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A z augusztus 2 0 -i vállalások teljesítésével előre 
a III. negyedévi terv teljesítéséért

ytAíéÚ maradt le a tervteljesítésben a Soproni 

Hálózatépítő Vállalat szombathelyi kirendeltsége
Már csak rövid pár nap választ 

el bennünket alkotmányunk ünne�
pétől — sőt még rövidebbnek tűnik 
fel, mint a valóságban, mert minden 
dolgozó szeretné meghosszabbítani 
a napokat, hogy alkotmányunk ün�
nepére a III. negyedévi terv telje�
sítésére tett fogadalmát még job�
ban, még eredményesebben tudja 
teljesíteni és túlteljesíteni.

Az ország minden üzemében, 
minden hivatalában feszített ütem�
ben harcolnak a dolgozók a Rákosi 
elvtársnak tett fogadalmak teljesí�
téséért. A postás dolgozók is együtt 
harcolnak — forró lelkesedéssel 
együtt versenyeznek a többi üze�
mek dolgozói mellett a felajánlá�
sok valócaváltásáért, hogy kifejez�
zék köszönetüket és hálájukat az 
alkotmányért.

Nincs és nem Is lehet igazabb 
és értékesebb köszönet a mun�
kához, a művelődéshez, a pihe�
néshez való jogért, a nők és if�
jak egyenjogúságáért, a dol�
gozó nép hatalmáért, mint a 
inunkaverseny tüzében született 

hősi cselekedetek.

Nagyszerű munkagyőzelmekben 
fejeződik ki a postás dolgozók — 
ezen belül a Járműtelep akkumulá�
tor lemezgyárló műhelye dolgozói�
nak lelkesedése, forró hazaszeretete 
is, akik az aik.otmány. ünnepe tisz�
teletére vállalták, hogy

terven felül havonta 300 darab lemezzel 
többet gyártanak

amit júliusban a III. negyedév első 
hónapjában 454 darabbal túlteljesí�
tettek.

Az Anyagellátó vállalat raktár-  
ellenőrző csoportjának tagjai 
vállalták, hogy az előírt ha�
táridő előtt július 31- ig a bu�
dapesti és vidéki raktárkészle�
teket megvizsgálják, amit már 
július 30- ra teljesítettek és 
most még nagyobb célt tűzlek 

ki maguk elé.

Ahol ilyen és még jobb eredmé�
nyek vannak. — ott dolgozóink 
nagy része tudja, hogy nagy köte�
lességei vannak a haza és a béke 
megvédésének ügye iránt. Tudják, 
hogy mit jelent számukra az alkot�
mány, pártunk, népünk harcának 
vívmánya és ez ad hatalmas len�
dítő erőt munkájukhoz. De ez a ha�
talm as erő csak akkor érvényesül 
igazán, ha minden postásnál tuda�
tossá válik. A szakszervezeti bizal�
miak megtisztelő kötelessége, hogy 
naponta újból és újból emlékeztes�
sék dolgozóinkat, hogy a szolga�
ságból, a nyomorból, a jogfoszíott-  
ságból milyen m agaslatra jutott el, 
hogy öröm és büszkeség magyar 
állampolgárnak lenni. Ma már 
nincs olyan postás dolgozó, aki 
rfe mérhetné le saját életén ke�
resztül, hogy mit köszönhet az alkot�
mánynak.

„Dolgozó népűnk most nyu�
godtan néz a holnap elé. Sike�
resen, tervszerűen, a jobb jövő 
biztos tudatában építi szabad, 
szocialista hazáját.” — mon�
dotta Rákosi elvtárs a II. párt-  

kongresszuson.

Biztos a mi holnapunk,

nyugodtan nézünk a tervünkben 
lefektetett jövőnk ele,

mert a párt vezeti minden utunkat, 
előrehaladásunkat és dolgozóink 
munkalendülete és békeakarata — 
építi ki mindennapi lelkes munká�
jával. Alkotmányunk szavát váltja 
valóra a vájár a tárnában, a táy-

irdamunkás a vonalépítésnél, a 
mozgópos’tás a vonaton, am 'kor 
tervfeladatát teljesíti.

Vájjon, hogyan vár a Győr l~es 
hivatalnál a szakszervezeti bizott�
ság a tervteljesítésben jó ered'

szakvezetés szerveit a munkafegye�
lem megszilárdításában, javítsák 
meg a politikai nevelőmunkát — 
részletesen ismertessék a bizalmia�
kon keresztül a terv teljesítésének, 
vagy nem teljesítésének következ�

ményt, amikor a bizalmiak közül 
egy sem tudja megmondani, hogy 
a csoportjában dolgozóknak milyen 
vállalásaik vannak és vannak- e 
egyáltalában vállalásaik az alkot�
mány ünnepe tiszteletére?

Ez a példa azt mutatja, hogy az 
alkotmány méltó megünnepléséért 
foTyó munka verseny még -  mündig
nem mindenütt ragadta magával a 
dolgozókat.

Szakszervezeti bizottságainknak, 
bér-  és termelési bizottságainknak 
most az a feladatuk, hogy a verseny 
előttük álló szakaszában fő figyel�
müket a vállalások teljesítésének el�
lenőrzésére összpontosítsák. Ezekben 
a napokban ez legyen az osztályoi-  
zottságok — bizalmiak egyik leg�
fontosabb feladata. — Segítsék a 
lemaradókat vállalásuk teljesítésé�
ben — ebbe a munkába vonják be 
még jobban a szakmai vezetőket.

A verseny sikerének egyik felté�
tele, hogy

a szakszcrvczeli bizottságok segítsék 
a szakvezetést,

az osztályvezetőket, csoportvezető�
ket, hogy jogaikat és kötelességei�
ket, melyet a minisztertanács meg�
állapított, gyakorlatban érvényesít�
sék. — Amellett, hogy ellenőrzik a 
vállalások teljesítését az osztályve�
zetők, csoportvezetők, a verseny fel�
tételeinek biztosításával kapcsolód�
janak bele még jobban a versenybe. 
Ez az auguszus 20- i verseny, a 
III. negyedévi terv teljesítésének 
egyik kulcskérdése.

Á következő napokban szakszer�
vezeti bizottságaink támogassák a

ményeit. Irányítsák a dolgozók fi�
gyelmét az üzemben, hivatalban 
méglévő szűk keresztmetszetek ki�
küszöbölésének lehetőségeire. — 
Támaszkodjanak elsősorban a kom�
munistákra és minden becsületes 
öntudatos dolgozóra. A bizal�
miak maguk is járjanak elől jó 
riéjdpm ^atissal - ............... .. ................

Tegyük a postás dolgozók be�
csületbeli ügyévé a Rákosi elv�
társnak adott szó, a verseny�
vállalások teljesítését, hogy 
érezzék is a felelősséget Rákosi 
elvtársnak tett fogadalmak tel�

jesítéséért.

A posta minden vezetőjét hassa át 
az a nagy érzés, hogy a fogadalom 
őt fokozottan kötelezi;, munkájától 
a postás dolgozók százainak hiva�
talának, üzemének helytállása függ.

Tegyünk meg mindent, hogy az 
alkotmány ünnepéért folyó verseny 
lendületét tovább vigyük döntő terv-  
évünk III. negyedévi tervének ma�
radéktalan teljesítéséért és túltelje�
sítéséért.

A terv előírásainak minden rész�
letében való megvalósításával, te l�
jesítményünk növelésével, munkánk 
megjavításával erősítsük hazánkat, 
a jó gazda takarékosságával őrköd�
jünk a nép vagyona felett.

Hiszen a termelés emelésében, a 
minőségi munka megjavításával, 
az önköltségcsökkentésével magunk 
s családunk életét gyermekeink jö�
vőjét helyezzük megdcnthetetlenül 
szilárd alapokra.

Előre a vállalások teljesítésével 
a III. negyedévi terv teljesíté�

séért!
Bayer Zoltán

A Soproni Hálózatépítő Vállalat szom�
bathelyi kirendeltsége június hónapban 
mindössze 72 százalékban teljesítette 
tervét. Ezt a lemaradást attól függet�
lenül, hogy voltak rendkívüli munkák, 
amelyek megnehezítették a terv tényle. 
ges teljesítését, mégsem tulajdoníthat�
juk véletlennek.

A hibák, illetve lemaradás oka 
elsősorban az, ami a szakszerve�
zeti és szakmai vezetők szavaiból 
kresendül, amit úgy fogalmaznak 
meg, hogy nincs időnk, nem érünk 
rá munkaversennyel, vagy felvilá�

gosító munkával foglalkozni.

ÍEz a néhány szó világosan megmu�
tatja, hogy sem a szakszervezeti bi-  

, zottság, sem a szakmai vezetés a ki-  
rendeltségvezetö, illetve helyettese nem 
ismerték fel a munkaverseny lendítő�
erejét, nem támaszkodtak a dolgozók 
egészséges kezdeményezéseire, lendü�
letére. Hogy a dolgozók akarnak és 
szeretnek versenyezni, ennek nem egy 
esetben adták tanú jelét, felszabadulá�
sunk óta — de különösen attól az idő�
ponttól, amikor Rákosi elvtárs kiadta 
a jelszót: „Tiéd az ország, magadnak 
építed". Ezt bizonyítja az a tény is, 
hogy a dolgozók egy része alkotmá�
nyunk ünnepe tiszteletére komoly, ér�
tékelhető vállalásokat tettek. Ezek a 
vállalások azonban éppen abból ere�
dően, hogy a szakszervezeti bizottság�
nak nem szívügye a munkaverseny, 
feledésbe mennek és mint ahogy Hor�
váth Márton elvtárs pártunk Köz�
ponti Vezetőségének ülésén mondotta,

versenyünk formálissá válik,
mert szakszervezeti bizottságaink 
nem ellenőrzik a megtett vállalások 
teljesítését, nem kéri tőlük senki szá�
mon. A szakszervezeti bizottság, illetve 
a termelési felelős elvtárs állítása sze�
rint a dolgozók alkotmányunk ünnepe 
tiszteletére Rákosi elvtársnak fogadal�
mat tettek, melyben több és jobb 
munkát Ígértek. Ezt a fogadalmat an�
nak ellenére, hogy az egész vállalatot 
átkutatták — nem találták meg. A fo�
gadalom hollétét illetően mentőötletük 
támadt, mondván, hogy „a fogadalom 
Sopronban van”. Persze az elvtársak 
úgy gondolták, hogy Sopron elég 
messze van, senki neun fog utána érdek�
lődni, hogy ténylegesen ott van- e és 
az ügy el lesz intézve. Ezzel szemben 
a Soproni Hálózatépítő Vállalatnál tör�
tént érdeklődésünkre tisztázódott, hogy

ÜDÜLŐK FIGYELMÉBE!
Alkotmányunk biztosítja a dolgozók üdüléshez való jogát és így té r  

mészetesen a dolgozókat minden üdülőben kényelmesen berendezett, 
minden igényt kielégítő tiszta szobák várják.

Ha megnézzük a beutalójegy hátlapján lévő üdülési szabályok kivo�
natát, a következőket olvashatjuk:

„A jegy csütörtök reggel 8 órától szerda este 8 óráig érvényes, a 
szobát délután 4 órakor át kell adni, hogy a takarítási munkálatokat el�
végezhessék.”

Ennek ellenére egyes beutaltak már szerdán délután vagy este meg�
jelennek az üdülőben és jogtalanul követelik az elhelyezést. Ezt rend�
szerint azért teszik, hogy maguknak — minden más öntudatos, fegyel�
mezett dolgozót megelőzve — jobb helyet ,,biztosítsanak.”

Ezzel a fegyelmezetlen magatartásukkal nemcsak az üdülőépületek 
turnus utáni nagytakarítását akadályozzák meg. hanem kiteszik magukat 
annak a kellemetlenségnek, hogy a takarítás miatt az üdülőben a sza�
bályban előírt idő előtt elhelyezést nem kaphatnak és így kénytelenek az 
éjszakát az üdülőn kívül tölteni.

1 Üdülési- osztály

a fogadalom Sopronban nincs. Mind�
ezek azt bizonyítják, hogy

a vezetők el akarják kenni a hibákat,
hogy azon segíteni lehessen. Viszony�
lag őszinte kijelentésnek vehetjük azt, 
amikor

Varga elvtárs a kirendeltség he�
lyettes vezetője azt mondotta, 
hogy van nála vagy 5 kg- ra való 
ügyirat, amit el kellene intézni és 
éppen ezért a munkaversennyel 

nem ér rá foglalkozni.
Még őszintébb kijelentése volt Molnár 
szakszervezeti bizottsági termelési fele�
lős elvtársnak, aki azt mondotta — 
ilyen vállalatnál nem is tudnak a dol�
gozók mit vállalni. Ezzel szemben 
egész sorát tudnánk azoknak az öntu�
datos dolgozóknak felsorakoztatni, akik 
a kirendeltségnél, tervük előbbrehoza-  
talát teljesítményük emelésére, vagy a 
munka minőségének megjavítására vál�
lalásokat tettek.

Ki a felelős a hibákért?
A hibák elkövetéséért nemcsak a 

szombatihelyi kirendeJtség SZB és 
szakmai vezetői felelősek, hanem fele�
lős érte a soproni területi bizottság és 
a Soproni Hálózatépítő VálaTat vezető�
sége is, annyiban, hogy a többszöri 
üzemlátogatásaik alkalmával sem tár�
ták fel az ottlévő hibákat és nem ad�
tak kellő segítséget ezeknek a megelő�
zésére, illetve megszüntetésére.

Az említett hibákból okulva, helyes 
lesz az, ha a területi bizottság és a 
sopronr- uátúzatépítő"' vállalat vezető�
sége még közelebbről megvizsgálja az 
itt mutatkozó hiányosságokat és an�
nak eredőit, hogy ezeknek ismereté�
ben • a segítségadáson keresztül meg�
javítsák a munkát, segítsék a dolgozó�
kat vállalásaik megtételében, illetve 
azok teljesítésében. Ugyanakkor

vonják felelőségre a mulasztókat,
azokat, akik a dolgozók ügyeivel való 
foglalkozást csak hatodrendií kérdés�
nek tekintik, akik nem látják a mun�
kaverseny és a szocializmus építése 
közötti szoros összefüggést és ezzel 
gátlóivá válnak termelésünknek, ötéves 
tervünk célkitűzései megvalósításának. 
Bízunk abban, hogy a feltárt hibák ki�
javításával elérik a szombathelyi ki-  
rendeltség dolgozói, sőt túlhaladják 
azokat az eredményeket, melyeket a 
múltban már több alkalommal elérték 
és bebizonyítottaik. Bandur Borbála.

Becsülettel teljesítjük  
Rákosi elvtársnak tett fogadalmunkat

A Budapest 112. sz. postahivatal 
dolgozói a munkához való jó vi�
szony öntudatos megértésével már 
a koreai műszak idején a július 
havi részlegtervelőirányzatukat 66 
százalékban teljesítették.

A rádióelőfizetés gyűjtésben, va�
lamint a postaértékcikk árusításában 
és a távirányítások visszajelentésé�
ben egyaránt megállták helyüket, 
Az augusztus 20- i vállalások átla�
gos 66 százalékát eddig már telje�
sítették.

A jövedéki bevételi tervelőirány�
zatot 101.9 százalékban teljesítet�
tük.

Rákosi elvtársnak tett fogadal�
munkban foglalt pontokat szem-  
elött tartva, a III. negyedévi telje�
sítményi darabtervünket is megja�
vítjuk.

Eredményeinket köszönhetjük a 
helyi pártszervezet, valamint a 
szakszervezeti bizottság vezetősé�
gének a bizalmiakkal együtt nyúj�
tott segítő munkájának. Ezzel egy�
idejűleg a tervbrigád és a szakve�
zetés karöltve segítették és irányít�
ják a lemaradottakat tervük teljesí�
tésében. A kiváló dolgozók mód�
szerátadással irányítják munkájuk�
ban a dolgozókat. Nakink minden 
dolgozó versenyben áll és ennek 
megfelelőm teljesíti is a vállalt kö�
telezettségét.

Postaértékcikkárusílásban kiváló 
eredményt elért kézbesítő szaktár• 
saink:

Érdéig József, Fehér Ferenc. Fű�
tőé Márton, Sípos György kezelők, 
akik nagy igyekezettel és becsüle �
tei állták meg helyüket.

A rádióelöfizetés gyűjtésben ki�
váltak:

Győrfi József. Szabó T. Gábor. 
Pákozdi Ferenc. Szendi lemos. Var-  
ga Mihály, Fehér Ferenc, Békefi 
József, Molnár Sámuel. Szoko:ai 
István, Jámbor József, Szabó /. 
Mihály, Kiss János. Szer István 
kezelő- kézbesítő szaktársak.

A takarékbegyüjtésben a felvételi 
csoport 14.000 Ft- ot te ljesíte t az 
1278 Ft. vállalásával szemben.

A koreai műszak lendülete ma�
gával ragadta dolgozóinkat az 
augusztus 20. ünnepére vállait kö�
telezettségek túlteljesítésére.

III. negyedévi felemelt tervünket 
— amint azt Rákosi elvtársnak 
megfogadtuk — túl fogjuk teljesí�
teni.

Békeharcunk eme frontján tudjuk 
hogy mi a kötelességünk.

Ennek biztos tudatában vívjuk ki 
további sikeres eredményeinket.

Radóczi Ferenc 
Budapest 112- es postahivatal
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H o g y an  s e g ít i  a K e le ti  P o s ta  s z a k s z e r v e z e t i  b iz o t ts á g a  
a  III. n e g y e d é v i  te r v  t e l j e s í t é s é t

Folytassunk kérlelhetetlen harcot a szociáldemokratizmus 
és a klerikális reakció ellen

Jól előkészített bizalmi csoportérte�
kezlet eredménye megmutatkozott a 
július hóban megtartott termelési ér�
tekezleten, ahol a dolgozók 94 száza�
lékban megjelentek és 207- en szólaltak 
fel, hogy a második negyedévi terv-  
teljesítés során mutatkozó eredménye�
ket tovább szélesítsük, a hibáinkat 
megszüntessük és ezzel biztosítsuk a 
harmadik negyedévi terv teljesítését, 
túlteljesítését.

A Keleti Postahivatal tulajdonosa a 
büszke „élüzem” címnek. Minden dol�
gozónk nemcsak, hogy tudja, de érzi 
is, hogy egy élüzemben minden dol�
gozónak úgy kell dolgozni, hogy ezt 
a büszke címet a maga munkája alap�
ján nap nap után kiérdemelje.

Ez a büszke tudat lelkesítette dol�
gozóinkat, amikor a hős koreai nép 
iránt érzett szeretetük és együttérzé�
sük jeléül dolgozóink 91 százaléka tett 
szocialista kötelezettségvállalást. Ez a 
lelkesedés még fokozódott, amikor 
Rákosi elvtársnak újabb szocialista 
kötelezettséget vállaltak alkotmányunk 
harmadik évfordulójának ünnepére.

Hivatalunk dolgozóinak 
94  százaléka tett vállalást,

melynek teljesítése biztosítani fogja a 
harmadik negyedévi tervünknek nem�
csak teljesítését, hanem túlteljesíté�
sét is.

Ha a lelkesedés mögött az eredmé�
nyeket nézzük, meg kell állapítani, 
hogy értünk is el szép eredményedet, 
pl. a koreai műszakban, mint pl.

Szijjártö Tibor sztahanovista, aki 
az eddigi munkája eredmények int az 
évi munkaegység tervét már 70 nap�
pal hozta előre, vagy Pisztrai Sánácr-  
né, a legjobb pénzolvaső, aki a koreai 
műszakban fokozta a munkateljesítmé�
nyét és a műszak befejezésekor már 
47 nappal volt előnyben.

De hasonló eredmények születtek a 
csomagkézbesítőknél:

Kéri István 194 százalékos, Ka�
posvári Mihály 197 százalékos 
eredménye, vagy Iglai József a 
legjobb egyesített kézbesítő, aki 
a koreai műszak alatt 10 rádió�
előfizető gyűjtést vállalt és 20- at 

teljesített.
De a hivatalunk minden munkaterüle�
tén megtaláljuk ezeket a jó eredmé�
nyeket, akár a csomagirányító osztály�
nál nézzük az eredményeket, ahol pl. 
Kékesi László járatkísérő, 160 száza�
lékos, Dániel János ISO százalékos 
eredményt ért el, vagy Nagy János, 
aki 82 százalékos teljesítményét a 
munka jobb átszervezésével 98 száza�
lékra teljesítette. De ezt a jó verseny-  
szellemet megtaláljuk a hírlapkézbesí�
tőknél is, ahol a most alakult osz�
tálybizottság Lányi osztálybizottsági 
elnök és Köpflné termelési felelős irá�
nyításával jobbnál- jobb eredmények 
születtek a koreai műszak alatt. így 
az osztály 172 dolgozója a koreai mű�
szakra tett vállalását a Szabad Nép 
előfizetés gyűjtésben 190 százalékra, 
a hetilapok előfizetés gyűjtésénél 300 
százalékos eredményt értek el.

Ezeket az eredményeket 
a bizalmiak jó szervező 

munkája biztosította.

'Az elmúlt hónapokban egy hathetes 
esti iskolát szerveztünk a bizalmiak 
részére, ahol mint legfontosabb kér�
dés szerepelt a verseny szervezése, el�
lenőrzése. Gyakorlati példákul alátá�
masztva magyaráztuk meg a bizal�
miaknak a versenyszervezés és ellen�
őrzés fontosságát és a bizalmiak az 
iskola elvégzése után sokkal jobb mun�
kát végeznek.

A másik amivel segítjük a harma�
dik negyedévi terv teljesítésének 
biztosítását, a termelési értekezle�

tek színvonalának emelése.
Itt az osztálybizottságokon keresztül 
szerveztük meg a termelési értekezle�
tek sikerét biztosító bizalmi csoport�
értekezleteket. A jó tudatosító munka 
eredménye, hogy ma már nemcsak a 
bizalmiak, de a dolgozók is megértik, 
hogv mit jelentenek részükre a ter�
melési értekezletek és jól felkészülnek 
reá. Ma már nemcsak hozzászólnak, 
de építőkritikával is élnek, javaslato�
kat tesznek egyes munkafolyamatok 
megjavításárai.

Azonban a jó eredmények mellett 
hiányosságok is vannak munkánkban. 
Ez főként a verseny ellenőrzésénél 
mutatkozik meg. Bizatmiaink általá�
ban csak a kimagasló eredmények tu�
datosítását tartják fontosnak. Itt ko�
moly feladat vár reánk, hogy ezt a 
hiányosságot kiküszöböljük.

A második hiányosság, hogy

gyenge a verseny 
nyilvánossága

Nem eléggé gyorsan megy a kiérté�
kelés és bizony több esetben hiányza�
nak a friss eredmények a tábláról. A 
verseny nyilvánosságánál még hiba 
az is, hogy az egyéni jó eredmények 
helyeit, általános mozgósító jelszava�
kat használunk, ami ugyan helyes,

de csak akkor, ha az egyéni jó ered�
ményt jobban tudatosítjuk, mint ed�
dig.

Hiba még, hogy kultúrosaink még 
mindig nem érzik annak a jelentősé�
gét, hogy mit jelent a szocialista 
munka versenyben egy helyesen alkal�
mazott csasztuska. A kultúrosoknak 
ezen a munkán javítani kell és el kell 
érni,_ hogy minden osztályon legyen 
kultúrbrigád és dalba, zenébe foglal�
va dicsérje az élenjárót, vagy bírálja 
a lemaradó, hanyag, fegyelmezetlen 
dolgozókat.

A koreai műszak befejeződött 
ugyan, de nem ért véget az a lelkes 
munkaverseny, amelyet alkotmányunk 
ünnepére folytatnak dolgozóink Ez a 
verseny a jobbnál- jobb eredmények

Most. amikor dolgozóink színe- java 
azon töri a fejét, hogy hogyan s mi�
ként lehetne jobb munkamódszerekkel, 
a munka jobb megszervezésével, gyor�
sabban, többet, jobbat alkotni, olcsób�
ban termelni, a szegedi kerület pos�
tás dolgozói is kiveszik részüket az 
észszerűsítési és újítási munkából.

Erre a legjobb bizonyíték az hogy 
ha összehasonlítást teszünk az 1951. 
évben és az 1952. évben beadott ja�
vaslatok között.

1951. évben a HALEP vállalathoz 
199 újítási javaslatot adtak be. ebből 
helyben a bizottság elfogadott 24- et, s 
3700 forinttal mindjárt dijaizták is. 
Viszont fel lett terjesztve a miniszté�
riumhoz (akkor még főosztályi 62 
újítási javaslat, mint országos érvé�
nyűek. A folyó évben már eddig

181 újítási javaslatot 
adtak be

a HALÉP- vállalat újítási felelőséhez, 
Kertész József elvtárshoz, aki igen 
pontos és lelkiismertes munkát végez, 
mint a vállalat újítási felelőse. Külön 
grafikonon ki tudja mutatni, hogy a 
vállalat hogyan áll újítás terén. Mun�
káját elősegíti az, hogv a párttal és 
a szakszervezettel mindent megbeszél, 
ugyanakkor nem feledkezik meg a 
műszaki értelmiségről sem. Bevonja 
őket is a különböző tárgyalásokba, 
hogy közösen tárják fel a munka meg�
szervezését akadályozó szűk kereszt-  
metszeteket.

A vállalat legtermékenyebb újítója 
Csűri Nándor, okleveles sztahanovista, 
aki eddig 20 újítást adott be, melyek�
ből a legtöbbet el is fogadták, sőt be�
vezetésre is került. Viszont van 
Csűrt szaktársnak olyan újítása is, 
mely már több mint

egy óv óta fekszik 
a minisztériumban

Király elvtárs valamelyik fiókjában.
A selejtek egységes kirovása és nyil�

vántartása be lett adva 1951 május 
22- én Rác. 11. sz. alatt és Szegedről 
Budapestre továbbították június 12- én, 
a sorsáról semmit sem tudunk. Lehet, 
hogy az újítás- ötlet nem is jó, de er�
ről is értesíthették volna az érdekelt 
dolgozót.

Mint termékeny újítót kell megemlí�
teni Angyal Rezsőt, szintén 20 újítás�
sal, Gyulai Jenő és Kutas Gyula elv�
társat 7—7 újítási javaslattal, Kopasz 
János elvtársat 8 újítási javaslattal, 
akinek egy újításán 15.770 forint lesz 
az egyévi előrelátható megtakarítás.

Az Igazgatóság forgalmi szakán is 
szép eredmények mutatkoznak már eb�
ben az évben is. Az 1951. év decem�
ber hónapjában az újítási javaslatok 
száma 387 volt. Ebből az Igazgatóság 
újítási bizottsága elfogadott 35 javas�
latot, a minisztériumba felterjesztett 
167- et. Ennek egy részét elutasították,

megszületését biztosítja. Ha a bizal�
miak támogatják, segítik dolgozóinkat 
és az eredmények minél gyakrabban 
történő kiértékelésével, annak tudato�
sításával biztosítják a jó versenyszel�
lemet.

A szakszervezeti bizottság a továb�
bi esti tanfolyamok szervezésével, a 
szakszervezeti funkcionáriusok ok�
tatásával, a jobb szakszervezeti mun�
kával kívánja biztosítani, hogy a har�
madik negyedévi terv eredménye olyan 
legyen, hogy a büszke „élüzem” cím 
továbbra is a Keleti Postahivatal dol�
gozóit illesse meg.

Németh József,
Keleti. Postahiv. bér-  és term.-  

felelőse.

a többit viszont jóváhagyták. Ezen a 
téren is akad egy- kettő, amely né�
hány hónap óta fent porosodik vala�
melyik íróasztal fiókjában, Budapes�
ten.

így például nem,tudjuk, hogy mi 
van Osváth István elvtárs által be�
nyújtott U. N. 55. sz. „S. A. S.” be�
rendezés tartalékszűrőknek felhaszná�
lása tárgyú javaslatával, amelyet ez 
év március 10- én terjesztettek fel és 
semmi értesítést nem kaptak még a 
sorsáról, vagy Nagy László szaktárs 
„Levélzsákzáró készülék alkalmazása”, 
amelyhez a mintapéldányt is csatolta, 
az igazgatóság újítási felelőse szintén 
március 24- én U. N. 381/1951. szám 
alatt.

Gyorsabb intézést

A vállalatok és igazgatóságok újí�
tási felelőseinek leadtak egy olyan 
rendeletet, hogy a dolgozóktól beér�
kező, bármilyen újítási vagy észszerű�
sítési javaslat sorsáról a beadót nyolc 
napon belül értesíteni kell, amit az 
újítási felelősök pontosan végre is 
hajtanak és a dolgozó mindenkor tu�
domást szerez beadválnya sorsáról. 
Viszont, mint a felsorolt néhány példa 
is bizonyítja, ha felterjesztésre kerül, 
nem tudja, mikor kapja meg az érte�
sítést az újítás további sorsáról.

Nem lehelne a felsőbb szervek felé 
egy olyan rendeletet hozni, amely leg�
kevesebb nyolc hétben állapítja meg 
a határidőt, hogy a beérkezett javas�
latok sorsáról értesíteni kell a dol�
gozót.

Ebben az évben már eddig 269 ja�
vaslatot nyújtottak be. 29- et elfogadtak, 
52- t pedig felterjesztettek a miniszté�
riumhoz elbírálás végett. Kifizettek a 
másfél év alatt az újításokért 8840 
forintot, előrelátható megtakarítás évi 
85—90 ezer forintot tesz ki.

Élenjártak az újítások beadásában 
Huszár Tibor 13, Török József 8, Lu�
kácsi László 9, Merx Endre 9 újítás�
sal segítették elő ötéves tervünk mi�
előbbi sikeres befejezését.

Ezeket az eredményeket még to�
vább tudjuk fokozni a közeli napok�
ban, ha megfelelő propagandát, felvi�
lágosító, tudatosító munkát végzünk 
a most augusztus 11—16- ig megtar�
tandó „gyors elbírálási” újítóhét sike�
re érdekében.

Pártunk és kormányzatunk különös 
gondot fordít arra, hogy ez a moz�
galom tovább fejlődjék és erősödjék, 
mert a szocializmus építésében az újí�
tóknak hatalmas szerepük van. Mun�
kájukhoz minden segítséget megad és 
biztosít a dolgozó nép állama. Vegyék 
távirdamunkásaink, kezelőink, értelmi�
ségünk és a szellemi munkakörben 
foglalkoztatott dolgozóink becsületbeli 
ügynek és hazafias kötelességnek, 
hogy az újítómozgalmat még inkább 
sikerre vigyék, hogy Rákosi elvtárs 
vezetésével elérjük kitűzött célunkat: a 
szocializmust.

Az MDP Központi Vezetősége 1952 
június 27- én tartott ülésén Horváth 
Márton elvtárs értékelte a párt-  és 
tömegszervezetek nevelő és felvilágo�
sító munkáját. A nevelőmunka hiá�
nyosságaival kapcsolatban Horváth 
Márton elvtárs foglalkozott a szociál�
demokratizmus és klerikális reakció el�
leni harc hiányosságaival is.

A postás dolgozók, éppen a jobbol�
dali szociáldemokrata munkásárulók 
tevékenysége következtében, a felsza�
badulás előtti időkben e! voltaik zárva 
attól a lehetőségtől, hogy szervezked�
jenek és politikával foglalkozzanak. A 
hirhedt Bethlen—Peyer- féle paktumban 
a, szociáldemokrata párt akkori veze�
tője egy pár rongyos képviselői man 
dátumért lemondott arról a lehetőség�
ről, hogy a földmunkások, közalkalma�
zottak, köztük a postások között is 
szervezkedjen. Úgy, hogy a postás 
dolgozók részére csak a különböző, 
szakmai, kasztrendszerű egyesületek 
maradtak meg. Az altiszti egyesület, 
a tisztviselő kaszinó, jogász- , mérnök�
egyesület stb. Ha a felszabadulás 
előtt nem is voltak a postásoknak 
munkásmozgalmi szervezetei, a felsza�
badulás után azonban a postás dolgo�
zók nagyrésze belépett a szociál�
demokrata pártba s Ut semmiesetre 
sem a forradalmi, harcos, meg nem 
alkuvó magatartásra nevelték őket, 
hanem a fegyelmezetlen magatartás�
ra és laza pártéletre.

A szociáldemokrata nevetés, mint 
kóros maradvány súlyos akadályként, 
ellenségként jelentkezik ma is a postai 
feladatok végrehajtásában. A laza, fe�
lelőtlen szakszervezeti munkában, az 
ellenőrzés hiányában, a nehézségek 
elöl való meghátrálásban, a helyte�
lenül felvetett egyenlősítésben, bér-  
demagógiában.

A jobbcldali szociáldemokratizmus,
a klerikális reakció, az ellenség min�
den rendű, rangú rétege, ügynöke a 
legálcázottaibban, úgynevezett apró 
mulasztásokkal, tűszúrásofckal harcol 
az állami feladatok végrehajtása, a 
munkafegyelem ellen.

így például: Bencsik Pál postaeúen-  
őr, Dánszentmiklóson az elrendelt 
meghosszabbított szolgálatot nem 
látta el. A hírlapokat munkaszünetes 
ünnepnapokon nem kézbesítette. Sok 
egyéb mulasztása mellett fiókjából 
1930- 51- es ügyiratok kerültek elő, el�
intézetlenül. Vagy Illés Kálmán, a 
vajszlól hivatal vezetője áthelyezése so�
rán jogtalanul számított fel nem lé�
tező fuvarköltséget, munkahelyét öt 
napra engedély nélkül elhagyta. Ál�
landóan arról panaszkodott, hogy a 
sok munka rmatt nincs ideje. Arra 
azonban volt ideje, hogy a hozzá ta�
nulás és gyakorlás céljából beosztott 
fiatal új dolgozókkal durván, gorom�
bán bánjon és ezeket elriassza ai pos�
taszolgálattól.

Vájjon nem e az ellenség munkáját 
segítette Nagy Lajos a kisvárdai 
HALÉP- kirendeliség vezetője, mikor 
két dolgozónak a munkabérét, akik 
pünkösd hétfőjén az ünnepre való 
hivatkozással nem jelentek meg mun�
kahelyükön, mégis számfejtette.

A szakszervezeti bizottság ezt el-

A Posta Hálózatépítő Vállalatának 
szekszárdi kirendeltsége értékelte első 
félévi tervteljesatését.

A kirendeltség 6 hónap alatt a ter�
vezett 185 új távbeszélőállomás he�
lyett 247 új telefont kapcsolt be a 
forgalomba és a tervezett 7 km új elő�
fizetői vonal helyett 17.9 kilométer 
huzalt épített. Ezzel az egész megyei 
hálózat fenntartását is beleszámítva, 
első félévi tervét 104.33 százalékra 
teljesítette.

A kirendeltség legjobb dolgozói ez 
idő alatt: Fritz András, Halmos József, 
Márton József, Bcnedecki Ferenc, Dá�
vid György, Dombi István voltak, akik 
öntudatos munkájukkal már az új nor�
mákat is rendszeresen túlteljesítik s 
ezzel nagymértékben hozzájárulnak a 
szocializmus építéséhez, a békeharc 
győzelméhez.

A kirende'tség a müftévihez képest 
a vonalzavarok átlagos időtartamát is 
lényegesen csökkentette, úgy, hogy a 
vonalak mondhatni mindig a telefon�
előfizetők rendelkezésére állanak.

Szociális vonalon előrehaladást je-

nézte, nem tett ellene semmit, nem 
pellengérezte ki. Pedig az ilyen ese�
teket fel kell vetni a dolgozók előtt.

Az ellenséget le kell leplezni 
és vele szemben könyörtelenül kell eljárni

A Horthy- rendszer népbutító munká�
ja eredményeként igen nagymértékű 
még a postás dolgozók között a ^kle�
rikális reakció befolyása. Különösen 
egyes vidéki hivatalaink dolgozói áll�
nak ai helyi plébános, vagy a kulák 
befolyása alatt.

Alkotmányunk minden állampolgára 
részére biztosítja a vallásszabadságot, 
ez azonban semmiesetre sem jelenti 
azt, hogy eltűrjünk például olyan ese�
tet, mint Mezőhegyesen Figler Kata�
lin szaktársnő esete, aki a dolgozók�
kal szemben merev és elzárkózott, de 
a pappal igen kedves és vasárnap csak 
9 órakor hajlandó szolgálatba menni, 
mert neki a korai misén ott kelt len�
nie. Persze, őt nem érdekli, hogyha 
esetleg 9 óra előtt tűz üt ki a falu�
ban, vagy valamelyik kulák szabotál, 
senki sem tud miatta intézkedni.

Vagy például Tiszanánán, a pártból 
kizárt Kovács Istvánná hivatalvezető 
nagyon „lelkén” viseli a kitelepítelek 
ügyét s azok hozzá járnak tanácsért, 
amely idő alatt nyilván nem a demo�
kráciát építik és nem azt vitatják meg 
estéről estére, hogy milyen helyes, 
hogy őket a népelnyomókat, népnyúzó, 
kát kitelepítették.

Igen jellemző példát mondott e! á 
klerikál's reakció befolyásával kap�
csolatban Ságvári elvtárs a legutóbbi 
Központi Vezetőségi értekezleten. 
Oroszlánybányán, amelynek építése 
büszkeséggel tölt el minden magyar 
dolgozót, olyan kézbesítő dolgozik, 
névszerint Kovács József, aki 12 évig 
járt papneveldébe, majd — lehet, hogy 
felsőbb sugallatra — a postához jött. 
Nem csoda ezek pián, hogy a szak-  
társ állandóan a nehéz munkára hivat�
kozik és 6 óra előtt nem igen megy 
be a hivatalba, mert minden reggel 
első, hogy templomba menjen• Vagy 
egyszerűen nem jár be leszámolni a 
a hivatalba. Sőt azt is meg�
teszi, hogy az érkező zárlatért 
nem megy ki az autóbuszhoz (amiről 
személyesen is meggyőződtünk) és így 
egész nap posta nélkül marad egyik 
fontos bányatelepünk. Mi ez. ha nem 
szabotálása a munkának és helytelen, 
hogy ilyen embereket alkalmaz a 
posta olyan helyen, amely a szocializ�
mus építésében döntő fontosságú.

A felsorolt példák azt bizonyítják, 
hogy a posta területén még igen sok 
a tennivaló, hogy nevelő-  és felvilágo�
sító munkánk hiányos és hogy Hor�
váth elvtárs által a Központi Vezető�
ségi értekezleten elmondottak nagy 
mértékben vonatkoznak reánk is.

Szakszervezeti bizottságainknak, 
aktíváinknak, de minden egyes postás�
dolgozónak a legkérlelhetetlenebb har�
cot kell folytatnia a jobboldali szociál�
demokratizmus, a klerikális reakció, a 
kulák- befolyás ellen, mert csak így 
tudjuk teljesíteni azokat a hatalmas 
feladatokat, amelyeket ötéves tervünk 
követel a postás dolgozóktól s ame�
lyeknek teljesítését joggal elvárja tő�
lünk az egész magyar dolgozó nép.

Szabó László

lent a munkásszállás most folyó fel�
szerelés! munkája, melynek során a 
posta műszaki dolgozói új 'ágyakat, 
ágyneműt és korszerű mcsdófelszere-  
lést kapnak. A szabadságolási ütem�
tervben nincs lemaradás, sőt helyes 
munkaszervezéssel azt is elértük, hogy 
dolgozóink jórésze részt vehetett az 
aratási és begyűjtési munkában.

A kirendeltség csat'akozott a pécsi 
Hálózatépítő Vállalat Rákosi elvtárs�
nak tett vállalásához.

Alkotmányunk harmadik évforduló�
jának tiszteletére megfogadtuk, hogy 
a 100 százalékon alul teljesítők száma 
az új normákkal sem fogja meghalad�
ni a dolgozók létszámának 2 százalé�
kát. sőt a Rőder- mozgalom kiszélesíté�
sével az a célunk, hogy minden dolgo�
zónk 109 százalék felett teljesítsen.

Megfogadtuk továbbá, hogy a vo�
nalzavarok időtartamát májushoz vi�
szonyítva további 6 százalékkal csök�
kentjük és az új munkánknál a minő�
ségi selejtet 1.8 százalék alatt tartjuk.

JÓNA IRÉN 
Szekszárd

MNDSZ postahivatal minden dolgozója tett szocia ista kötelezettségvállalást 
augusztus 20 tiszteletére. Vállalásuk a munka minőségének megjavítására és a 

bevételi terv túlteljesítésére irányult.

A szekszárdi HÁLÉP félévi tervteljesítésének 
értékelése

Néhány szó a szegedi Postaigazgatóság  

és HALÉP vállalat újítási munkájáról
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A NEUES DEUTSCHLAND köz�
lése szerint egész Nyugat- Németország 
területén bevezették a levélcenzurát. 
A z irányító postahivataloknál működő 
„ellenőrzési bizottságok" a nyugati 
megszálló parancsnokságok különle�
ges szerveként és azok közvetlen uta�
sításai alapján végzik tevékenységű, 
két.

★

A POST UND TELEGRAPHIE című 
osztrák postásszakszervezeti lap júniusi 
számában szokatlanul éles hangon bí�
rálta a postavezérigazgatóságnak az 
ellenó'rzési rendszer további, a jelenle�
ginél is nehézkesebb és bürokratiku�
sabb kiépítéséről szóló rendeletét. Az 
újság júliusban megjelent száma most 
feltűnő szedéssel „helyreigazít” és 
szinte bocsánatkérő hangnemben, a 
cikkíróra hárítva a felelősséget, igazi 
k u. k. hivatalnoki szolgaleikűséggel 
helyesel.

De nem kevésbbé osztrák, sőt bécsi 
az a kedélyesség, amellyel közvetlenül 
a helyreigazító cikk alatt, mintegy a 
helyreigazítás helyreigazításaképpen, 
egy régi anekdotát tálal olvasóinak a 
lap.

Hajdanában — így szól a történet 
— Ferenc császár a Biberbasteion sé�
tálgatott unokájával, a reichstadti her�
ceggel. Rájuk esteledett. A „sasfiók�
nak” szemet szúrt a Lorenzigebäude 
rengeteg kivilágított ablaka. „Miért vi�
lágították ki ezt a házat?’1 — kérdezte 
nagyapját a herceg. „Fiacskám — 
feielte a császár — kivilágításról szó 
sincs. Ebben az épületben kétezer 
gyertya világánál ezer hivatalnok 
napról napra, sőt évről évre egy fil�
lért keresgél és sehogy se tud rá�
akadni.'1

A csattanó megértéséhez tudni kell, 
hogy a Biberbastei- t ma Biberstrasse-  
nak hívják és a Lorenzigebäude- ban a 
magas postavezérigazgatóság székel.

★

A SVENSKA POSTMANNA be�
számol a svéd postásoknak május
26- tól 31- ig Stockholmban megtartott 
24. országos szakszervezeti értekezle�
téről. A konferencián a szakadár szak-  
szervezetek internacionáléjához csatla�
kozott nyugati és északi országok pos�
tás szakszervezeteinek küldöttei is 
nagy számban vettek részt. Angolok, 
nyugatnémetek, hollandok, dánok, nor. 
végek és finnek.

Az értekezlet legérdekesebb mozza�
nata Erlander miniszterelnök felszó�
lalása volt a záróülésen. A miniszter-  
elnök szabályszerűen mentegetődzött 
amiatt, hogy a svéd kormány a 
háború befejezése óta tervezett nagy�
arányú munkásjóléti és munkaegész-  
ségügyt beruházásaiból a postánál az 
egyre fokozódó háborús veszély ( értsd: 
fegyverkezés) miatt egyetlenegyet 
sem tudott és előreláthatólag a közel�
jövőben nem is tud megvalósítani.

★
FEDERATION POSTALE. A július 

14- i nemzeti ünnep alkalmából rende�
zett felvonulásokon a francia dolgo�
zók, köztük a postások Is, hevesen 
tüntettek a Pinay- kormánynak a kép�
viselőház elé terjesztett és elfogadott 
ama törvénytervezete ellen, amely a

A pécsi hálózatépítő vállalat dolgozói
lelkesen készülnek alkotmányunk üntie. 
pére. A dolgozók 98 százaléka tett 
vállalást. Vállalták, hogy III. negyed�
évi tervüket határidő előtt 10 nappa 
befejezik. Ugyancsak vállalták, hogy 
terven felül megépítik Kerkakutas és 
Felsőszenterzsébet fatutelefonokat is. 
Az önköltségcsökkentés terén 36 ezer 
Print megtakarítást vállaltak.

tényleges katonai szolgálatot másfél 
évről két évre emeli fel, továbbá a 
meghosszabbított idő letöltéséhez köti 
egyes közszol gála1 i állásokra, beleértve 
a postai alkalmazást is, a kinevezést.

A tüntetéseken való részvétei, vala�
mint a Ridgway- ellenes röpiratok ter�
jesztéséért a párizsi postás fegyelmi 
tanács tíz. — különböző postai ágaza�
tokban dolgozó — szaktársunkat füg�
gesztett fel állásából, bocsátotta e), 
vagy helyezte át távoli vidékre bünte�
tésképpen.

A fegyelmi ítélettel sújtottak és 
ezek családjai megsegítése érdekében a 
Federation Postaié gyűjtést indított a 
postásság körében. Jellemző a gyűj�
tés sikerére és a francia postások szo�
lidaritására, hogy már néhány nap 
alatt az erre vonatkozó felhívás meg�
jelenése után egymillió frank gyűlt 
össze.

★
THE JOURNAL- ban, az angol posta�

műszaki dolgozók lapjában E. H: Ste-  
phensen műszerészszaktárs nyílt leve�
let intézett a szakszervezethez. Leve�
lében előadta, hogy családjával együtt 
már a hetedik esztendeje lakik London 
egyik külvárosában fekvő romházban. 
A háborús károkat megállapító bizott�
ság eddig 14 ízben minősítette sürgősen 
ki javítandónak az épületet, rendbeho�
zatalára azonban nem került sor. 
Stephensen szaktárs most azt java�
solja, hogy a postaalkalmazottak 
szakszervezete, karöltve a többi szak-  
szervezetekkel. indítson országos moz. 
galrnat ennek a közegészségügyi és 
munkásijó'.éti kérdésnek mielőbbi meg�
oldása érdekében.

Jellemző az angol szakszervezet 
felfogására, hogy a lap a levelet a 
szokásos megjegyzés („az itt közélte�
kért semminemű felelősséget nem vál�
lalunk'') előrebocsátásával közli

★
LENGYEL NÉPKÖZTARSASAG jú�

lius 22- én ünnepelte felszabadulásának 
8. évfordulóját. Erre az alkalomra a 
lengyel dolgozók számtalan vállalást 
és felajánlást tettek, amelyekkel a 
tervek túl teljesítését, előbbrevitelét, 
anyagmegtakarítást, minőségfokozást 
és a szállítási határidők előbbrevite�
lét vállalták. A lengyel postások is 
kivették a részüket a felajánlásokból 
és a vállalásokból. Ezek teljesítésével 
és túlteljesítésével több mint egymillió 
zloty megtakarítást értek el a postá�
nál.

Ugyanezen a napon a lengyel 
szejm egyöntetűen jóváhagyta az új 
alkotmányt A lengyel nép vezére és 
a népköztársaság elnöke, Bierut elv�
társ az új alkotmányt így jellemezte: 
„Uj alkotmányunk a nép történetében 
először válik a lengyel dolgozó töme�
gek alkotmányává, megszMárdítja né�
pünk erejét, fokozza hozzájárulásunkat 
a békeharchoz, lefekteti a szocializmus 
teljes győzelméhez vezető utat.” Az 
új alkotmány az állampolgároknak ha�
sonló jogokat biztosít, mint a mi 
alkotmányunk.

(Lengyel sajtótájékoztató.)

Békéscsaba 1 es postahivatal kézbe�
sítői igen jó eredményeket érnek el. 
De kiemelkedő teljesítmények vannak 
a távbeszélő központ dolgozói között 
is. Élen járnak Marsovsztó Józsefné, 
aki vállalta, hogy eddigi teljesítmé�
nyét 103 százalékról 108 százalékra 
eme'i. de 110 százalékos eredményt 
ért el. Erős János kézbesítő 125, Fe�
jes János 104 százalékra teljesítette 
tervét.

Több figyelmet 
a munkavédelemre!
1952 május 21- e döntő fordulatot ho�

zott a munkavédelem terén. Pártunk 
Politikai Bizottsága megállapította, 
hogy a szakszervezeteik munkavédelmi 
kérdésekkel nem jelentőségüknek meg�
felelően foglalkoznak.

Szakszervezetünk központi vezető�
sége határozatot hozott a munkavéde�
lem végrehajtására.

Ma már szakszervezetünkben a 
munkavédelem nem a társadalombiz�
tosítási osztály egyik reszortja, hanem 
a munkavédelmi felügyelő hatáskörébe 
tartozik. A SZOT hozzájárult ahhoz is. 
hogy szakszervezetünk munkavédelmi 
felügyelőjének bírságolási joga is le 
gyen. A választások folyamán már az 
üzemi szakszervezeti munkavédelmi 
hálózatot is kiépítettük és aktíváinkat 
rövid tanfolvamon kioktattuk tenni�
valóikra. Evvel az aktívabálózatta! 
most már hozzákezdhettünk a munka-  
védelmi törvények, rendeletek és óvó-  
rendszabályok végrehajtásának ellen 
őrzéséhez. A postaiigyj minisztérium�
ban is munkavédelmi megbízottak fog�
lalkoznak a dolgozók egészségvédelmi 
és balesetelhárítási kérdéseivel. En�
nek ai következménveként védőperen 
dezések, mosdók, zuhanyozók és mun�
kásszállások létesültek üzemeinkben és 
ami még ennél is fontosabb,

megkezdődött a dolgozók 
rendszeres balesetelhárítási oktatása

A Központi Javítóműhely munkavé. 
delmi felügyelője aktíváinak bevoná�
sával szervezte meg az első ellenőr�
zést. mely az üzem elektromos beren�
dezéseire vonatkozott. Ebben az ellen�
őrzésben nem kevesebb, mint 500 
hiányosságot tártak fel, amelyeknek 
már ezideig kb. 80 százalékát meg is 
szüntették. Saijnos, találunk mégolyán 
szakszervezeti bizottságokat is, ahol 
a munkavédelmi kérdéseket lebecsülik 
és ma még úgy tudják, hogy a munka-  
védelem egyenlő a balesetelhárítássat 
és gondolják, mivel üzemeinkben, hiva�
talainkban a balesetek száma nem 
nagy, így ezen a, területen nincs is 
tennivaló. A dolgozók nevelése, a védő�
felszerelések'és

balesetelhárítási előírások betartása 
még nem központi kérdése 

szakszervezeti bizottságainknak,
de a bizalmiaknak sem* Vannak üze�
meink, ahol öntevékenyen a munkavé�
delmi felügyelő segít egyes kérdések 
megoldásában, így pl. az Alközponti 
Vállalatnál az akkumulátorral dobozó 

. szaktársak részére az egy hónapra ki�
adott 200 gr mosóporadagot a munka-  
védelmi felügyelő közbenjárására 500 
gr- ra emelték fel. Megnézték a világí�
tást is, itt is segítséget nyújtottak.

A P. R. T. 10- es számában meg�
jelent rendelkezés kimondja, hogy 
üzemeinkben havonként egyszer biz 
tonsági szemlét kell tartani. A mun�
kavédelmi felügyelők ezen a szemlén 
is részt vesznek. A BUVIHALÉPNEL 
azonban, ahol erre, mivel ott ai balese 
tek száma elég nagy, feltétlen szükség 
lenne, havi szemlét nem tartottak, sőt 
a távirdamunkáeok balesetelhárítási 
oktatását sem vették komolyan.

A Kísérleti Állomás munkavédelmi 
felügyelője, P. Horváth szak társ minta�
szerűen látja el feladatát, a munkavé�
delmi bizottság tagjainak megbízásokat 
ad, azok végrehajtását ellenőrzi, velük 
rendszeresen értekezleten beszé i meg 
a kérdéseket.

Egyre több azoknak a száma, akik. 
mint munkavédelmi felügyelők munka-  
védelmi felhívást intéznek a szakveze�
tés felé. Ezek közül is jó példát mu�
tat Solymosi szaktárs a Belvárosi Fő-  
küztől, aki az elmúlt hónapban már 
4 ízben adott be munkavédelmi felhí�
vást, amelyek közü; kettőt meghatáro 
zott időre el is intéztek. A Budapesti 
Hálózatépítő munkavédelmi felügye�
lője szintén jó munkát végzett akkor, 
amikor értekezleten szerszámok, ki-  
kötőkötelek, létrák, máiszóvasak mun 
kakezdés előtti gorfdos felülvizsgálását 
beszélték meg.

<4 Javítóműhely vállalatvezetőjét 
több ízben figyelmeztették, hogy a 
pávautcai üzemben a vascsigatépcsön, 
a nehéz gépek szállítása miatt, bal�
esetek fordultak elő. A felhívások elle�
nére a hiányosságot még máig sem 
szüntették meg, talán éppen takaré�
kossági szempontból.

Horváth elvtárs beszédében rámuta�
tott arra. hogy rossz vezető az. aki 
dolgozónak testi épségét kockáztatja 
csak azért, hogy pénzt takarítson meg.

A minisztertanács és a SZOT felhí�
vása, valamint KV- ünk határozatá�
nak megfelelően fokoznunk kell az 
óvó rendszabályok betartásának ellen�
őrzését és ezen keresztül érvényt fo�
gunk szerezni annak az igazmondás�
nak. ame'yre a nagy Sztálin tanított 
bennünket, hogy „a legfőbb érték az 
ember”. ,

Peresztegi Jenő
BP. tér. biz. munkavédelmi 

felügyelő

A SZOT meghívására francia munkásküldöttség érkezeti hazánkba. A delegá�
cióval érkezett Wanderrplas Marcel elvíárs, a francia postás szakszervezet 
funkcionáriusa is. Wandenplas elvtárs aktíva- értekezleten beszámolt a francia 
postás dolgozók életéről és harcáról az emberibb életkörülményekért, a békéért.

Fejlesszük tovább dolgozóink egészségügyi ellátását
Pártunk Központi Vezetősége leg�

utóbbi ülésén Horváth Márton elvtárs 
kihangsúlyozta, hogy dolgozóink szebb, 
jobb élete, életszínvonalunk emelke�
dése és az egészségvédelem fokozása 
milyen szorosan összefügg szocialista 
építőmunkánkkal.

Epítőmunkánk sikereivel párhuzamo�
san

a felszabadulás éta a dolgozók
egészségügyi ellátása is sokat fejlődött.

Hatalmas beruházásokkal egészítettük 
ki az egészségügyi hálózatot és javult 
az orvosi munka, minősége is. Orvo�
saink a dolgozók egészségügyi hely�
zetének javítása iránti hivatásérzettől 
álhatva, többnyire lelkiismeretesen és 
gondosan foglalkoznak a betegekkel.

Jelentékenyen megjavult a postás 
dolgozók egészségügyi helyzete is.

Nagymértékben csökkent a megbete-  
gedések száma s a foglalkozási bete-  
gedések száma is javulást mutat.

A megváltozott helyzetre jellemző, 
hogy pl. a kábelmunkásoknál az ólom�
mérgezések száma a megfelelő meg�
előző intézkedések, orvosi ellenőrzés, 
védőételek rendszeres használata, stb. 
következtében nagymértékben lecsók, 
kent.

A tüdőszürések eredménye is meg�
javult az 1945 előtti állapothoz ké�
pest.

A kielégítő egészségügyi helyzet 
elsősorban annak köszönhető, hogy a 
felszabadulás óta a dolgozók életszín�
vonala, az á'lam egészségügyi gondos�
kodása, a betegségeket megelőző intéz�
kedések jelentős mértékben kiterjedtek 
és megjavultak.

Az ingyenes gyógyszerellátás, a 
gyógyászati segédeszközökhöz való ju�
tás megkönnyítése, a kórházi, szana�
tóriumi ágyak nagymértékű szaporí�
tása, stb. előnyösen éreztette hatását a 
postán is.

A beteghelyzet mérlegelésénél figye�
lembe kell vennünk a postás dolgozók 
öntudatának, munkához való viszonyá�
nak megjavulását is.

Komoly jelentősége van és az ed�
digieknél

sokkal nagyobb gondot kell fordítani 
a szakszervezeti gyógyüdülésre.

A gyógyüdülőkben az orvosi kezelési 
csak szabályszerűen kiállított, a szak-  
szervezeti bizottság és az üzemi, vagy 
rendelőintézeti orvos által láttamozott, 
orvosi javaslattal lehet igénybevenni. 
Ezeknek a javaslatoknak a gondatlan 
kezelése azonban sok visszaélésre ad 
alkalmat. Gyakran azok is hozzájut�
nak ilyen javaslathoz, akiknek erre 
nincs szükségük. El kell viszont ke�
rülnünk, hogy a gyógykezelésre rá�
szoruló dolgozókat orvosi javaslat 
nélkül küldjék üdülésre, mert ilyen 
esetben nem jár számukra gyógyke�
zelés.

A postán ingyenes gyógyüdültetés

elsősorban a vonalépítésnél alkalma�
zott, savval és ólommal dolgozók ré�
szére van fenntartva.

Ezeket a dolgozókat orvosi javaslat 
alapján a szakszervezeti bizottság 
utalja be a gyógyfürdőbe, ahol egész�
ségi állapotuk nagymértékben meg�
javul.

Üzemorvosi rendelők
Üzemeinkben a múltban ismeretien 

togalom volt az üzemorvosi rendelő. 
Ma már legnagyobb forgalmi és mű�
szaki üzemeinkben, a Keleti Postán, 
járműtelepen, javítóműhelyben, Fort-  
nyák- úti kábeltelepen, jól felkészüli, 
lelkiismeretes orvosok ügyelnek az 
üzemi higiéniára, a dolgozók egészsé�
gére.

A megbetegedett dolgozóknak az ál�
lami egészségügyi szolgálaton kívül a 
szakszervezet is igyekszik segítséget 
nyújtani.

Nem ritka eset ma már, hogy a be�
teglátogatók a megbetegedett dolgozó 
ügyes- bajos dolgait elintézik, részükre 
főznek, bevásárolnak, takarítanak 
vagy ha szükség van, részükre segélyt 
javasolnak. ,

A Főpostán Szilágyi Júlia szak�
társnőnél a beteglátogatók fűtöttek, 
takarítottak és a tüzelőt is beszerez 
ték. A Keleti Postán Oláh Kálmánná 
betegnél hónapokig takarítást végez�
tek, az alközpontban Szabó_ Mária kór�
házban fekvő beteg lakásán mostak, 
takarítóiak, stb.

Az emberről való gondoskodásunk
nagymértékben kiterjedt és megjavult. 
Eredményeinkkel azonban nem eléged�
hetünk meg.

Az egészségügyi helyzet 
további megjavításában, 

a foglalkozási betegségek leküzdésében 
döntő feladatuk van 

a társadalom biztosítási tanácsoknak 
és a munkavédelmi bizottságoknak

Ellenőriznünk kell a munkavédelem és 
egészségügy terén a vonatkozó rende. 
letek szigorú betartását. Gondoskod�
nunk kell arról, hogy a foglalkozási 
betegségek által fenyegetettek az idő�
szakos orvosi vizsgálaton rendszere�
sen megjelenjenek. Az új berendezések, 
gépek stb., de általában az új dolgo�
zók akalmazásánál ügyelniök kell az 
egészségvédelem és a balesetelhárítás 
szempontjaira s ezeknek szigorú al�
kalmazására.

Munkavédelmi és egészségügyi elő-  
írásaink megtartásával küzdjünk bát�
ran a betegségek és balesetek további 
megelőzéséért, a dolgozók egészség-  
ügyi helyzeténeK javításáért. Ezáltal 
elősegítjük pzt, hogy ötéves tervünk 
végrehajtásában minél több egészsé�
ges, munkaképes, fegyelmezett postás 
dolgozó vegyen részt.

Zsuffa Szabolcs 
társadalombiztosítási osztály

A Magyar Dolgozók Pártja Po�
litikai Bizottságának 1950 július 
24- i határozata rámutatott a szak-  
szervezeti munka egyes hiányossá -  
gaira.

Az egyre feszültebbé váló nem�
zetközi helyzet, a békéért folyó 
harc szükségessé teszi a szak�
szervezeti munka további javítását.

Pártunk útmutatását követve 
szervezzük munkánkat a Budapesti 
Területi Bizottságon. Munkánk 
megjavítását szolgálja aktivaháló-  
zatunk szervezése és további mun�
kájának megjavítása.

A munka javítása szempontjából 
területi bizottsági ülésén napirendre 
tűztük és megtárgyaltuk az ins-  
truktori munkát. A területi bizott�
ság különböző reszortfelelősein 
keresztül 55— 60 instruktor dolgo�
zik. akik komoly segítséget nyújta�
nak a területi bizottság és a2 alap�
szervek munkájához.

Értékelve az instruktorok mun�
káját, a területi bizottság 9 instruk�
tort jutalomban részesített. Kiváló 
jó munkájukért 2 hetes jutalom�
üdültetésben részesül Mecsek, illet�
ve Hévizén Nagy István Bp. 72, és 
Imricsák Béla a Kísérleti Állomás�
ról. A z elvtársak szorgalmasan 
látogatják üzemeiket és komoly se�
gítséget nyújtanak az alapszervek 
munkájához.

Könyvjutalomban részesítettük 
Buruzs Mihály Átviteltechnika, An-  
derka Lászlóné Főposta, Méhes Jó�
zsef, Kísérleti Állomás, Nagy De-  
zsőné, Lipót, Kovács Béla, Anyag�
hivatal, Kiss Ilona, Központi Köny-  
velőség.

A jutalmazással is alátámaszta�
ni kívántuk a munka fontosságát 
és megbecsülését.

Az instruktort munka további 
javítását úgu kívánjuk elérni, hogy 
negyedévenként értékeljük a mun�
kát és a jól dolgozó instruktorokat 
megjutalmazzuk, ezzel is előmoz�
dítjuk a szakszervezeti munka
megjavulását.

Szabó Pál

Celldiimöüten a postahálóiatépítő dol�
gozói július 16- án befejezték az új 
korszerű távbeszélő központ szerelé�
sét. Éten jártak a munkákban: Balázsi 
Sándor. Gyürűsi József, Bella István 
és Havelka Antal távirdamunkások. 
valamint Balogh Pál műszerész és 
Giczi Árpád kábelszerelő.

Iládmeiővásárhely. a  szegedi és hód-
mezövásárhely! HÁLÉP kirendeltsé�
gek között folyó versenyben a leg�
utóbbi értékelés szerint, Hódmező 
vásárhely lett az első 137 százalékos 
átlaggal.
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A Járműtelepen nem ment a sport�
köri munka. A választott vezetők nem 
törődtek munkájukkal.

A munka megjavítása céljából a 
Járműtelep labdarúgóját, Simán László 
elvtársai, mint elnökhelyettest beállí�
tották a vezetőségbe. Simán elvtárs 
jó aktivahálózatot épített ki maga 
körül és megindította a felvilágosító 
munkát a dolgozók között.

A legjobb munkát az aktívák között 
Gál Gyula végezte, aki az irodai mun�
kaerőket szervezte. Ugyancsak segített 
és jó munkát végzett ezen a téren 
Táborosi szaktárs is.

A motoros szakosztály részéről jó 
munkát végzett Kovács Károly sport�
társ.

Jó egyéni felvilágosító munkát vé�
geztek az üzemekben a próbák letéte�
lére, edzéseknél, Tunyogi és Szabadkai 
sprottársak.

POTI részéről az MHK- próbázá-  
soknál jó munkát végzett Nyires Zol�
tán, az atlétikai szakosztály vezetője. 
Eddig már hét számiból tettek próbát 
és most készülnek a befejező pró�
bákhoz, köztük a kollektiv úszópró�
bákhoz a Császár- uszodában.

Közhír
Kiss Lászlót, a Postás sportköri el�

nököt le kellett váltani. Nem fogta 
össze a vezetőség munkáját és így az 
nem tudott megfelelően dolgozni.

Helyébe megbízták a dolgozók Ti-  
pold Györgyöt, a jéghokki szakosz�
tály egyik tagját, akinek első feladata 
a laza munka megjavítása volt, mely�
hez a párt-  és szakszervezet nyújtott 
segítséget.

Tipold György sporttárs jő szervező-  
munkája eredményeképpen július 
20- án 500 fővel egy kirándulócsoport 
ment Velencébe. Tipold szaktárs ezt a 
kirándulást MHK- próbákkal kötötte 
egybe. A próbákon 300 postás dol�
gozó ismerte meg a sportot. Ezek kö�
zül hetvenen négy számból tettek 
próbát jó eredménnyel.

NB I- es labdarúgócsapata és a Bu�
dapesti Terület labdarúgó válogatottja 
játszik.

Szakosztályok élete
Az utóbbi időben több szakosztály 

munkájából hiányzott a kollektív szel�
lem. E hiányosság kiküszöbölése érde�
kében több szakosztályértekezleten 
személyesén vettünk részt. Egy alka�
lommal ellátogattunk a motoros szak�
osztály értekezletére, ahol örömmel 
állapítottuk meg, hogy a szakosztály 
majdnem teljes létszámban együtt 
volt. Az értekezleten az egyik napi�
rendi pontként a kollektív szellem 
megjavítása szerepelt.

Kovács József a szakosztály egyik 
vezetőségi tagja ismertette a sportolók 
által összeállítón pontokat, amelyek a 
szakosztály munkájának megjavítását 
célozták. A pontok közül kiemelkedett 
a kollektív szellem kialakítására vo�
natkozó javaslat, valamint a sztárkul�
tusz kiküszöbölésére irányuló tevé�
kenység megszervezése.

Itt konkrétan kihozták, hogy Thoma 
Mihály sokszoros salakbajnok és Bába 
László a 250- es kategória egyik ver�
senyzője, az utóbbi időben a szakosz�
tály értekezleteiről sorozatosan távol�
maradnak. Ez szintén a rossz kollek�
tív szellemre példa.

A versenyzők által összeállított■ pon�
tok mind a jobb eredmények elérésére 
és a kollektív szellem megjavítása ér�
dekében történtek.

Az értekezlet munkavállalásokkal 
fejeződött be.

Tóth István, Szabó László és Men-  
czer Imre sporttársakból álló brigád 
vállalta, hogy egy darab DKW roncs�
motorkerékpárból egy háromkerekű 
anyagszállítókocsit állítanak elő.

Károly Ferenc és Komlósí György, 
valamint Klementsits Lajos vállalták 
egy- egy Csepel 100- as roncsmotorke�
rékpár üzembehelyezését.

Kovács József egy kis motorkerék�
párvezetői tanfolyam megszervezését 
vállalta.

Kovács Károly és Bún Klára vál�
lalta, hogy a szakosztály tagjait az 
MHK- próbákra felkészíti és lepró-  
báztatja.

Tipold György szaktárs a társaski�
ránduláson a hős koreai nép megsegí�
tésére társasjátékokat, sorsolást ren�
dezett, amelynek befolyt összegét a 
koreai testvéreink hősi harcának tá�
mogatására adták.

Nagy lendülettel indult meg ezután 
a sportköri munka a KH1 dolgozóinál. 
Az MH K- próbázások is folyamatban 
vannak, amelyeket vállalásaik szerint 
augusztus 20- ra, alkotmányunk tiszte�
letére befejeznek.

Vidéki sportköreink kőiül
jó munkát végzett a szegedi' postás 
sportkör, amely a területén elsőnek 
fejezte be az MHK- próbázásokat.

A területek közötti MHK- versenyek-  
ben — amelyet a budapesti terület 
kezdeményezett — jelenleg a szegedi 
terület áll az élen. Ez a verseny az 
alkotmányunk tiszteletére indult.

Felhívás valamennyi budapesti 
dolgozónkhoz

Az alkotmányunk tiszteletére ren�
dezett MHK- versenyen mint nézők 
és versenyzők minél többen vegye�
nek részt augusztus 19- én, a róna�
utcai új postás sporttelepen, ahol 
atlétikai számokat és MHK lorna-  
gyakorlatokat egy 100 főből álló tor�
nászcsapat fog bemutatni.

A műsor befejezéséül a Postás SE

A XV. nyári olimpiai játékokon dia�
dalmasan szerepelt magyar spor�
tolóink újra visszaérkeztek hazánkba. 
Do gozó népünk büszkeségei ők. Büsz�
kék vagyunk eredményeikre azért, 
mert 68 nemzet sportolói között a 
Szovjetunió és az Egyesült Államok 
után a nemzetek versenyében a har�
madik helyet érték el. Olimpikonjaink 
sorozatos győzelmei azt mutatják,
hogy „a társadalmi haladással együtt 
jár a sport színvonalának emelkedése 
is”, mondotta Hidas elvtárs, pártunk 
Politikai Bizottságának tagja üdvözlő 
beszédében.

Postás sportolóink is szép eredmé�
nyeket értek el Helsinkiben. Többek 
között Sántha Lajos, Tóth Lajos szer�
tornában.

Külön üdvözöljük Szekeres II. Béla 
sporttársunkat, aki különösen a kerék�
pársportban ért el nagy eredményt, 
mert az eddigi olimpiákon magyar ke�
rékpáros még az elődöntőig sem ju�
tott el.

Éppen azért nagyjelentőségű, hogy 
Szekeres II. Béla az ezerméteres re�
pülőversenyben a 6. helyen végzett. 
Szekeres magyar csúcsot állított fel 
Helsinkiben.

Értünk el eredményt Helsinkiben az 
olimpián, azonban arra kell töreked�
nünk, hogy postás sportolóink a jö�
vőben még nagyobb eredményeket ér�
jenek el a nemzetek versenyében.

A csillebérci postahivatalban lelkesen dolgoznak kis úttörő pajtásaink. Az 
alkotmány ünnepére mindegyik pajtás tett vállalást és vál alásaikat becsülettel

teljesítették.

Eszteregnye község Zala megye 
déli részén Nagykanizsától 10 kilomé�
terre fekszik. A völgyben rejtőző fa�
luból csak a templom tornya látszik, 
de a községben éppúgy, mint hazánk 
minden más községében, lázasan vég�
zi dolgozó parasztságunk az időszerű 
termelőmunkát szocializmusunk építé�
séért, erősítéséért, a békéért.

A község 1945 óta sok mindent ka�
pott a nép államától. A hároméves 
tervben megépítették a község áteresz-  
hídját, bekapcsolták a teiefont, álla�
mosították az iskolát és 3 tanerőről 5 
tanerőre fejlesztették. Kapott orvosi 
rendelőt, rendszeres orvosi tanácsadá�
sokat, iskolafogászatot, földművesszö-  
vetkezetet, több rendszeres és egy 
iskolai autóbuszjáratot, stb. Egyszó�
val népi államunk kivitte az eldugott 
községbe a város kényelmét, maga�
sabb élet-  és kultúrszínvonalát.

A község népe, mint egy felfelé íve�
lő repülőről tekint vissza minden újabb 
emelkedésnél az elnyomó rendszerre, 
mely mindent elvett parasztságunktól, 
csak ködösítette, sötétségben tartotta 
a dolgozó milliókat. Most már a kö�
dön felülemelkedve világosan látjai a 
község népe múltját és jövőjét. Meg�
ismerte elnyomóit és látja, hova visz 
életútja. Ezt mutatja a közösségi ér�
zés erősödése, melyet a társadalmi 
munkák állandóan fokozódó üteme ta�
núsít.

Most is van miért visszatekinteni a 
község népének. Alkotmányunk ünne�
pére készül most Eszteregnye. A köz�
ség dolgozó parasztságának régi vá�
gya volt, hogy napi munkája után ne 
csak újságból, hanem az élő szón, a 
rádión keresztül is tájékozódhasson és 
erőt meríthessen a napi kül-  és bel�
politika eseményeiből. Ez a vágyuk 
most teljesül. Ezt az ajándékot kapja 
most a község minden dolgozója népi 
államunktól. A Posta Hálózatépítő 
Vállalat hozzájárult a község kezde�
ményezéséhez és kiváló szakmunkást 
küldött a munka megszervezéséhez és 
levezetéséhez Takács László elvtárs, 
Zala megye első élmunkása személyé�
ben.

A Szovjetuniótól átvett tapasztala�
tok nyomán ai szocializmus -  fejlettebb 
civilizációja erre is módot nyújt. 
1950- ben hazánkban is megkezdődött 
a vezetékes rádió építése. A Hálózat�
építő Vállalat dolgozói niunkaverseny-  
ben építik a vezetékes rádiót, ötéves 
tervünk végére alig lesz olyan köz�
ség, ahova ne jutna el a vezetékes 
rádió. Eszteregnye község abban a 
kitüntetésben részesült, hogy terven 
felül ütemez, már 'most a legelsők kö�
zött megkapja a vezetékes rádiót és 
ezzel együtt az általa nyújtott maga�
sabb művelődési, tájékozódási, szóra�
kozási lehetőségeket.

A község népe tudja, hogy mit je�
lent ez a kitüntetés. A dolgozó nép 
állama iránti hálája és szeretete je�
léül fokozott munkáját ajánlotta fel. 
Napi munkájuk mellett a postának 
minden támogatást megadnak, hogy 
alkotmányunk ünnepére elkészülhessen 
a vezetékes rádió. A munkát július 
13- án kezdték meg. A szakkörök 3 hó�
napra tervezték a főbb munkálatok el�
készítését. Takács elvtárs azonban nem 
azért első élmunkás, hogy ne vállalja 
ennek túlteljesítését. Vállalta, hogy a 
munkát úgy tervezi és végzi, hogy al-
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kolmányunk ünnepére, augusztus 20- ra 
elkészüljön.

Takács elvtárs nemcsak kiváló szak�
munkás, hanem nagyszerű szervező 
is. Amit el akar érni, azt el is éri 
tűzön, vízen át. Határozottsága és 
emberi jósága nap- nap után vonzza 
munkába a dolgozó parasztokat, 
úttörőket és távirdamunkásokat. 
Minden vasárnapjukat, szabadidejü�
ket felhasználják és kora reggeltől 
késő estig dolgoznak ezek a csopor�
tok. Takács elvtárs örömmel állapítja 
meg, hogy érdemes volt ezeknek a 
dolgozóknak érdekében eljárni és 
fáradozni, mert munkavállalását a 
község apraja- nagyja a legna�
gyobb igyekezettel teljesíti. Nem 
hiába élmunkás Takács elvtárs, szor�
galma és munkalendülete magával 
ragadja még az idősebb paraszt bá�
csikat is. Az úttörők pedig valósággal 
macskamódra járják az oszlopokat és 
háztetőket. Szorgalmukkal és figyelé�
sükkel szakmai tudást te szereztek. A 
paraszt bácsik és úttörők pótolják azt 
a hiányt, hogy ai község távirdamun-  
kásainak csak 15 százaléka segít.

Sokan vannak példamutató segítők, 
akik megérdemlik, hogy névszerint 
feljegyezzük őket, mert sok értéket kép�
visel az a több napon át teljesített 
szakmai, lovas, vagy tehenes fuvar és 
kézierő segítség, amit a községnek tet�
tek.

Ezek a következők:

Harangozó József, Csesztregi Lajos, 
Kovács Lajos, Cséplő Péter, Németh 
Miklós, Tábori István, Tóth János, 
Pintér István, Konkoly Géza, Cseszt�
regi József és id. Gerlinger György 
távirdamunkások, Benke Lajos, Csc-  
remkó György, Koczfán Ferenc, Ge�
rencsér Vince, Dávid Péter, Németh 
Péter, Báli István, Biliege János, 
Dani Ferenc, Kovács József, Horváth

János, Koczfán Lajos, Koczfán János, 
ifj. Horváth István, if j . Gerlinger 
György, Benke József és Dara István 
paraszt dolgozók, Kurucz Ferenc, Ko�
vács Ferenc, Battyányi László, Benke 
László, Sándor Iván, Simon István, 
Sánta István, Márton László, Tóth 
István, Czibor Lajos úttörők és példá�
jukat követve sok más és más, na* 
ponta újabb és újabb, csoportok gyor�
sítják a terv feljesitését. Méltók akar�
nak lenni népi államunk kitüntető 
ajándékára és Takács elvtárs vezetésé�
re, aki egész nap lázasan dolgozik és 
fáradságot nem ismerve végzi az 
anyagszámadást, készíti a további ter�
veket.

Minden teher Takács elvtárs vál�
lára nehezedett: a terv elkészítése, az 
anyagigény összeállítása, különböző 
helyekről vaió igénylése, összegyűlté-  
se, szállítása és végül a nagy, fele�
lősségteljes munka végrehajtása.

A lázas építőmunka naponként gyor�
suló üteméről, a szocializmus építésé�
nek hős korszakában ’s figyelemre�
méltó teljesítéséről Takács elvtárs már 
kijelentette, hogy a munkát ai vállalt 
terv szerint is túlteljesítve, augusztus 
10- re befejezi. A község készülhet az 
ünnepélyes felavatásra.

Sok dolgozó és sok község példát 
vehet Takács elvtárstól és Esztereg�
nye község dolgozóitól, akik nemcsak 
ebben az esetben, de más téren is 
eredménnyel mutatják be lelkes, szí�
vós közösségi munkájukat, pl. az 
eszteregnyei DISZ leányifjúság ön�
kéntes tűzoltósza'kasza szerelés-  és 
gyorsáságversenyben úgy a járásban, 
mint a megyében élenjár. Reméljük, 
hogy ez a tehetséges község kormány�
zatunk minden tervének teljesítésében 
az élen fog járni.

Kosaras Pál 
békebizottsági titkár.

Bizalmi munka az üzemtan
A szakszervezeti munka alapja az 

üzemekben a bizalmi munka. Egy- egy 
üzem, hivatal szakszervezeti munkáját 
visszatükrözi a jó, vagy rossz bizalmi 
munka.

A bizalmi feladata minden erővel se�
gíteni a szakszervezet munkáját és 
megfelelően ellátni a dolgozók érdek-  
védelmét. A bizalminak rendszeresen 
felvilágosító és nevelőmunkát kell vé�
gezne. Feladata pártunk politikáját 
tudatosítani és érvényesíteni csoport�
ján belül. Ötéves tervünk célkitűzései�
re mozgósítani, a munkaversenyek 
szervezésén keresztül.

Nézzük meg üzemen be'ül egy jól 
dolgozó bizalmi munkáját Meiegi Er�
zsébet, a Főposta géptermi bizalmijá�
nak munkáján keresztül.

Munkáját tervszerűen végzi, bizalmi 
napúját rendszeresen vezeti, a b'zalm: 
naplóban feltünteti a csoport tagjainak 
munkaversenyvállalását, de nemcsak 
feltünteti, hanem figyelemmel is kísé�
ri. Foglalkozik a verseny nyilvános�
ságává', ni. a koreai műszak alatt kis 
versenytáblát rendszeresített, melyen

keresztül biztosította csoportja ered�
ményeinek nyilvánosságát.

Csoportjának minden egyes tagja 
munkaversenvben van. ezt úgy éri eh 
hogy egyéni beszélgetés folytán minden 
egyes csoporttagga! megbeszéli prob�
lémáit, feladatait, vállalások megtéte�
lére mozgósít, ugyanakkor figyelem�
mel kíséri a tett vállalások teljesíté�
sét. Amennyiben lemaradás mutatkozik, 
az il'etőve! megbeszéli az okokat és 
segítséget nyújt a lemaradás behozása 
érdekében. Az egyéni foglalkozás 
eredménye megmutatkozik a csoport 
teljesítésében és a szakszervezeti 
munkában is.

E rövid ismertetésből láthatjuk, hogy 
az a bizalmi, aki egyénileg foglalkozik 
csoportjává', eredményeket tud fel�
mutatni és eredményes munkát tud vé�
gezni. Minden egyes bizalmi tegye 
magáévá Meiegi elvtársnő munka-  
módszerét, ezen keresztül nyújtson se�
gítséget a szakszervezeti munka to�
vábbi megjavításához.

Szabó Pál 
Bp. tér. elnökség
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