetés feladata, hogy a mű�
szaki előfeltételeket biztosítsa. Is�
mertesse a dolgozókkal a részletter�
veket, mert dolgozóink a vállalt 
feladatokat csak úgy tudják teljesí�
teni, ha ezek az előfeltételek bizto�
sítva vannak. Szakszervezeti szer�
veink harcoljanak a tervek teljesíté�
séhez szükséges előfeltételek meg�
teremtéséért s ellenőrizzék a mű�
szaki vezetők e téren kifejtett mun�
káját.

A verseny, a vállalások sikeres 
megvalósítása nagymértékben függ 

bizalmijaink munkájától.
A bizalmiak úgy tudják legjobban 

segíteni a versenyt, ha a szervező-  
munka mellett állandóan, napról 
napra figyelemmel kísérik a vállalá�
sok teljesítését, nyilvánosságra hoz�
zák az eredményeket és azt minden 
dolgozóval ismertetik.

Az a bizalmi végzi jól a mun�
káját, akinek a csoportjában jó 
a versenyszellem és ahol be�

szélnek is a versenyről.
Helyes az a kezdeményezés, hogy 
bizalmijaink készítsenek egy táblát, 
amely az eredmények nyilvántartá�
sát szolgálja és azon az értékelések 
eredményeit vezeti.

Bizalmijaink szervezzék úgy a 
versenyt, hogy a párosverseny üze�
meinkben és hivatalainkon belül mi�
nél nagyobb számban kialakuljon.

Ha szakszervezeti bizottságaink, 
szakvezetésünk és bizalmijaink lelki-  
ismeretesen elvégzik a munkaver�
seny szervezésében és ellenőrzésé�
ben reájuk háru'ó feladatokat, akkor 
teljesítjük, sőt túlteljesítjük a párt�
nak, Rákosi elvtársnak tett ígéretet, 
amelyet tűzön, vízen keresztül telje, 
síteni kell s melynek eredményeként 
erősítjük hazánkat és a béke hatal�
mas táborát.

Sz. L,
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Fordítsunk föhh figyelmet a tervhrigádokra
Most fejeztük be II. negyedévi ter�

vünket és megkezdtük a III. negyed�
évi terv teljesítését.

A feladatok egyre nagyobbak és 
megoldásuk csak úgy biztosítható, ha 
a terv teljesítését nemcsak néhány ve�
zető, hanem valamennyi dolgozó 
ügyévé tesszük, ha az eddiginél sok�
kal nagyobb mértékben hozzuk fel�
színre a jó kezdeményezéseket, ame�
lyek tervünk teljesítését elősegítik.

Ahogy nőnek a megoldandó felada�
tok, oíyan mértékben nő a tervbrigá�
dok munkájának a jelentősége. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy igen sok vállalati igazgató, igaz�
gatóságvezető, felügyelő és a IV—VI.
o. hivatalvezető maga sem értette meg 
a tervbrigádok működésének fontossá�
gát. így van pl. Tata 1 és 2, Szent�
endre, Dorog, valamint Esztergom 
postahivatal vezetője is. Ezeknél a hi�
vataloknál a vezetők nem gondoskod�
tak a tervbrigádok megszervezéséről 
és működtetéséről. Ezek elsősorban 
abból a helytelen 'nézetből adódnak — 
különösen postaforgalmi területen —, 
hogy úgy sem lehet jó tervet készíte�
ni és befolyásolni a terv teljesítését, 
mert ez a postánkívüli felektől függ. 
S míg egyes úgynevezett szakemberek 
ezt évről évre reggeltől napestig hajto�
gatják, beporosodott szemüvegükön ke�
resztül nem veszik észre, hogy az 
élet ma már mást igazol.

Nem veszik észre, hogy a Főposta, 
Budapest 502, Bp. 13. és Eger 1 
postahivatal tervbrigádjai úgy se�
gítik elő a jó tervkészítést, hogy a 
tervkészítés előtt felkeresik a pos�
tát igénybevevő nagyobb vállalato�
kat, vagy a közületeket és tájéko�

zódnak a várható forgalomról.
Nem veszik észre azt sem, hogy aBp. 
62. sz. felügyelőhivatal t'ervbrigádjá- 
nak kezdeményezése alapján a szak�
vezetés portózó tanfolyamot indított 
— s ez természetesen emelte a dol�
gozók speciális szakképzettségét — 
ami végső fokon pedig a posta bevé�
telének komoly növekedésével jár.

Szakvezetőink jelentős része nem�
csak a tervbrigádok fontosságát, de 
feladatait sem ismeri. Elérkezett az 
ideje, hogy ezen a téren is tisztázzuk 
a megoldatlan kérdéseket.

Mi a tervbrigádok feladata ?
A tervbrigádok feladatát egymással 

szorosan összefüggő két nagy csoport�
ba lehet osztani. Az első feladatcso�
portba) tartozik a terv készítésénél 
való intenzív közreműködés. A jól dol�
gozó tervbrigád ezt a feladatot úgy 
oldja meg, hogy amikor a szakvezetés 
a keretszámokat egyes üzemrészlegek« 
re, osztályokra lebontotta és az egyes 
üzemrészek, osztályok a keretszámok 
figyelembevételével tervjavaslataikat 
összeállítják, a tervjavaslatot alaposan 
áttanulmányozva, megteszi javaslatai^ 
a teljesítmény emelésére, az önkölt- " 
ség csökkentésére, stb.

Nézzük meg, mik azok a tényezők, 
amelyek általánosak s amelyeket egy 
jó tervbrigád feltétlenül figyelembe 
vesz. Elsősorban a

rejtett tartalékok.
Akad még egynéhány szaktársunk, 
akinek e mondat hallatára elönti a fe�
jét a vér és erős aisztalcsapkodás_ kö�
zepette dühösen szavalja, hogy kérem 
nálunk ilyen nincs, a feladat úgyis 
túl sok s ha olyan emberre akad, aki 
hajlandó ezeket az általános megál�
lapításokat reggeltől estig hallgatni, 
akkor ők szívesen kitöltik „hasznosan" 
a munkaidejüket. A jó tervbrigád pern 
veszi tudomásul ezeket az általános 
megalkuvó nézeteket, hanem mélyen 
elemzi az eseményt, s az ilyen alapos, 
legkisebb részletekbe menő vizsgálat 
után állapítja meg, hogy mennyi hulla�
dékanyagot lehet még (pl. a HALÉ-  
PEK- nél, Javítóműhelynél, stb.) kiter�
melni és felhasználni, hogy milyen 
módon lehet a munkaidőt, a gépeket 
és szállítóberendezéseket jobban ki�
használni, hogyan lehet az energiával, 
az anyaggal takarékoskodni, a feles�
leges túlórákat csökkenteni. (Ez utób�
bi — főleg a munkai rossz megszerve�
zéséből ered.)

Rendkívül fontos feadata a terv 
készítésénél a tervbrigádoknak, 
hogy a terv realitásának biztosítá�
sa mellett bátran szádjának szem�
be a tervkészítésnél mutatkozó 

megalkuvással.
Ez főleg abban nyilvánul meg, hogy 
egyes vállalatok és postaszervek fi�
gyelmen kívül hagyják a fejlődést, sőt 
az előző negyedévi, évi, vagy az el�
múlt tervév megfelelő időszakának 
tényszámai ellenére — amelyek azt 
bizonyítják, hogy a tervet teljesíteni, 
sőt túlteljesíteni lehetett — olyan terv-  
javaslatokat készítenek, amelyek ala�
csonyabb teljesítményeket és rosszabb 
önköltséget tartalmaznak, mint amit a 
vállalat, vagy a postaszerv már elért. 
A tervbrigád komoly segítséget ad az�
zal is, hogy egy- egy tervkészítési idő�
szak után kiértékeli a tervkészítés ta�
pasztalatait. Pl. rámutat arra, hogy 
azért végez ai vállalat, vagy hivatal 
tervosztálya kapkodó munkát a terv-  
készítésnél, mert a tervkészítést elren. 
delő utasítás előtt nem végzi el azokat

a íz előzetes munkákat, amelyeket el le�
het és a későbbiek során úgyis el 
kell végezni.

A másik ilyen nagy feladatcsoport a

tervteljesítés segítése.
A tervteljesítésért vívott harc során 
szüntelenül merülnek fel a terv teljesí�
tését akadályozó körülmények. (Pl. 
anyag- , munkaerő- , géphiány, stb.) 
Ezeknek a feladatoknak a megoldása 
képezi a tervbrigád munkájának egy 
részét. Ezek a feladatok alkalomsze�
rűen jelentkeznek. A jól dolgozó terv�
brigád azonban nem hagyja magát 
az eseményektől rángatni. A rendsze�
resen visszatérő tervteljesítést akadá. 
lyozó körülményeket egy csokorba 
gyűjti, alaposan kielemzi és megkeresi 
a végleges megoldás módját. Feladata 
a tervbrigádnak az is, hogy bizonyos 
időszakonként (pl. havonként) figye�
lemmel kíséri az üzemrész, osztály, 
vállalat tervteljesítését, a lemaradások 
okait és javaslatokat tesz a szakveze�
tésnek a tervben mutatkozó lemaradá�
sok behozására.

Milyen legyen a tervbrigádok összetétele ?
A tervbrigád feladatai meghatároz�

zák összetételét is. Célunk, hogy a terv 
teljesítését valamennyi dolgozónk 
ügyévé tegyük. Sok helyen nem értet�
ték meg ennek fontosságát (pl. Átvi�
teltechnikái V., stb.) és a tervbrigádot 
igen helytelenül a tervcsoport tagjai�
ból és az osztályvezetőkből állították 
össze. Hogyan szervezzük tehát mega 
tervbrigádot? Olyan tervkészítő posta, 
szerveknél, ahol nagyobb osztályok, 
üzemrészekre való tagozódás nincs, 
egy tervbrigádot szervezzünk, amely�
ben lehetőleg minden szakterületről 
egy- egy megfelelő szaktársat vonjunk 
be. Ott pedig, athol üzemrészek, na�
gyobb osztályok vannak, üzemrészen�
ként, osztályonként, szervezzünk terv�
brigádokat. A tervbrigádok vezetői le�
hetőleg az osztály, üzemrészleg veze�
tői, vagy helyettesei legyenek. Ilyen 
helyen szükséges csúcsbrigád létesítése 
is, amely az üzemrészeknél működő 
tervbrigádok vezetőiből, egy pár szta�
hanovistából (2—3) áll. Ezeknek a 
brigádoknak a vezetői a vállalati igaz�
gató, igazgatóság vezetője, felügyelő, 
Illetve IV—VI. o. hivatalvezető szak�
társak, vagy helyettesei. S ez egyben 
azt is jelenti, hogy helytelen az a 
gyakorlat (pl., amit a debreceni vagy 
szegedi ig. folytat), hogy a felsőbb 
szakmai szervek (igazgatóságok) terv�
brigádjai ellenőrizni akarják a fel�
ügyeletük alá tartozó szervek (IV—VI. 
osztályú postahivatalok) tervbrigád�
jait. Az igazgatóságok vezetői tegyék 
feladatául a terv és egyéb előaidóimak 
a hivataloknál a tervbrigádok ellenőr�
zését, azonban szervezeti függőség, 
fölé-  és alárendeltségi viszony a terv�

brigádok között ne legyen. Feltétlenül 
fontos, hogy a tervbrigádokat olyan 
dolgozókból válogassuk össze, akik 
elég ötletesek ahhoz, hogy a felmerült 
nehézségek elhárítására jó javaslato�
kat tegyenek.

A tervbrigádértekezletek idejét és 
napirendjét mindig előre határozzuk 
meg. Gondoskodjunk arról is, hogy az 
elhangzott javaslatok mellé a határidő 
és a feladat végrehajtásáért felelős 
szaktárs neve is odakerüljön. Igen he�
lyes módszer pld., amit az Alközponti 
V. tervbrigádja csinál, hogy a terv-  
brigádértekezletet azzal kezdi, hogy az 
egyes feladatok megoldásának felelő�
sei beszámolnak a kapott feladatok 
teljesítéséről.

A tervbrigádok jelentős része — a
fennálló komoly hiányosságok ellenére 
is — ért már el szép eredményeket és 
sok helyes kezdeményezéssel segítette 
elő a vállalatok és egyéb postaszervek 
tervteljesítését. Pl. a Bp. 8. számú 
postahivatal tervbrigádjai feladatként 
tűzte ki, hogy a szabadságok kiadását 
úgy szervezi meg, hogy az ütemtervet 
zökkenőmentesen tudják végrehajtani.

A Főpostahivatal tervbrigádja érint�
kezést keresed a hivatallal összekötte�
tésben álló más postaszerv tervbrigád�
jával és ezáltal lehetővé vált közös 
problémáik könnyebb megoldása.

A FOKOZ tervbrigádja kezdeménye�
zésére a 7A1 központ dolgozói rossz�
akaratú hívásáramkőr kiküszöbölésére 
újítási javaslatot dolgoztak ki, amely 
a szűk keresztmetszetet egyszersmin-  
denkorra megoldotta. Ugyancsak a 
FOKOZ tervbrigádja kezdeményezte, 
hogy tegyék lehetővé bármelyik áram�
körre irányított hívás automatikus 
megoldását s ezt a feladatot az auto�
matikus hívómű megfelelő átalakításá�
val meg is oldották.

A Vezetékes Rádió tervbrigádja pon�
tosan meghatározta előre a megoldan�
dó feladatokat és 1952- ben már idáig 
is komoly megtakarításokat ért el. Az 
Alközponti vállalat tervbrigádja is jól 
dolgozik. A vállalatnál a minőségi mu�
tató az elmúlt évben június hónaptól 
kezdődően fokozatosan javult és a 10.6 
százalékos minőségi mutatót december 
végéig 4.6 százalékra javították fel.

Dolgozóink egyre több jó kezdemé�
nyezéssel segítik üzemeinket, hivata�
lainkat tervük teljesítésében. Kezdemé�
nyezzenek dolgozóink bátrabban. Terv�
brigádjaink fokozottabb mértékben se�
gítsék a kezdeményezéseket, harcolja�
nak a jó javaslatok megvalósításáért 
és bevezetéséért. Szakvezetőink for�
dítsanak fokozottabb gondot a terv�
brigádok működésére. Kérjék meg a 
helyi párt-  és szakszervezeti szerveket 
is, hogy segítsenek e feladatok megol�
dásában. Legyenek a tervbrigádok II. 
félévi tervük teljesítésének eredménye�
sen küzdő harcosai.

A Posta Átviteltechnikái Vállalata díszes albumban küldte el Rákosi 
elvtársnak az augusztus 20. vállalását.

A helyközi távbeszélő hivatal 
a versenytáhkkiállítás első helyezettje

Ma már minden becsületes dolgozó�
nak vérévé vált, hogy a munka nálunk 
becsület és dicsőség dolga. Sok dol�
gozó úgy érzi, hogy jól végzi munká�
ját, mert hiányzik az eredmények, hi�
bák tudatosítása. Az üresen tátongó, 
vagy régi eredményekkel szégyenkező, 
néhol szénakciót hirdető versenytáb�
lák; a termelési értekezletek mecha�
nikus felsorolása, a sztahanovistákkal 
való bürokratikus foglalkozás mutatja 
azt, hogy a verseny nyilvánossága te�
rén komoly mulasztások vannak.

Pártunk javaslatára a Szakszerve�
zetek Országos Tanácsa elnöksége ha�
tározatot hozott a szocialista munka�
verseny nyilvános ellenőrzéséről, mely 
szerint: „Üzemek kötelesek üzemré�
szenként üzemi versenytáblát létesíte�
ni, ezen a versenytáblán fel keli tün�
tetni az üzemen belül folyó versenyt”.

1952 június 20-a és 30-a között a 
Postás Szakszervezet budapesti terü�
leti bizottsága versenytábla-kiállítást 
rendezett a kultúrotthonban. A kiállí�
táson 94 szakszervezeti alapszerv kö�
zül 34 alapszerv vett részt.

A kiállítás igen tanulságos volt, 
mert megmutatta azt, hogy milyennek 
kell lennie egy ötletes, csinos és ol�
csó versenytáblának.
_ A versenytábla- kiállításra küldött 

táblákra díjak voltak kitűzve. A bíráló-  
bizottság döntése alapján:

I. helyezést és 200 forint jutalmat a 
Helyközi távbeszélő hivatal,

II. helyezést és 150 forint jutalmat 
a Budapesti 72-es hivatal,

III. helyezést és 100 forint jutalmat 
a Székesfehérvár HALEP,

IV. helyezést és szobrot Pestszentlő- 
rinc 1 postahivatal kapta.

Dicséretben részesítette a bizottság 
a Keleti- postát, Bu- Vi- halépet, a Ló�
fogatú Szállítási Vállalatot.

Az első díjat a Helyközi távbeszélő 
hivatal azért nyerte, mert a táblája

híven tükrözi a verseny állását, ötle�
tes, csinos és főképpen olcsón előállít�
ható.

Versenytáblájuk feltüntet mindent, 
ami a tervre vonatkozik, ismerteti a 
lemaradást, a rendbüntetést, a selej-  
tet is, ugyanakkor dicséri a jól dol�
gozókat. Kétóránkénti kiértékelés fel�
tüntetésével állandó, élő versenyagitá-  
ciót fejt ki.

A bizottság tagjai megnézték a lá�
togatási ívet, amibe például Marosi 
Jenő szaktárs, a Főposta dolgozója a 
következőt írta:

„Miért nem vesz részt minden hi�
vatal a kiállításon?"

Marosi szaktárs jogosan tette fel 
ezt a kérdést. Szomorú, hogy egy 
ilyen kiállításon 96 alapszervből csak 
34- en vettek részt. Ügylátszik, hogy a 
szaktársak nem értették meg a ver�
seny jelentőségét. Erre jellemző, hogy 
egyes nagyfizemeink, pl. Javítóműhely, 
Alközponti Vállalat, Vezetékes Rádió 
nem küldött versenytábiát a kiállítás�
ra, Előfordult olyasmi is, hogy ai meg�
hívásra „Ilyesmire nincs időnk” vá�
laszt adták. (Hát mire van? Szerk.)

Reméljük, a kiállítás sikere rábirja 
üzemeinket és hivatalainkat arra, hogy 
nagyobb súlyt fektessenek a verseny-  
táblák elkészítésére. A friss eredmé�
nyeket propagáló táblák alkalmasak a 
gyengébb eredményeket elérő szaktár�
sak serkentésére és eredményeik foko�
zására.

El kell mélyítenünk dolgozóinkban 
annak tudatát, ho^y a szocialista mun�
kaversenyben való részvétel nvndany-  
nvlunk becsületbeli ügye, hogy a mun�
kásosztály felelős azért, hogy a ter�
melés egyenletes ütemben emelkedjék, 
erősödjék a népgazdaság és győze�
lemre vigyük az ötéves tervet.

Wéber Miklósné, 
Helyközi távbeszélő hivatal.

A koreai műszak lendületével haladunk tovább 
alkotmányunk ünnepére te tt vállalásaink túlteljesítésére

Nemzetközi szolidaritásunk jegyében a Koreában vérüket éidozó hősök 
Iránt érzett szeretetünk megmutatkozott a tirmelésben elért eredményeink�
ben is-

Július elején koreai műszakot tartottunk és ez bebizonyította, hogy dol�
gozóink döntő többsége harcol a békéért, harcol az újabb és újabb termelési 
győzelmeikért. * •

Hogyan sikerült elérni azokat az eredményeket, melyekkel vállalásain�
kat túlszárnyaltuk?

Elsősorban a helyi pártszervezet segítő Irányítása, va'amint a szakszer�
vezeti bizottság jó felvilágosító munkája volt a siker alapja. A pártszerveze�
tünk vezetőségi értekezleten foglalkozott a koreai műszak kérdésévé! s ennek 
fontosságát a népnevelők és bizalmiak megmagyarázták dolgozóinknak.

A vállalások minőségét megvizsgálták s ha azok nem voltak megfele�
lők, segítségére siettek dolgozóinknak, megmagyarázták a vállalás helytelen�
ségét. A teljesítéseket mindennap ellenőrizték és az eredményeket tudatosí�
tották. A legjobb eredményt elérő dolgozók nevei az eredményhirdetőtáblára 
kerültek, de ugyanitt ismertettük a lemaradókat is.

A hibákat menetközben javítottuk. így tudtuk elemi azt, hogy a vállalá�
sok túlteljesítésével a július havi bevételi tervünket a koreai dekád alatt már 
66.9 százalékra teljesítettük. Ugyancsak eredményesen szedtük be a rádió�
előfizetési díjakat és 8- ára ezek 93 százalékát lekézbesítettük..

A leszűrt tapasztalat azt mutatta, hogy a párt és szakszervezet megadta 
a megfelelő előkészítő munkát, majd a további ellenőrző segítő munkát, így 
érheltiik el ezeket az eredményeket.

Ennek jegyében indulunk tovább s ezzel a módszerrel kívánjuk az 
alkotmányunk tiszteletére tett vállalásaink túlteljesítésével a harmadik negyed�
évi tervünket teljesíteni, sőt túlteljesíteni.

Radóczj Ferenc, Bp. 11Z

A posta dolgozói a koreai műszak 
napjaiban úgy végezték munkájukat, 
hogy egyre emelkedő teljesítményeik�
kel valóban méltóképpen támogathas�
sák a koreai nép harcát. Erről számol 
be Kecskeméti Józsefné szaktársnő a 
Szeged 1- es postahivataltól.

„A Szeged 1. postahivatal dolgozói�
nak 87.5 százaléka tett vállalást. 
Dolgozóink nagy lendülettel kezdtek a 
munkához és szorgos munkájuknak 
rövidesen meg is lett az eredménye. 
Kiemelkedő eredményeket értek el: 
Tóth Erzsébet 164 százalék, Benlö 
József 180 százalék, Papp Orbán 172 
százalékkal. Különösen kiemelkedtek a 
felvételi osztály dolgozói: Takács Já�
nosáé 272, Füredi Rezső 228, Lakatos 
Júlia 177, Gieszer Mihály 160 száza�
lékra teljesítették vállalásaikat. A 
kézbesítő szaktársak mindegyike, akik 
sajtó- és rádiöelöjizetés gyűjtését vál�
lalták, teljesítették a koreai műszakra 
tett vállalásaikat."

SOPRON. A Soproni HALÉP dol�
gozói munkamódszerátadással segítik 
az új dolgozókat a kóreai műszakra.

Bella Ferenc vonalfelvigyázó vállalta, 
hogy a czakóházi Kossuth tszcs táv�
beszélő állomás bekapcsolásával 15 
százalékos időmegtakarítást ér el. 
Palkó Imre vonalmester a dolgozók 
vállalásainak teljesítését folyamatos 
anyagellátással segíti elő.

Nyúl István 
Sopron

SÁRVÁR. A koreai műszakban ki�
váló eredményt értek el: Csercsics
József táviratkézbesítő, aki a táviratok 
kézbesítési idejét 50 százalékkal csök�
kentette. A Gazda-brigád 50 méter 
értékes kábelanyagot kutatott fel és 
bocsátott a műszaki dolgozók rendel�
kezésére.

GYŐR. A Győr 1- es számú postahi�
vatal dolgozói nagy lelkesedéssel igye�
keztek a koreai műszakra tett verseny�
vállalásaikat túlteljesíteni. Különösen 
kitűnt ebben: Szabó Katalin, Péterfai 
Ottőné, Tasnádi Emiiné és Tóth Etel 
szaktársnő.

Csomány István 
Győr L
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FRANCIAORSZÁG. Számos fran �
cia napilap, a szakszervezeti és 
mindenekelőtt a postás sajtó ter�
jedelmesen foglalkozik Maurice 
Mornet, a Federation Postale (a 
postásszakszervezet)  és egyben a 
CGT (a baloldali szakszerve �
zeti mozgalom) Vendée megyei tit �
kárának egy fasiszta szervezet ál�
tal történt meggyilkolásával.

Mornet szaktárs április 18-ról 
19-re virradó éjszaka eltűnt a laká�
sáról. Két nap múlva Saint-André 
D’Ornay mellett, az Oliviere folyó �
ban megtalálták a holttestét. Nem  
messze ettől a helytől a folyó 
mentén húzódó országutat szegé�
lyező sövénynek támasztva a ke�
rékpárjára s annak kormányán 
gondosan összehajtogatva a ruhá�
jára is ráakadtak. A rendőrség hi�
vatalos tájékoztatója alapján a 
Franc Tireur és más jobboldali 
hírlapok öngyilkosságról beszéltek.

A z igazságszolgáltatás végre�
hajtó szervei nem tulajdonítottak 
kütónösebb fontosságot az eset 
gyanús körülményeinek és az ön- 
gyilkosságnak homlokegyenest el�
lenkező lélektani és más tények�
nek. így  ügyet sem vetettek az ál�
dozat lakásán szép számban talált, 
életveszélyes fenyegetéseket tar�
talmazó névtelen levelekre, A bűn�
tény elkövetésének éjszakáján 
Mornet szaktárs háza körül ólál�
kodó ismeretlen személyek kilété�
nek megállapítása végett sem indí�
tott nyomozást.

Pedig ezeknek a mozzanatoknak 
tisztázása annál is inkább köte�
lessége lett volna a rendőrhatósá�
goknak, mivel egy ereje teljében 
álló, energikus, duzzadó optimiz�
mussal teli emberről volt szó, aki 
néhány órával állítólagos végzetes 
tette elkövetése előtt hosszas táv- 
beszélgetést folytatott a CGT 
párizsi vezetőségével egy megyei 
szakszervezeti gyűlés összehívása 
tárgyában.

Nos, a rendőrség viszolygása 
mindennemű vizsgálattól mind �
járt érthetőbbé válik, ha meggon�
doljuk, hogy az említett névtelen 
levelek fenyegető és gálád szóla �
mai kísértetiesen emlékeztetnek a 
„sárga" Szakszervezetek Interna- 
cionáléja vezérének, Irving Brown- 
nak a baloldali szakszervezeti ve �
zetők ellen koholt, s a francia rá�
diók „Szabadság és Béke" adás�
szolgálatában népszerűsített nevet�
séges vádjaira és szemcnszedett 
rágalmaira. Azonkívül a vizsgálat�
nak ki kellett volna terjednie a 
Volt Indokínai Katonák Bajtársi 
Szövetsége fasiszta szervezetnek 
történetesen éppen azon az estén 
Saint-André D’Ornay-ban tartott, 
ivással egybekötött és a késő éj�
szakai órákban nyúló megbeszélé�
sére is. Ebből pedig csak kellemet�
lenségek sülhetnének ki mind a 
hatóságokra, mind pedig a mögöt�
tük megbújó „titokzatos" szemé�
lyekre nézve.

Dehát persze az igazságot még 
Franciaországban is nehéz agyon�
hallgatni. A rendőrség nyomozni 
kénytelen. Nem azért, mert az ál�
dozat özvegye feljelentést tett gyil �

kosság címén ismeretlen tettes el�
len. Hanem azért, mert a CGT 
és a vendée-i postás dolgozók — 
ma még csak százezrek, de holnap 
már, ha kell, milliók követelik a 
bűnösök leleplezését és megbünte�
tését.

Ahogyan Duhamel elvtárs mond�
ja a postás szakszervezeti mozga�
lom új hősi halottjáról írott bú�
csúztatójában: „Mi, a béke és ha�
ladás képviselői, egy minden eresz�
tékében recsegö-ropogö rendszer�
rel és annak mindenre elszánt, 
sötétlelkű kiszolgálóival állunk 
szemben. Ezek az alvilági erők 
egyéni és kollektív gaztettektől sem  
riadnak vissza, csakhogy ideig- 
óráig felszínen maradhassanak és 
késleltessék jól megérdemelt sor�
suk beteljesedését. Ezért gyilkoltak 
meg léged Mornet szaktárs. Ezért 
fogunk mi bosszút állni érted."

(Federation Postale)

★
BELGIUM. Az Egyetemes Posta 

Egyesület tagállamainak 13. értekez-  
lete Brüsszelben befejeződött. Az érte�
kezlet napirendjén a vasúton, hajón és 
légi járművön történő postai szállítá�
sok egyes díjtételeinek megváltozta�
tása szerepelt. A záróülésen megvá�
lasztották az állandó végrehajtó bizott�
ság új tagjait. A nemzetközi postai 
vonatkozásban Igen fontos testületben 
helyet kapott a Szovjetunió és Len�
gyelország. Megállapodtak a részt�
vevő tagállamok a legközelebbi kon�
gresszus helyének és idejének a kér�
désében is. Úgy döntöttek, hogy a 
postai vonatkozású nemzetközi pro�
blémák megvitatása céljából 1957- ben 
a kanadai Ottawában gyűlnek össze az 
Egyetemes Posta Egyesülethez tartozó 
államok küldöttei.

A létrejött egyezmény jegyzőköny�
vének aláírása alkalmával a szovjet, 
a bjelorussz és ukrán küldöttség nyi�
latkozatban tiltakozott az ellen, hogy 
a tagállamok amerikai- angol nyomásra 
hozzájárultak az egyezménynek Kína 
részéről a Kuomintang, Korea részéről 
a délkoreai bábkormány és Német�
ország nevében a nyugatnémet állam 
képviselője áiíal történt parafálásáboz. 
A Kínai Népköztársaság és a Ko�
reai Népi Demokratikus Köztársaság, 
delegációjának az értekezletre való 
meghívását célzó javaslatot az Impe�
rialista érdekszférához tartozó többség 
elutasította.

A tiltakozó nyilatkozathoz Albánia, 
Bulgária, Csehszlovákia, Lengyel-  
ország és Magyarország küldöttei is 
csatlakoztak.

(Union Postale)
★

GÖRÖGORSZÁG. Egy angol tőke�
érdekeltség kezelésében álló görög táv�
közlési szolgálat alkalmazottai három 
napig tartó munkabeszüntetéssel vá�
laszoltak a kormány újabb adó- és ár�
emelésére. A görög távközlési dolgo�
zóknak az idén ez már a harmadik 
sztrájkja.

Az egész országra kiterjedő bér�
követelési megmozdulás eredménye�
képpen Görögországban három napon 
keresztül szünetelt a távközlési szol -  
gátat. Az állami érdekből és a légi�
közlekedés fenntartása szempontjából 
elengedhetetlenül szükséges rádió- 
összeköttetést a hatóságok csak kato�
naság kivezénylésével tudták bizto�
sítani. így is több nemzetközi menet- 
rendszerű légijárat nem indulhatott el 
a repülőtérről.

(World Trade Union Movement)

Irtsuk ki a bürokráciát!
Június 12-én a Posta Központi 

Nyomtatványraktárából 300 pld. 
2081/51. sz. „Hírlapfe'.elősök prémi�
umának elszámolása" című nyomtat�
ványt rendeltünk. Az igénylésre rá�
írtuk, hogy „SÜRGŐS". Készletünk 
még májusban kifogyott, de egy másik 
mehivtől arról értesültünk, hogy a 
nyomtatványraktár készlete is kifo�
gyott, így vártunk a rendeléssel jú �
niusig, gondolván, hogy ekkor már 
lesz.

Igénylésünket egy hét múlva visz- 
szakaptuk, mert négy példány helyett 
három példányban volt kiállítva. El�
ismerjük, hogy hiba volt aZ igénylést 
három példányban kiállítani, mégis a 
nyomtatványraktár eljárását büro�
kratikusnak találjuk. Helyesebb lett 
volna a sürgősnek jelzett nyomtat�
ványt elküldeni és a hiányzó példányt 
pótlcicg bekérni.

Mű tehettünk egyebet, a visszaérke�
zett három példány mellé tettünk egy 
negyediket és ismét „sürgősen" kértük

a szállítást. Érdekes, hogy ezalatt 
egy másik mehiv értesítést kapott, 
hogy a 2081/51. sz. nyomtatványból 
nincs készlet és csak augusztusban 
lesz. Miért kért akkor tőlünk a nyom�
tatványraktár négypéldányos igény�
lést. Nem lett volna egyszerűbb, mind�
járt közölni velünk is ezt a tényt és 
egyben figyelmeztetni, hogy a jövőben 
négypéldányos igénylést küldjünk? 
Feltételezhető, hogy az illetékes ke�
zelő meg sem nézte, hogy mit rpn. 
de’tünk, látta, hogy a -  igénylés három 
példány, tehát visszaküldte.

Most jön azonban a java! Miután 
a nyomtatványraktár kívánságát ki�
elégítettük, június 25-én megérkezett 
a prémiumlap. Száma 7441—16201. 
Természetesen ezt nem használhattuk 
és hogy a hírlapfelelösök prémiumá�
nak kifizetésében fennakadás ne le�
gyen, „házilag" készítettünk pré�
miumlapokat. Hogy ez mennyi időt 
vett igénybe, azzal nem kívánok külön 
foglalkozni.

Langmár Miklós, győri mehiv.

Mindaz, amit a 
koreai nép a há�
ború napjaiban 
átélt, az egyszerű 
emberek leírhatat�
lan szenvedései, 
megszámlálhatat�
lan áldozataik, 
minden csepp vér, 
ami a jelperzselt 
földre hullott, a 
meggyilkolt gyer�
mekek [öté hajolt 
anya arcának
minden redő je, 
minden sóhajtás, 
amely *1 kínzóit 
anyjuk láttán tör 
elő a gyermekek 
kebléből, a napalm- 
bombák, amelyek 
minden étöt felper�
zselnek, egyszóval 
minden ami fáj, 
ami égetett, ebben 
az egy szóban ol�
vad össze a koreai 
emberek tudatá�
ban: „Jenki."

Ez a szó átok�
ként hangzik Ko�
reában.

A gyermekek 
összerezzennek, 

mikor meghallják.
— Ki ne mond�

ják előttem az 
„Amerika" szót — 
mondta egyszer 
egy őszbecsavaro- 
dott hajú koreai 
asszony — mert 
még mllani sem 
bírom!

Van egy hegy 
Phenjanban,, Mo- 
ranbon hegynek 
nevezik. Ez a szó 
azt jelenti: „Piros 
virágok hegye". A 
köztársaság békés 
napjaiban a bíbor�
piros virágok Ko�
rea egyszerű em�
berei számára illa�
toztak. A hegyről

gyönyörű kilátás 
nyílik a városra. 
Odalent füstölög�
tek a gyárkémé�
nyek, fehérlettek 
az új építkezések 
állványai, onnan 
emelkedett a ma�
gasba a Kim ír 
Szén egyetem ha�
talmas épülete, 
öröm ragyogott fel 
a koreai dolgozók 
arcán, ha Moran- 
bon hegyről lete�
kintettek a vá�
rosra.

Van azonban a 
hegynek olyan he�
lye, amelynek lát�
tán az arcokra fa �
gyott a mosoly. 
Azon a helyen vas�
talpazaton ósdi 
rézágyuk kapasz�
kodtak a talajba. 
Körülöttük csupasz 
volt a jö'.d — úgy�
látszik, hogy ott 
még a fű sem 
akart nőni. Ezek 
az ágyuk valaha a 
„General Sher- 
mann" nevű ame�
rikai hadihajón 
voltak.

1866-ban cey 
csendes szeptembe�
ri napon az ame�
rikai gyarma‘'.sítók 
bandája jelhato'.t a 
Tedongan folyón, 
ágyúiból tüzet 
zúdított a koreai 
földre. Az ameri�

kaiak kirabolták a 
partmenti lakossá�
got, felgyújtották 
a házakat, sok em�
bert meggyilkoltak 
és megbecsteleni- 
tették a kezükbe 
került asszonyokat.

A koreai haza�
fiak alaposan meg�
leckéztették a hí�
vatlan vendégeket. 
Hajójukat felgyúj�
tották és a hajó�
ágyukat a Moran- 
bon hegyen állítot�
ták fel. Azóta is 
ott állnak, mint az 
amerikai rablók 
ragadozó támadá�
sának intő emlé�
kei.

Az amerikai im�
perialisták tehát 
már régen igye�
keztek megkapa�
rintani Koreát, 
hogy távo'keleti 
birtokaik támasz�
pontjává változtas�
sák.

Hát még amit a 
jenkik 1945 után 
műveltek Déi-Ko- 
reábanl

Szöulban beszél�
gettem /  Hvan Gi- 
vel a délkoreai if�
júsági szövetség 
elnökével. 20 esz�
tendős volt mind�
össze és mégis ag�
gastyánnak lát�
szott. Három évig 
ült a szöuli börtön�

ben és majdnem 
minden nap kegyet�
len kínzásokat kel�
lett kiállnia. Tü�
zes vassal, villa�
mosárammal éget�
ték, borsoldatot 
öntöttek orrába, 
korbáccsal és pus�
kavesszővel ütöt�
ték, körmei alá 
gombostűket szúr�
tak. Több napon 
keresztül tartot�
ták élelem és víz- 
nélkül. Mindez az 
amerikaiak paran�
csára történt. 
Hvan három ba�
rátja — az Ijjúsági 
Szövetség aktivis�
tái belepusztultak 
a kegyetlen kín�
zásokba. Ok hár�
man azonban csak 
kis részét tették 
annak a 150 ezer 
embernek, akiket 
az amerikaiak és 
délkoreai cinkosaik 
a háború elölt 
megkínoztak.

Ugyanebben a 
börtönben láttam 
egy halom ruhát. 
Ezeket a ruhákat 
azokról a felakasz�
tott és agyonlőtt 
hazafiakról rángat�
ták ie, akiknek ki�
végzését az ameri�
kaiak rendelték el, 
mielőtt Szöulból 
elmenekültek.

Voltak „úri" jen�

kik és „csavargó“
jenkik. Az elsők 
fényűző paloták�
ban laktak, ame�
lyeken zászló lo�
bogott, luxusautón 
utaztak és Ameri�
kából repülőgépén 
szállított vizet it�
tak.

A másik fájta, a 
koreai vízzel is 
megelégedett (hi�
szen nem minden�
kinek juthat ame�
rikai víz.) „csa�
vargó" jenkik gya�
log jártak és ciga�
rettát, katonai fel�
szerelést árultak a 
bazárban. De
mindkétfajta pima�
szul, gőgösen vi�
selkedett és egyik 
is, másik is fosz�
togatta az orszá�
got.

Mint a De Wa- 
arheid című hol�
land lap annakide�
jén jelentette. Mac- 
Arthur tábornok 
megszerezte ma�
gának a délkoreai 
wolfram- és grafit- 
bányákat. Mac- 
Arthur főhadiszál�
lásának segítségé�
vel és MacArtnur 
személyes érdekelt�
sége révén a hír�
hedt Morgan és a 
National City bank 
megkaparintotta a 
délkoreai aranybá�
nyákat, és ezenfe�
lül kilenc, koráb�
ban japán tulaj�
donban volt szétu 
bányát.

A koreai háború
— ez a véres üzlet
— folytatása a 
jenkik agresszív 
politikájának, me�
lyet a kis népek 
ellen folytatnak.

Nő, mint levélkézhesítő

(A „Gromada” lengyel újság egy 
olvasójának levele a női leuélkéz- 
hesitők kiváló munkájáról.)

A könyv és sajtó napján könyve�
ket és folyóiratokat vásárolunk kü �
lön erre a célra felállított sátrak�
ban. A könyv és újság  — a háború 
előtt a falusiak nem nagyon olvas�
ták — ma már minden földművelő �
nek könnyen hozzáférhető. Ezek 
terjesztését a falvakban a kézbesí�
tők végzik — ezek a kultúra ter�
jesztői.

Soha nem hittem volna — írja 
Zamislaw Naposa Pastorka faluból 
—, hogy a falusi levélkézbesítő 
munkáját nő is el tudja látni. 
Ugyanezt gondoltam, amikor elő�
ször megláttam a postai egyenruhás 
kézbesítönöt, akinek több kilométer 
távolságra lévő négy falut kell 
végigjárni. Ráadásul még útközben 
egy kisebb folyócska is van. ame�
lyiken nem egyszer át kell lábalni.

Es ez a nő — Jadwiga Gzyl — 
megmutatta, hogy jobban dolgozik 
mint á korábbi kézbesítők. Annak �
idején két hétig is kerestük a „Gro�
mada" újságot, mert a kézbesítők 
egy házba adták le az összes újsá �
got és azt is mindig másutt. így  
sokkal kényelmesebb volt a munka. 
Jadwiga Gzyl hamarosan mindnyá�
junk elismerését kiérdemelte. Rö�
vid időn belül megismert minden�
kit. A leveleket és az újságokat 
minden házba kézbesíti és a mező �
gazdasági munkák ideje alatt a me�
zőkön is megtalálja az embereket. 
Ilyenkor pár percre mindenki meg�
pihen, hogy átnézze az újságot, 
vagy megnézze a képeket.

Jadwiga Gzyl kézbesítőnő mun �
kájának eredménye, hogy amíg ná �
lunk azelőtt az újságra 90-ea fizet �
tek elő, addig az előfizetők száma 
126-ra emelkedett. Úgy gondolom, 
hogy nemcsak más nők, de a férfiak 
is példát vehetnek az olyan szép 
munkáról, amelyre Jadwiga Gzyl 
valóban büszke lehet.

nnnak a nagyszerű kezdeménye�
zésnek alapján, melyet a Győri 
Vagongyár indított el a beruházási 
költségek megtakarítására a KFll 

dolgozói is körülnéztek a házuk 
iáján. Az 1952-es évre 30 ezer fo �
rint volt beruházásra biztosítva. 
Ebből 15 ezer forintot az álló ex�
pedícióban beszerzendő hangosan 
beszélő készülék költségére irányoz�
tak elő.

Szántó elvtárs az expedíció ve�
zetője hetekig keresett ilyen hang�
erősítő készüléket és tárgyalásai 
során beszélt Szentiuányiné elv- 
társnővel is. Elmondta neki, milyen 
nehézségekkel küzd. Szentiványiné 
elvtársnőnek eszébe jutott, hogy ná �
luk hónapok óta kihasználatlanul he�
ver egy a Posta Alközpont tulajdonát 
képező hangerősítő készülék. 
Szántó elvtárs azonnal érintkezésbe 
lépett az Alközponttal és pár nap 
múlva már kitűnően működött a 
készülék.

A készülék kölcsöndíja havi 200 
forint, vagyis az előirányzott 15 
ezer forint költséget 75 hónap alatt 
használjuk fel, ami lehetővé teszi, 
hogy az eredeti keretünk 50 száza �

lékát visszaadhassuk népgazdasá�
gunknak.

Ez a! példa is arra figyelmeztet 
bennünket, hogy állandóan éberen 
figyeljük és tárjuk fel rejtett tar�
talékainkat. mert minden forint, 
amit megtakarítunk meggyorsítja 
ötéves tervünk befejezését és erő�
síti a béke táborát.

KRAUSZ SÁNDOR  
levelező, Közhír.

Elméleti színvonalunk emelését 
segíti elő az

D íszszem le Trum anéknál
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Je lzés vissza! Zászló fenn!
H angzik  az  Indító  e lv tá rs  h a rsá n y  

f ig y e lm e zte tése  a sá ri  Béke rep ü lő té ren  
é s  p á r  p illan a t m ú lv a  m eq cs ik o rd u l a 
„K om a” k e re k e  s  az  o k ta tó  e lv íá rs  m e�
ré sz  íveléssel viszi m ag áv a l az  új n ö �
v en d ék e t, hogy m eg m u tassa  nek i a  re �
p ü lé s  szép ség e it, A n ö v en d ék e t első  p il�
lan a tb an  m e g z a v a r ja  a  re p ü lé s  n a g y �
sz e rű  é rzése , d e  az tán  figyelm esen  hall�
g a tja  az  o k ta tó  sz a v a it é s  m á r  é r ik  ben�
n e  az  e lh a tá ro z á s : „M eghódítom  a  le�
vegőt!”

— A kötél közben  lehu llo tt a  g ép rő l 
és a  n ö v en d ék ek  m á r  h ú zzák  is v issza  
a  s ta r th e ly re , hogy m inél h a m a ra b b  kö�
v e th e sse  a  „K om át” a  „P ilis” , a  „S zel�
lő” é s  a  „V öcsök” . Hogy m inél többen  
tu d já k  a  f e la d a tu k a t te ljesíten i és, 
hogy  a  m ai n apon  is tö b b  fe lszá llá su n k  
leqyen  m in t a Rákosi M űvek a la p sz e r�
v én ek . U gyan is á llan d ó an  k em ény  v e r �
se n y  fo ly ik  a  po sta  m eg  a Rákosi Mű�
v ek  közö tt é s  b izony  küzd e lm es v o lt az  
ú t  am íg  a  p o s tá s  rep ü lő k  n a g y sze rű en  
b e re n d e z e tt re p ü lő te re t k a p ta k  S árib an  
s  am ig  a Jó é s  e re d m é n y e s  sz ü k ség es 
fe lsz e re lé s t m e g sze re z ték .

1948 - ban egy „T ü csö k ” - kel és 10 ta g �
g a l in d u lt m eg  a  fe lszab a d u lá s  u tán  a  
p o s tá s  re p ü lé s . O ktató  és növen d ék  egy�
fo rm án  do lgozo tt é s  a  k is  c s a p a t a 
sz a k sz e rv e z e t tám o g a tásáv a l e g y re  jo b �

b an  fe jlődö tt. 1948 n y a rá n  m á r  2 he tes  
tá b o r t  re n d e z tü n k  E szte rg o m b an , m ég 
ped ig  o lyan e red m én y ese t, hogy m ég 
m ost is em legetik . 1949- tő| K atona e lv �
tá r s  h a th a tó san  tám o g a to tt b e n n ü n k e t 
a  szakv o n a l ré szé rő l.

1950-  ben  ré sz tv e ttü n k  a  lll - ik  o rsz á �
g o s  re p ü lő v e rse n y e n  é s  az  ö ssze te tt 
v e rsen y b e n  h a rm a d ik  é s  ö töd ik  h e ly re  
p o stá s  v e rsen y z ő  k e rü lt .

— A szak v o n a l é s  sz a k sz e rv e z e t 
an y ag i tám o g a tásáv a l v á lt lehetővé 
1950 - ben és 51 - ben k é t - k é t re p ü lő tá b o r  
sz e rv e z é se  B a la tonkilitin . Az o tt  r e n d e �
z e tt rep ü lő n ap o k o n  az  a la p sz e rv  b e b i�
z o n y íto tta  a  p o s tá s  do lgozók  elő tt, 
hogy m éltó  vo lt a  tá m o g a tá s ra  é s  to �
váb b i e re d m é n y e k re  képes.

1951-  ben  te ljesen  á t té r tü n k  a jobb  és 
k ö n n y eb b  síkv idék i c sö rlő - re n d sze rű  
k ik ép zésre . Ez ugy an  k ö ltség eseb b , d e  
a  sz a k sz e rv e z e t m o st is  m elle tü n k  
áll.

— Mi a  p o stá s  a la p sz e rv  n övendékei 
é s  oktató i v á lla lju k  a  m eg n ö v ek ed e tt 
fe la d a to k a t é s  b ízu n k  ab b an , hogy a 
posta  é s  sz a k sz e rv e z e t enn ek  m eg fe le �
lően to v á b b ra  is  tám o g a t b en n ü n k e t.

— Meg fo g ju k  v a lósítan i Sztálin  e lv �
tá r s  sz av á t:

„R ep ü lje tek  g y o rsa b b a n , m a g a s a b b ra  
é s  m esszeb b re , m in t m ások!”

Az egész magyar dolgozó nép élénk 
figyelemmel kíséri sportolóink készü�
lődését a nyári olimpiai játékokra. A 
postás dolgozók is büszkék sportolóik�
ra, akik kiváló eredményeket értek el 
már eddig is olimpiai játékokon.

Kiváló sportolóink, közöttük a pos�
tás sportolók részére is népi demo�
kráciánk minden lehetőséget megad 
további fejlődésükhöz és ahhoz, hogy

nénit, peregnek le azok a nagyszerű
eredmények és sikerek, melyeket népi 
demokráciánk kiváló sportolói elértek.

Sántha szaktárs. aki egyúttal a tor. 
nászok edzője is, következőket mond�
ja: „Köszönjük népi demokráciánknak 
és Rákosi elvtársnak azt a szerető 
gondoskodást, amely lehetővé tette, 
hogy kellően felkészülhessünk erre a 
nagy összecsapásra. Mindnyájan tud�

ta olimpián méltóan képviselhessék 
népi államunkat. Tatán gyönyörű ed�
zőtábort létesítettek sportolóink szá�
mára, ahol mindent megtaláltak. Nagy�
szerű edzőpálya és pihenési lehetősé�
get is további fejlődésükhöz. Ebben 
a kiválóan felszerelt edzőtáborban lá�
togattuk meg a postás sportolókat is.

Éppen folyik az edzés és néhány 
perc múlva ott állnak előttünk Sántha 
és Tóth szaktársak, csak úgy csurog 
róluk a verejték, látszik, komoly mun�
kát végeztek. Az elvtársak elmondják, 
mindenük megvan, ami szükséges és 
kiváló körülmények között készülhet�
tek fel a nagy összecsapásra.

Mind a két szaktárs régi ismerőse 
már a sportot kedvelő-  postás dolgo�
zóknak, hiszen nem egy nemzetközi 
siker fűződik nevükhöz.

Miközben beszélgetünk, egymásután 
mennek el mellettünk éppen az ebéd�
hez készülve sportolóink színe- java, 
Papp László olimpiai bajnok, Gyar�
mati Olga, aki a londoni olimpián a 
távolugrást nyerte. Mind- mind ismerős 
■evek és előttünk, mintha moziban ül-

juk, igen nehéz dolgunk lesz Helsin�
kiben. Nehezebb, mint Londonban volt, 
hisz a többi sporttársak is fejlődtek 
azóta. Ígérjük dolgozó társainknak, 
hogy mi is olyan igyekezettel fogunk 
küzdeni odakint, mint ahogy ők ide�
haza munkahelyeiken harcolnak az 
újabb és újabb győzelmekért. A pos�
tás ifjúságnak külön azt üzenem, ké�
szüljenek fel, legyenek szorgalmasak, 
hogy a négy év múlva megrendezendő 
olimpián már ők vehessenek részt és 
sikerrel fejezhessék be a küzdelmeket, 
ígérjük, hogy az olimpiai stadionban 
is mindig arra fogunk gondolni és 
úgy fogunk küzdeni, hogy újabb sike�
rekkel köszönhessük meg pártunk és 
a magyar dolgozó nép bizalmát."

Tóth Lajos szaktárs sűrűn bólogat 
hozzá, úgylátszik tökéletesen egyetért 
Sántha szaktárs által elmondottakkal, 
ahogy rájuk nézünk, mind a kettő 
szemcsillogásából azt látjuk, hogy Ígé�
retükhöz hűek is lesznek.

I
Mi a magyar postás dolgozók nevé�
ben kívánjuk a szaktársaknak, hogy 
feladatukat sikeresen fejezhessék be.

Kinczel Ilona és Lakatos Tiva�
dar sztahanovistáink eredményes 
munkamódszerükkel a termelés te �
rületén kimagasló teljesítményeket 
értek el. Termelési eredményeik 
százalékos alakulása hónapról hó�
napra emelkedést mutat.

Kinczel elvtársnő 1951 júniusá �
ban 142, júliusban 160, augusztus �
ban, — alkotmányunk ünnepére in �
dított munkaversenyben 190 százalé �
kot teljesített. Fejlődése állandósult, 
szeptemberben 170, októberben — 
r— a november 7-re indított mun�
kaversenyben 175, novemberben, 
— a sztálini műszakot meg �
előző munkaversenyben 176 száza �
lékot termelt. December hónapban, 
a sztálini műszak idején 197 száza �
lékos csúcsteljesítményt ért el.

Lakatos szaktárs eredményei is 
azt mutatják, hogy öntudatosan tört 
a cél felé.

Júliusban 182 százalékot termelt. 
Augusztusban. — alkotmányunk 
ünnepére tett vállalását 198 száza �
lékra teljesítette. Szeptemberben — 
csökkent forgalom mellett is — 
163, októberben 172 százalékot ért 
el. November 7-ért folyó munkaver�
senyben 181, decemberben —■ a 
sztálini műszakon 186 százalékot 
teljesített.

Eredményes munkájukat és ki�
magasló teljesítményeiket a dol�
gozó nép állama elismerte. 1952. I.
4-én — a harmadik negyedévi ki�
értékelés alapján — mint „A 
szakma legjobb dolgozója’’ Lakatos 
szaktárs L, Kinczel szaktá/snö II. 
helyezett lett.

1952 III. 9-én Lakatos szaktárs 
sztahanovista jelvényt és 500 fo �
rint pénzjutalmat, Kinczel szak- 
társnő sztahanovista oklevelet és 
450 forint pénzjutalmat kapott.

Élenjáró dolgozóink magas telje�
sítményeiket pártunk útmutatásával 
érték el. Elméleti tudásuk elmélyí�
tésével párhuzamosan fejlődött ön�
tudatuk is, — átérzik, hogy a mun- 
Raverseny a szocializmus építésé�
nek kommunista módszere.

Élenjáró dolgozóink példamu�
tató szakmunkájuk mellett a társa�
dalmi munkában is aktivak.

Kinczel elv társnő, mint MNDSZ  
vezetőségi és kultúrbizottsági tag 
működik, Lakatos szaktárs a sport 
terén tevékenykedik.

Munkájuk jutalmaként kéthetes 
üdülésre jogosító beutalást kap�
tak. A napokban tértek vissza a 
Magas-Tálrából.

Elbeszélgetünk velük s közben 
a sok szépnek, amit láttak és él�
vezlek mi is részeseivé lettünk.

„Büszkék voltunk a kitüntetésre, 
— mondják, —, mellyel a dolgozó 

nép állama elismerte és jutalmazta 
munkánkat. Boldog izgalommai 
készültünk az útra. örömünket fo �
kozta, hogy életünkben először men�
tünk külföldre, még hozzá a Ma- 
gas-Tátrába, amely nem is olyan 
régen csak a kiváltságosok üdülő�
helye volt. A csehszlovák elvtár�
sak, a magyar-csehszlovák barát- 
ság jegyében szívélyes fogadtatás�
ban és vendéglátásban részesítettek 
bennünket. Hólepte tájak és hegy�
csúcsok téli szépségében pompá�
zott a természet!" Szem ük csillog 
az emlékezéstől, majd féltve őr�
zött fényképeket vesznek elő. A 
csehszlovák dolgozóktól kapták em �
lékbe. Szebbnél-szebb felvételek. A 
2640 méter magas Sztálin-csúcs, a 
Demonovske cseppkőbarlang, a lom- 
nici függővasút, — gyönyörködve 
nézem, miközben Lakatos és Kin�
czel szakiársak élményeikről szá �
molnak be.

„Kirándultunk a Sztálin hegy�
csúcsra, utaztunk a lomnici függő- 
vasúton, láttuk a Demonovske 
cseppkőbarlangot, — amely a vi�
lág legnagyobb cseppkőbarlangja. 
Négy emeletre oszlik, 5 kilométert 
gyalogoltunk benne, 7 km út még 
nincs kiépítve."

Egy másik fényképen síelő cso�
port, sztahanovistáink is köz�
tük vannak. „Igen, — mondják 
magyarázólag. — ingyen sífelsze�
relést kaptunk és símester oktatott 
bennünket. Én el is buktam. — mu�
tat rá Lakatos szaktárs az egyik 
fényképre, abban a pillanatban ké�
szítették rólam ezt a felvételt. Ké�
pekben, filmszerű gyorsasággal pe�
reg le előttem a sok szép, amit ők 
a valóságban élveztek.

A sorozat utolsó felvétele az űj- 
csorbatói szakszervezeti üdülő. Ez

volt az otthonuk két héten át. M eg �
fordítom a képet, hátlapján ebéd�
menü-

„Előétel raguleves, sültcsirke 
sültburgonyával, vegyeskompót, 
indiáner, fekete, bor vagy sör. — 
Mint mondják, naponta négyszer 
étkeztek, ami meg is látszik raj�
tuk. Arcuk a fenyvesek ózondús 
levegőjétől üde, tekintetük vidám.

Mint üdülésük utolsó, de leg�
szebb élményét mondják el: „Haza�
felé. március 8-án a bratislavai fő- 
konzulátuson ünnepeltük meg 
Rákosi elvtárs születésnapját- 
örökre felejthetetlen marad ez 
számunkra.”

Lakatos és Kinczel szaktársak a 
sok szépért és jóért viszonzásul 
még több, még jobb munkát adnak.

Lakatos szaktársat nagy kitünte �
tés érte. A tervkölcsön negyedik hú�

zása alkaimábőí Miskolcnt 
küldte őt a szakvezetés, hogy ki�
váló munkamódszerével a nyertes 
számokat villámgyorsan továbbítsa 
Budapestre, az Országos Takarék- 
pénztár Nádor-utcai fiókjába.

Munkájáról így írt a Világossági 
,,Egyszerű formájú írógép. Sem �
mi különöset nem láísz raj�
ta, csupán az a meglepő, hogy aki 
előtte ül, nem kopogtatja a billen�
tyűket és mégis a papírszalagon 
sorakoznak a számok. A láthatat�
lan kéz, melynek nyomán mégis 
számok Íródnak a papírra — Mis�
kolcon. a Nemzeti Színház egyik 
szobájából kopogtatja a sorokat."

így  dolgoznak tovább, felfris�
sülve sztahanovistáink a jól megr 
érdemelt üdülés után.

Zakar A.- né
Főposta

Az épülő moszkvai egyetem

HÍREK ÜZEMEINK ÉLETÉBŐL
A Szombathely 2-es postahivatal dol�

gozói különösen a távirányítások meg�
szüntetése terén értek el szép eredmé�
nyeket. A hivatalból indított több mint
200.000 küldeményből mindössze 2-őt 
jelentettek vissza, mint tévirányítottat.

KÖRMEND. Molnár Imre szaktárs 
Rákosi elvtárs születésnapjára három 
rádió és 25 vezetékes rádió előfizetés-  
gyűjtését vállalta. Vállalását máris 
teljesítette és nyolc rádió és 104 veze�
tékes rádió előfizetését szervezte meg.

PÁPA. A postás dolgozok vállalták 
42 hírlapelőfizető beszervezését és már 
eddig 101 új előfizetőt szerveztek be. 
Míg a vállalt 60 új rádióelőfizető he�
lyett 133 új rádióelőfizetőt gyűjtöttek.

TAPOLCA. A tapolcai postás dolgo�
zók közüt Ughi Menyhért ért el szép 
eredményt, mert 67 új hirlapelőjizetőt 
gyűjtött.

ÜJ TELEFONKÖZPONT 
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN

Kiskunfélegyháza, amely régebben 
kizárólag mezőgazdasági város volt, 
mind jobban halad az iparosodás útján. 
Kiskunfélegyházán van a megye leg-  
nagyobb gépállomása. A nehéz vasszer�
kezeti gyár után most egy könnyűvas�
szerkezeti gyár is épül. A fejlődő, 
iparosodó város t ávbeszé'őf or ga Imá�
nak lebonyo ítására a régi távbeszélő-  
központ már nem volt e'egendő. A 
posta do'gozói új, modem távbeszélő�
központot lélesítettek Kiskuníélegy-  
hazám

T ü z e lő e l lá tá s
A tfizelőellátás zökkenőmentességé�

nek biztosítása jórészt függ a tüzelő-  
anyagrendelő szaktársak segítségétől. 
Előfordult több esetben, hogy a szak 
társak nem gondoskodtak a tárolóhely 
előkészítéséről, így a szállítást nagy 
mértékben hátráltatták. A lehordást a 
pince vagy a kamra rögtönzött lomta�
lanítása miatt 10—20 perces késéssel 
lehetett megkezdeni. Más esetben nem 
gondoskodtak a tárolóhelyhez vezető 
út kellő időben való kivilágításáról, 
amely hiányosság nem csupán idővesz�
teséget jelentett, hanem a lehordó 
munkások testi épségét is veszélyez�
tette.

A tüzelőszállításnál mutatkozó fenti 
hibáik folyománya, hogy a szállítókocsik 
a sok időveszteség miatt nem tudják 
teljesíteni a beütemezett szállításokat. 
Több szaktárs hiába vett a tüzelőszál�
lítás idejére szabadságot, tüzelőjét a 
fenti okok miatt még sem sikerült le�
szállítani. A szállítómunkásokat is ér�
zékenyen érinti a kérdés, mert kisebb 
teljesítményt érnek el és teljesítmény�
bérük lényegesen csökken.

Nem hagyható figyelmen kívül a 
gép-  és lovaskocslk jobb kihasználása 
sem, amely a szocialista gazdálkodás 
fontos követelménye.

Felhívjuk a szaktársak figyelmét, 
hogy a csekélynek látszó, párperces

időveszteségeket Is segítsenek kiküszö�
bölni azáltal, hogy az értesítőn fel�
tüntetett időben a tüzelőanyag átvétele 
végett maguk vagy megbízottaik tar�
tózkodjanak otthon, a tárolóhelyisége�
ket készítsék elő, megfelelő világítás�
ról időben gondoskodjanak és átvétel 
után az értesítőt az átvétel idejének 
pontos feltüntetésével írják alá.

Célfeladatunk a postásdolgozók tü-  
zélőeilátásának zökkenőmentes biztosí�
tása és ehhez kérjük a szaktársaik hat�
hatós segítségét.

I. Könyvelőség. Ellátási csoport.
Budapesti Postaigazgatóság
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