
VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ÁRA 20 FILLÉR

évfolyam, 8. szám. A  P O S T A U G Y I  M I N I S Z T É R I U M  E S  A  P O S T A S  S Z A K S Z E R V E Z E T  L A P J A
— —  I

1952 szeptember 25.

A haza javára, a magad hasznára jegyezz Békekölcsönt!
TA Magyar Népköztársa- 

ság kormánya újból 
felhívással fordult a magyar 
néphez, hogy ötéves tervünk 
célkitűzéseinek minél előbbi 
megvalósításához, békénk fo�
kozottabb biztosításához, dol�
gozó népünk anyagi erejéhez 
képest járuljon hozzá.

Ha átgondoljuk az ötéves 
terv célkitűzéseit, ha ma�
gunk elé képzeljük mindazt, 
ami az ötéves terv végrehaj�
tása során már eddig fel�
épült, és fel fog épülni, ak �
kor teljesen új M agyarorszá�
got látunk magunk előtt, 
olyan országot, amelyre a 
felszabadulás előtt gondolni 
sem mertünk.

Mi az ötéves terv célja?
A terv célja, hogy hazán �

kat fejlett mezőgazdasággal 
rendelkező ipari országgá, a 
gépek, a vas, az acél orszá �
gává változtassuk. Ezért ha �
tározta el népgazdaságunk, 
hogy 85 milliárd forintot for�
dít nemzetgazdaságunk fej�
lesztésére.

Gyáróriások épültek, köztük 
a Sztálin Vasmű, ötéves tér 
vünk büszkesége, amelyik 
megkétszerezi hazánk vas- és 
acéltermelését. Építjük az 
lnotai Erőművet, a Tiszalöki 
Erőművet, a Földalatti Gyors 
vasutat. Az ismeretlen bor- 
sód megyéi faluban építjük ha �
zánk legnagyobb vegyiipari 
üzemét, Barcikát.

Hazánkban az ötéves terv 
minden ötödik napján új 
üzem kezdi meg működését.
Ezen túlmenően ezer és tíz �
ezer új gép áll munkába a 
régi üzemekben. Csak Buda�
pesten valósággal új üzemet 
építünk a Dej Hajógyár, a 
Láng Gépgyár, az Ikarus 
gyár, az Egyesült Izzó stl>. 
helyén.

Horthyéknak Is voltak be�
ruházásai”, de mire és mek�
kora összegben? A Horthy- 
rendszer idején átlagosan 
évente 60 millió pengőt fek�
tettek be különböző célokra. 
Ahhoz, hogy 85 milliárdot 
ruházzanak be, 211 évre lett 
volna szükség. Természetesen 
a 60 millió pengőt sem fek�
tették be, hanem ellopták a 
dolgozókból kisajtolt fillére�
ket, vagy az urak háborújára, 
az urak profitszerzésének, szó 
rakozásainak céljaira fordí�
tották

Jól lemérhető ezekután
rendszerünk fölénye, 

ötéves tervünk jelentősége. 
Hazánk többé nem a „csikós, 
gulyás, barackpálinka” or �
szága, ahogy ezt az urak ha �
zug propagandája hirdette. A 
mi országunk az új gyárak, 
az új városok, a tanuló nét>, 
Sztá!inváros, Inota, Tiszalök 
és a Földalatti gyorsvasút or 
szága.

Hazánk a munkások, a dol�
gozó nép hazája le tt

Eredményeink elérésében 
legfőbb támaszunk és segí�
tőnk a hatalmas Szovjet�
unió, amely hatalmas áldoza�
tok árán felszabadított a or 
szagunkat a fasiszta és tőkés 
elnyomás alól, megteremtette 
feltételeit annak, hogy meg�

indulhassunk saját államunk, 
a szocialista állam felépítésé�
nek útján. Es azóta is min* 
den segítséget megad úgy 
politikai, mint gazdasági té�
ren. hogy népi demokráciánk 
fejlődhessen, erősödhessen.

Sikereink kovácsolója pár�
tunk és Rákosi elvtárs volt. 
A párt segítségét éreztük min�
den vonalon és biztosan in�
dulhattunk célkitűzéseink 
megvalósítása felé, mert pár�
tunk mindig olyan célkitűzé�
seket, feladatokat állított dol�
gozó népünk elé, amelyek 
végrehajtásának feltételei biz�
tosítva voltak.

A z elért eredmények azt 
igazolták, hogy dolgozó né�
pünk bizalommal, szeretettel 
követi pártunkat és kormány�
zatunkat. mert a kitűzött fel�
adatokat végrehajtotta, sőt 
túlteljesítette.

Hazánk nagyarányú fejlő�
désén belül a postás dolgo�
zóknak is sokat hozott és hoz 
ötéves tervünk. Hiszen a leg �
utóbbi évben kétszer is ren �
dezték fizetésüket. Az 1951. 
decemberi ár- és bérrendezés�
nél és 1952. januárjában a 
postai fizetésrendezésnél. F. 
két fizetésrendezés eredmé�
nyeként

a postás dolgozók 
átlagfizetése 40  $)-kal 

emelkedett

Dolgozóink munkája egyre 
könnyebbé válik és gépekkel 
végeztetjük el a munka nehe�
zét. A 62-es postahivatalt tel�
jes egészében gépesítettük, 
megindult a Keleti-posta gé�
pesítése is. Veszprémben, Kis�
kunfélegyházán, Kecskeméten, 
Dombóváron és a Központi 
Hírlapíródénál is új gépi be�
rendezések .könnyítik dolgo�
zóink munkáját.

E gymásután épülnek kor�
szerű postahivatalaink, 

Sztálinvárosban, Oroszlányon, 
Vecsésen, Mezőberényben, 
Szabadszálláson. 1951- ben 21 
új korszerű postahivatalt épí�
tettünk és 1952- ben már ed�
dig 52 világos, egészséges 
új postahivatalban végezhe�
tik munkájukat dolgozóink.

A munkavédelem terén is 
az utóbbi évben komoly ered�
ményeket értünk el. Ma már 
a postán minden munkagép 
megfelelő védőberendezéssel 
van ellátva és azokon a mun�
kahelyeken, ahol a dolgozók 
egészségét fertőzés veszélye 
fenyegeti, a dolgozók védő�
ruhával és védőétellel vannak 
ellátva. Csak 1952-ben Dombó�
váron, Komlón, Kazinczbar- 
cikán és Záhonyon építettünk 
korszerű munkásszállásokat 
mintegy 65 férőhellyel-. Uj 
mosdók, zuhanyozók épültek 
a Bpest 72., Lipót központ, 
Újpest L, Javítóműhely, Nagy�
kanizsa és még több más vá �
rosunkban.

Pártunk és kormányzatunk 
gondoskodása folytán minden 
évben több és több összeget 
fordítunk a munkavédelmi és 
egészségügyi berendezésekre. 
1952-ben eddig 200 ezer fo�
rintot fordítottunk erre a cél�
ra, 1953-ban ennek az ősz

szegnek a tízszeresét 2 millió 
forintot fogunk fordítani.

Ma már a postás dolgozók 
gyermekei részére 
napközi otthonok 

és bölcsődék állnak 
rendelkezésre.

Ez évben Budapesten, Sze�
geden és Debrecenben létesí�
tettünk és létesítünk napközi 
otthonokat 225 férőhellyel.

Dolgozóink jó munkájuk 
eredményekép az ország leg �
szebb üdülőiben pihenhetnek 
szabadságuk idején. Ez év�
ben a postás dolgozók közü' 
eddig m ár több mint 3700-an 
üdültek és ez év végéig még 
900 dolgozó fog üdülni, pi�
henni. Uj üdülőket létesítet�
tünk Visegrádon, Bakonyosz- 
lopon és Koronczón.

A postás dolgozók részé- 
re minden lehetőség 

meg van adva. hogy ismere�
teiket és tudásukat fejlesszék. 
1952-ben 120 postás dolgozó 
jár egyetemre, ebből közel 90 
a műszaki egyetemre. A pos�
tás technikumra 400 dolgozó 
jár.

Ez évben három új kultűr- 
otthont és öt új kultúr �
termet adtunk át dolgozóink�
nak. Kulturális célokra éven�
te mintegy 3 millió forintot 
fordítottunk.

A kapitalista rendszer sem�
miféle elismeréssel nem ho�
norálta a nődolgozók munká�
jút. Ma a postás nödolgozók 
teljesen egyenjogúak a fér�
fiakkal és képességeiknek 
megfelelő vezető állásokba ke�
rülnek. Egy igazgatóság ve�
zetője. 4 igazgatósági osztálv-  
vezető. 42 igazgatósági elő�
adó. 15 körzeti és egyéb köz�
ponti hivatalvezető, és

több mint 1900 
postahivatal vezetője nő.

Mindezek az eredmények 
a békés alkotó munka ered�
ményei. Ötéves tervünk cél�
kitűzései mind a békés, fel�

szabadult, boldog élet meg�
teremtésének, hazánk eddig 
soha el nem -képzelt felemel�
kedésének tervei. Ezek meg�
valósításához béke kell!

Tízzel szemben a kapita-
■*-* lista, imperialista, jobb�

oldali szociáldemokrata gyil�
kosok bandájának terve, a 
háború terve! Ezt csinálják 
Koreában, ahol asszonyokat 
és gyermekeket gyilkolnak 
halomra, békés,' védtelen vá �
rosokat és falvakat tesznek 
egyenlővé a föld színével. 
Gyűlölnek mindent, ami ed �
digi eredményeinket, fejlődé�
sünket biztosítják. Mindent 
elkövetnek, hogy megsemmi�
sítsék eredményeinket, elve�
gyék szabadságunkat és a sa �
ját, rothadt, véres hatalmukat 
kényszerítsék ismét ránk.

Örült terveikkel szemben 
erőinket még fokozni kell, 
hogy biztosítsuk békés célja �
ink megvalósítását. Népünk, 
a nagy Szovjetunió által ve�
zetett béketábor részeként el 
van szánva arra, hogy m in �
den erejével harcoljon a bé�
kéért. Szeretjük és büszkék 
vagyunk az eddigi eredmé�
nyeinkre és áldozunk ha kell 
eredményeink megtartásáért, 
ragyogó jóvónkért, a béké�
ért. Csak az mondhatja el, 
hogy szereti hazáját, aki tel�
jes odaadással, legjobb ké�
pességei szerint harcol a 
munka frontján, tervünk ma�
radéktalan végrehajtásáért, 
túlteliesítéséért. Csak az 
mondhatja el, hogy szereti 
hazáját, aki odaadó munkája 
mellett an vagi erejéhez ké �
pest békekölcsön-jegyzésével 
maga is hozzájárul ötéves 
tervünk teljesítéséhez, békénk 
biztosításához.

A Magyar Névköz'ársasng 
kormányának e harmadik bé�
kekölcsön- jegyzésre való fel�
hívását minden öntudatos, bé�
két akaró, hazáiM igazán sze�
rető dolgozó lelkesen teljesíti 
ezzel bizonyítva be népünk 
békés, alkotó munkájához való 
ragaszkodását.

BASTA R.

Torkos szaktárs 5000 forintja...
Alig néhány nap telt el a 

tervkölcsön húzásának befeje�
zése óta és szeptember 18-án 
megkezdődött a második bé�
kekölcsön-jegyzés sorsolása. 
Nagyjelentőségű esemény volt 
ez, mert a II. békekölcsön 
szeptember 18-án kezdődött 
első nyereménysorsolásánál 
ismét sokezer kötvénytulajdo�
nos nyert.

Több mint 47 millió forint 
nyereményt sorsoltak ki a má�
sodik békekölcsön első , sorso�
lásánál. A sorsolás 4 napján 
116.700 darab kötvényt sor�
soltak ki. A 100.000 forintos 
önyereményen kívül 23 da �
rab 50 ezer forintos, 46 da �
rab 25 ezer forintos, 117 da �
rab 10 ezer, 347 darab 5 ezer, 
6800 darab 1000, 17.300 da �
rab 500 forintos és 93.006 
300 forintos nyereményt sor�
soltak ki.

A legutóbbi tervkölcsőnsor- 
solásnál igen sok postás dol�
gozó nyert magasabb össze�
get. Igv többek között 3 szak�
társunk 5 ezer forintot nyert

A Keleti Posta hatalmas 
csomagkézbesítő termében 
egymásután állnak a csoma�
gokkal bőven megrakott kézi�
kocsik. Arra várnak, hogy a 
csomagkézbesítő-járatok be�
rakodva eljussanak a címzett�
hez. Az egész épület olyan 
mint egy hangyaboly é s , a 
szemlélő jóformán el sem 
tudja képzelni, hogy ju t ez a 
sok ezer csomag el a rendel�
tetési helyére. Pedig a mai 
nap folyamán mindegyik a 
cirnzett kezében lesz.

Nagy csomaghalmaz előtt 
találjuk a tervkölcsönsorsolás

Üdvözöljük Néphadseregünk Napját
Néphadseregünk és az egész dolgozó magyar nép lelkesen 

készül szeptember 28-ra, Néphadseregünk Napjának méltó meg�

ünneplésére. 1848 szeptember 27-én volt fiatal honvédségünk 
győzelmes tűzpróbája. Ezen a napon futamította meg a pákozdi 

dombokon a fkVal magyar honvédség a számbeli túlerőben lévő 
Jellachich-féle rablóhadsereget. E győzelem még jobban felszí�

totta honvédőink harci elszántságát, győzni akarását, még job�

ban összeforraszlotta a néppel. A dicső 48-as honvédcink sza�

badságharcos hagyományai méltó örökösöknek, néphadseregüt* 

katonáinak kezébe kerüllek.

A 48-as honvédhadsereg hagyományainak örökösét, néphad�

seregünket ma is ezer- és ezer szál fűzi össze elszakíthatatianul 

a dolgozó néppel. A nép és a hadsereg egysége ma nagyobb 

lehetőségek között, jóval fejlettebb formában valósul meg, mint 

1848-ban. A mi néphadseregünk eszményképének a hatalmas 
szovjet hadseregnek példájából tanulta meg, hogy a nép és a 

hadsereg ehéphetetlen kapcsolata legyőzhetetlen erő forrása.

A nép még jobban szereti, még inkább magáénak érzi had�
seregét, honvédségünk pedig népünkért dolgozik, a népre tá �

maszkodva áll őrt védőén, eddigi eredményeink, alkotó munkánk 

felett.

egyik nyertesét Torkos István 
szaktársat. Nagy igyekezettel 
.készíti el csomagjait a kézbe�
sítéshez. Egy pillanatra meg�
áll és kérdésünkre a követke�
zőket válaszolja:

„... bizony nagy öröm volt ez. 
Aznap is idebent dolgoztam, 
amikor megjelent kisleányom 
hivatalomban. Először azt 
hittem valami baj van oda�
haza, de azután tisztázódott 
hogy örömhírt hozott kisleá�
nyom, mert az egyik 200 fo�
rintos terukölcsönkötvényemei 
5000 forint nyereménnyel ki 
sorsolták. Bizony nagyon bol�
dog voltam. Dehát első a kö�
telesség. Kimentem a kézbe 
sítöjáratommal és valahogt 
aznap mintha könnyebbet 
ment volna a munka is. Ami 
kor végeztem, elszaladtán, 
felvenni a pénzt és boldogai 
vittem haza családomhoz. /  
4000 ezer forintból ruhane 
m&dfrK ‘ulMtrvAxrJk. Té!:kabá 
tot, kötötfkabátot és még so! 
ruhaneműt, amire szükségünk 
volt.

Jó befektetésnek bizonyul-  
a kölcsönjegyzés. De sok min�
den mást is kaptam azóta 
Emberibb körülmények között, 
egészséges munkahelyen dől ■ 
gozhatok, két kis leányom tu ■ 
nul. A nagyobbik már tanító�
képzőbe jár. Bizony ez azelői -  
elképzelhetetlen volt szá 
momra.

Népköztársaságunk e — sob
ajándékát még jobb és több 
munkával hálálom meg és 
szívesen adom forintjaimat c 
nép államának, amely, min 
az én példám is mutatja sok 
szorosan is visszatérül.”

Büszkeséggel és meleg szeretettel
üdvözölték olimpikonjainkat a 
posta dolgozói, a postaügyi mi�
nisztériumban megtartott ün�
nepi nőnapon.

Bajnokainkat a sportinduló 
pattogó üteme és a dolgozók 
viharos tapsa köszöntötte.

A postaügyi minisztérium 
párttitkára ünnepi szavaiból 
büszkeség csendült ki, amikor 
rámutatott:

„A történelem folyamán elő�
ször fordult elő, hogy hazánk 
fiai ilyen nagy győzelmet arat�
tak. Köszönhetjük ezt a szovjet 
sport gazdag tapasztalatainak, 
a Magyar Dolgozók Pártjának, 
sportolóink baráti segítőjének, 
Rákosi elvtársnak. Győzteseink 
tapasztalattal segítsék a sport-  
mozgalom további fejlődését."

A várakozásteljes ünnep’ 
csendben egymásután szólalnak 
fel olimpikoiaink.

RAJCSANYI, a kardoívócsa-  
pat egyik tagja rövid történelmi 
visszapillantást vet az olimpiai 
játékok eredetére és fejlődésére. 
Majd a 16 olimpiai győzelem 
előjátékáról, a tatai edzőtáborról 
beszél. Festői környezet, remek 
koszt, (akárcsak az Astoriá 
ban), erőt adó gőzfürdő. — 
Magunk mellett éreztük az or�
szág dolgozóinak milliós töme�
geit, a sztahanovisták teljesít 
menye arra sarkalt bennünket, 
hogy azt a sport terén hasonló�
val viszonozzuk.

Rákosi elvtársnak — láto�
gatása alkalmával — Ígé�
retet tettünk, hogy győ�

zünk!”
NOVAK ILONKA, az olim�

piai bajnok 4X100 méteres női 
gyorsúszóváltó tagja, ugya .- 
csak Rákosi elvtárs atyai gon�

doskodására emlékszik vissza.
„Rákosi elvtárs tudta, host 

mi nők szeretjük az édessége . 
Külön cukrászt küldött H elsír, -  
kibe és még távbeszélőn is ér�
deklődött. ízlenek- e a sütemt 
nyék? Hazautazásunkkor Prá 
gában telefonált, hálókocsit ren�
delt számunkra 

TAKACS, a gvorspisztalvlövé . 
olimpiai bajnoka a következőket 
mondja:

„Az első nap gyengén szere 
pétiünk, az átmenet kis versem -  
hűl a nagy versenybe bizonya ; 
zökkenővel járt. 6 másodper: 
alatt csak 45 volt a találatai 
értéke. A versenynél fellépő sz< • 
kásos idegességet le kelle t 
győzni s a lemaradást behozn . 
Második nap a találatok érték ■ 
49 volt 2 másodperc alatt. Er 
azonban még mindig a spant/o . 
román, amerikai eredmény mö�
gött állt. Végül is a döntőbe t 
579 ponttal nyertem meg a ver�
senyt.”

KOVÁCS ALADAR. a győz�
tes öttusa csoport egyik tagja 
elmondja, hogy az öttusa. —
tereplovaglás, pisztolylövé , 
úszás, vívás, futás — katom i 
sport. Az öttusa csoport tagj; i 
hárem aranyérmet hoztak el.

Olimpikonjaink elbeszéléséből 
Mérezitük, hornt szurkoltak ecn - 
másért, szurkoltak a győzele�
mért.

További céljuk:
Fejleszteni tudásukat, hogy 
megfeleljenek az élsporto�
lás követelte magas tel�
jesítménynek és neveljék
az ifjúságot olimpiai bajno�

kaink utánpótlására.
Zakar Albertné 

főposta.

BIZTOSÍTSD CSALÁDOD JÖVŐJÉT, TAKARÉKOSKODJ, JEGYEZZ BÉKEKÖLCSÖNT!
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Az Alközponti Vállalat nyerte 

a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját
Az Alközponti Válla at im�

már negyedszer nyerte el a 
jól végzett munka eredménye�
ként az Élüzem címet és most 
elnyerték a minisztertanács és 
SZOT vándorzásziaját is. amely 
a posta legjobb üzemét illeti 
meg.

Az ünnepségen, melyet az 
ÉDOSZ-székhtáz kultúrtermeiben 
tartottak, megjelent Kaiona An�
tal e vtárs. miniszter. Víg liona 
elvtársnő, az V. kér. pártbizott�
ság titkára valamint Básta Re�
zső, szakszervezetünk elnöke.

Katona elvtárs ünnepi beszé�
dében kihangsúlyozta azokat a 
szép eredményeket, amelyeket az 
Alközponti Vállalat dolgozói az 
utóbbi években elértek. Felhívta 
a figyelmet azonban, hogy az 
eredményei; me! ett vannak még 
hiányosságok a munkafegyelem 
terén, mert még mindig vannak 
igazolatlan mulasztások, amik 
kárt okoznak népgazdaságunk�
nak. Azzal például, hogy 1519 
munkaóra esett ki az első fél�
évben, 40 ezer forint termelési 
érték kára volt népgazdaságunk�
nak.

Felhívta a dolgozókat, bír ír�
ják meg a termelési értekezle�
teken a vezetőket, őrködjenek a 
dolgozók a nárt- és kormányha�
tározatok végrehajtásán.

Katona elvtárs beszéde után 
Mészáros Béla szak társ, válla�

lati igazgató vette át a minisz�
tertanács vándorzászlóját és 
ígéretet tett, hogy jó munkával 
igyekeznek azt megtartani.

Vig Ilona elvtársnó', az V. 
kerületi pártbizottság titkára 
üdvözölte ezután az Alközponti 
Vállalat dolgozóit és felhívta a 
figyelmet, hogy az Alküz to�
vábbi jó munkával tartsa meg 
a minisztertanács vándorzász ó- 
jáí. A pártbizottság büszke ar �
ra, hogy az Alközponti Üzem 
az első a kerületben, amely ilyen 
nagy kitüntetést kapott.

Básta Rezső elvtárs. szakszer�
vezetünk elnöke a postás dol�
gozók összessége nevében üd�
vözölte az Alközponti Üzem dol�
gozóit. Felhívta a. fiatalságot, 
hogy a munkafegyelmet erősít�
sék. Az idősebb dolgozókat pe�
dig arra kérte, neveljék, oktas�
sák a fiata ságot. akik majd az 
ő nyomdokaikba lépnek.

Ezután következett a jutalom�
kiosztás. A vállalat dolgozói 50 
ezer forint jutalmat kaptak.

Mészáros Béla vállalati igaz�
gató tett ezután fogadalmat, 
hogy a kitüntetést és a jutalmat 
jobb munkával, pártunk iránti 
hűséggel és szeretettel, a béké�
ért vívott küzde emben harcos 
helytállással, a Szovjetunió 
iránti szeretettel há'álják meg.

Sz. L.

HÁRMAS ÜNNEP EGERBEN

A z 1952- es év nevezetes 
dátum Eger város éleiében. 
Az idén ünnepli az egri hős 
harcok 400 éves évfordulóját. 
A z egész város tele van a rég�
múlt idők hangulatával, a 
színház Gárdonui örökbecsű 
regéimének, az „Egri Csilla-  
gok”- nak színpadi változatát 
játssza. Az utcák hirdeíöoszlo-  
pai. a plakátok hirdetik, mél�
tatják az évforduló jelentősé�
gét.

Az egri postások is ünneoel-  
nek. Lendületes, jó munkájuk 
eredménueként elnyerték az 
..Élüzem” büszke címet és a 
minisztertanács vándorzászló�
jáért foluó versenyben is a ki�
tüntető második helyet érték 
•t.

Az ünmoséeen, melyet a 
szépen feldíszített kézbesítő�

teremben tartottak meg, a 
postaügyi minisztériumot Ka�
tona Antal miniszter elvtárs, 
a Postás Szakszervezetei pe�
dig Búsig Rezső elnök elvtárs 
képviselte.

A z ünnepséget nívós kultúr�
műsor vezette be, ameluen az 
egri postások megmutatták, 
hogy nemcsak a munkában, 
hanem a színpadon is megáll�
ják helyüket

A beszámolók után az egri 
postás dolgozók nevében p 
legjobb sztahanovista kézbe�
sítő vette át a zászlót, aki kö�
szönetét mondott a pártnak és 
az egri dolgozóknak, akiknek 
jó munkája lehetővé tette, 
hogy a jubileumi évben Eger 
1- es postahivatalt c két kitün�
tetés érte.

E. GY.

Levél egy üdülő sztahanovistától
Itt, a lilkifüredi Nagyszállóban, ahol egy évtizeddel ez�

előtt Bethlen „úrék” dőzsöltek, most boldog magyar dol�

gozók pihennek, üdülnek, hogy az üdülés letelte után még 

nagyobb lendülettel foghassanak hozzá szocialista hazánk 

építéséhez. Nagyon boldog vagyok, hogy én is ezek között a 

dolgozók között lehetek, hogy ilyen gyönyörű helyen üdülhe�

tek, ahová dolgozó ember a felszabadulás előtt még álmá�

ban sem képzelhette magát. Világos, ez csak ott lehetséges, 

ahol a dolgozók kezében a hatalom s ők irányítják sorsukat. 

Még amellett hogy e gyönyörű helyen vagyok, teljesen in�

gyen üdülök. Tudom, ezért hálával és kötelességgel tarto�

zom pártunknak, Rákosi elvtársnak és dolgozótársaimnak.

Ez a megtiszteltetés arra kötelez engem, hogy az üdü�

lés után munkahelyemen még nagyobb lendülettel, pihent 

erővel kezdjek a munkának és a tanulásnak.

ígérem, hogy ezt meg is fogom tenni, hiszen csak a 

munkával és tanulással lehetek hálás azért az ellátásért és 

bánásmódért, amiben itt részesülünk.

Nagyon köszönöm pártunknak, államunknak, hogy juta-  

Icmüdillésben részesítettek.

Menyeres István

MINDEN NAP TELJESÍTSÜK 
RÁKOSI ELVTÁRSNAK TETT FOGADALMUNKAT

Postás dolgozóink az al�
kotmány ünnep tiszteletére a 
Rákosi elvtársnak tett foga�
dalom teljesítésével, túltelje �
sítésével — több és jobb mi�
nőségi munkával |  igyekeznek 
elősegíteni a III. negyedévi 
terv teljesítését. Ebben a ver�
senyben már eddig is komoly 
eredményeket értek el dolgo�
zóink, mint pl. a postafor�
gatom dolgozói vállalták a 
bevételi tervüknek jtíliusra 
eső közel 200 ezer forinttal 
való túlteljesítését és ezzel 
szemben már az eddigi telje�
sítés meghaladja a félmillió 
forintot .

Ugyancsak vállalták a hír- 
lappéldányszám növelését és 
ezt a vállalásukat jóval 100 
százalékon felül teljesítették. 
Különösen szép és jelentős 
eredményeket értek el vidéki 
hivatalaink dolgozói a távirat 
bevezetési és kézbesítési ide�
jének csökkentésénél, ami 
egyébként megmutatkozik a 
globális vállalások teljesíté �
sében, amit bizonyít, hogy a

vállalt 18 százalék helyett már eddig 
22.4  százalékkal javították meg 

a belkezelés idejét.
A forgalmi területen meg�

nyilvánuló munkaverseny len �
dülettől nem maradnak el a 
műszaki dolgozóink sem. amit 
ugyancsak bizonyít a globális 
vállalásaik jelentős mértékű 
túlteljesítése.

Igv pl. az első negyedévre 
váj Iáit másfélmillió forint 
értékű terven felüli munkák�
ból m ár augusztus 10-ig kö�
zel 1 millió 100 ezer forint 
értéket teljesítettek. A vállalt 
15 falutelefon bekapcsolásá�
ból már eddig 14-et kapcsol�
tak be amivel elősegítették 
és megkönnyítették a falusi 
dolgozók, tszcs-k, gépál'omá- 
sok dolgozóinak munkáját.

A helyközi átlagos tizem - > 
zavaridőt áz olözö: - év azonos 
idöszakárvak közel 9 órás 
üzemidő kiesésével szemben 
váltatták a RUHALEP dolgo�
zói, hogy 7 óra 25 percre 
csökkentik. Ezzel szemben 
már augusztus elején a za-  
varidöt 6 óra 17 percre sike�
rült lecsökkenteni.

Krisztina építési osztály 
dolgozói, akik a múlt év 
harmadik negyedévi 
10—12 óra zavarldö ki�
esést 1052 június havá �
ban 7 óra 20 percre és 
augusztus havában pedig 
5 óra 15 percre tudták 

csökkenteni.

Ezen eredményhez nagymér�
tekben hozzáiárult a db’gozók 
vállalása, illetve Hegedűs' 
Ferenc sztahanovista kezde�
ményezése, mely szerint na �
ponta a munkát — zavarel�
hárítást — ott kezdik, ahol 
a legtöbb hiba áll fent.

Az egyes vállalások közül 
különösen lóemelkedik az 
Átviteltechnika Vállalat dol�
gozói és vezetői munkája, 
akiknek szoros együttműkö�
dése tette lehetővé, hogy az 
augusztus 20-ra tett vállalá- 
lásaikat, va’amint az első ne�
gyedévre tető vállalásaik 
egy részét határidő előtt telje �
sítették.

Jelentős ezek közül is az a 
vállalásuk, hogy szeptember 
30-a helyett

augusztus 20-ra megépítettek 
és ipem liehelyfttek 

egy 40-es távgephó központot.
egy 20-as távgépíró-központ 
helyett.

Ennek a munkának a ha �
táridő előtt való elkészítésé�
vel lehetővé tették, hogy 40 
nappal előbb újabb 20 válla �
lat kapcsolódhatott be a há �
lózatiba, amivel munkájukat 
lényegesen meggyorsították.

Ebben a munkában szor�
galmukkal- és a te’jesítén: 
akarásukkal különösen kitűn�
tek Szarvas. Csereklyei. Ba�
kos és Bajnóczi, Vaskó, Sala�

mon, Németh és Kovács Sán-  
dorné elvtársak, de nem ma�
radtak el tőlük a többi dolgo�
zók sem, akik mind becsület�
beli ügyüknek tekintették a 
vállalások teljesítését és ez�
zel is bebizonyították — 
Rákosi elvtársnak, pártunk 
iránti hűségüket, szeretetüket. 
Az ilyen és' hasonló példák�
nak egész sorát lehetne fel�
hozni, amelyek mind azt bi�
zonyítják, hogy úgy a veze�
tők, mint a dolgozók naigy ré �
sze nemcsak szavakkal, ha �
nem tettekkel, cselekedettel a 
munka jobb megszervezésé�
vel, több terme’éssel segíti a 
szocializmus építését, a béke 
megvédését.

Ez tűnik ki Nagykanizsa 
és Szeged 1- es. vagy a Keleti 
Posta Rp. 62, 72- es, Alköz�
ponti Vállalatok dolgozói vál�
lalásainak teljesítéséből,
amennyiben az eddigiekben

minden vállalásukat 
jelentős mértékben túlteljesítették.

Ezek a teljesítések természe�
tesen nem mennek mindig si�
mán, vannak akadályok, 
nehézségek, azonban jó 
munkaszervezéssel, a munká�
hoz való becsületes hozzá�
állással, a vállalásoknak a 
teljesíteni akarásával el le�
het hárítani az akadályokat. 
Ezt bizonyítja a Keleti Posta 
példája, ahol augusztus első 
napjaiban rájöttek arra, hogy 
nem fordítottak kellő gondot 
a hírlapelőfizetés gyűjtés te �
rén tett vállalásukra és ebből 
eredően lemaradás mu'atko- 
zott. A hiba kijavításához a 
dolgozók és vezetők együttes 
munkájává! elérték, h% v a 
lemaradást .nemcsak behoz�
ták. hanem jelentősen túltel�
jesítették, 157 százalékot ér�
tek el. Ennek az eredmény�
nek elérésében komoly sze�
repe volt a szakszervezeti bi�
zottságnak, amely a hiba lát�
tám  'összehívta' áz érdekelt bi�
zalmi' 'síáktárstíkát és meg�
beszélték á további tenniva�
lókat. A bizalmiak jó agitá-  
ciós és politikai felvilágosító 
munkájának eredménye a le�
maradás behozása, a vállalás 
túlteljesítése.

lemaradások
Nem mondhatjuk el ezeket 

a szép eredményeket Békés�
csaba 1- es hivataláról, ahol a 
táviratok belkezelése idejé�
nek csökkentésére tett válla�
lást nem teljesítették, ezt 
azzal indokolják, hogy a táv-  
irászok szabadságon voltak. 
Ugyanannál a hivatalnál a 
másik vállalt feladat a táv�
iratok kézbesítési idejének 
csökkentése, Itt a lemaradást 
azzal indokolják, hogy meg�
szaporodott a táviratok szá�
ma.

Egyes szakmai és szak- 
szervezeti vezetők soro�
zatosan beleesnek abba 
a hibába, hogy „objek�
tív” nehézségekre, aka�
dályokra hivatkoznak 
ahelyett, hogy a dolgo�
zók véleményét kikér�
nék, egészséges javasla �
taik megfogadása mel�
lett a munkát jobban 
megszerveznék és a vál�
lalás te!jes:tésének a 

módját keresnék.

Hogy ezeket a nehézsége�
ket el lehet) hárítani bizo�
nyítja a Keleti Posta, Átvitel�
technika, Nagykanizsa 1.. 
Eger, Karcag körzeti hivata �
lok jó munkája és éppen 
ezért minden vezetőnél; és 
dolgozónak jó együttműkö�
déssel arra . kell törekedni, 
hogy a meglévő újítással, 
észszerűsítóssel. a G a'd-1- 
mozgalom alka’mazásáva!, 
jó munkaszervezéssel, javas �
latokkal, a versenvvállalások 
tömeges ellenőrzésének meg�
szervezésével, dicséret és bí- 
rá’?4, alka’marásával megja�
vítsák.

A megmutatkozó lemara�
dások kijavítása annál is in �

kább döntő kérdés, mert fő�
leg azokon a területeken mu�
tatkoznak meg, amelyek a 
postaszolgáltatások fontosabb 
részét teszik. Igv pl. — lema�
radás van a budapesti távira �
tok belkezelés! és kézbesítési 
idejének csökkentésénél. Az 
áramkörök hasznos kihasz�
nálásánál, a törölt beszélge�
tések számának alakulásánál.

Hiányosság van még a munkafegyelem 
és a munkamódszerátadás 

területén is,
amit bizonyít, hogy a Vesz�
prémi Halép kirendeltségnél, 
mint a Javítóműhely vállalat�
nál — nemhogy csökkent, ha�
nem emelkedik az igazolat�
lan mulasztásból eredő mun�
kaidő kiesése és a 100 szá�

zalékon alul teljesítő dolgozók 
száma.

Ugyancsak lemaradás van 
a Vezetékes-rádiónál a góc�
indítás. valamint! a Járm ű �
telepnél az álló gépkocsik 
számának csökkentésénél. 
Kétségtelen, hogy egyes vál�
lalatoknál, hivataloknál tet �
tek már intézkedéseket a hi- 
bájc kijavítása érdekében, 
azonban ezeknek az intézke�
déseknek eredménye még 
mindig nem elégséges. A III. 
negyedévből már alig három 
hét van hátra, amit fel kell 
használni arra. hogy a meg�
lévő hibákat kijavítsuk. Eb�
ben a munkában elsősorban a 
szakszervezeti bizottságnak, a 
bizalmiaknak a feladata, hogy 
jó politikai felvi’ágosító mun�
kával és a hibák feltárásával, 
valamint a hibák ki javítási 
módjának megmutatásával, 
javaslatokkal, a Rőder-moz- 
galom kiszélesítésével. nyújt�
sanak segítséget a lemaradá�
sok behozására a szakveze�
tésnek.

A szakvezetés feladata biztosítani 
a jó munkamegszervezést, f

3Z anyag és szerszám biztosítását,
A hibák megszüntetése ér �

dekében az eddiginél sokkal

nagyobb segítséget várnak és 
követelnek dolgozóink úgy a 
szakszervezet területi és alap-' 
szerveitől, mint a miniszté�
riumtól és az Igazgatóságok^ 
tói.

Nem állhatunk meg an�
nál, hogy a kérdést felve�
tettük, közöltük, meg�
tárgyaltuk, átírtunk en�
nek érdekében, hanem ha 
szükséges, valamennyi 
vezető- és irányító szerv 
töltsön több időt az 
tizemben, hivatalokban 
és a dolgozók problémáit 

oldják meg.
Annak ellenére, hogy a vál�
lalások teljesítésében lemara�
dások vannak, a még hátra �
lévő idő elegendő, hogy eze�
ket kijavítsuk. A szakszerve�
zeti aktíváknak gondoskodni 
kell arról, hogy a dolgozók 
által elért munka és munka- 
versenylendüiet ne legyen 
kampányszerű és azért a fo �
gadalmak túlteljesítése mel�
lett igyekezzünk átvinni a 
versenylendületét a következő 
tervidőszakra.

Ne essünk ismét abba a 
hibába, amely már több éven 
keresztül bekövetkezett, hogy 
az év utolsó hónapjaiban — 
napjaiban rohammunkát kell�
jen végezni a lemaradások 
behozására.

Az elért eredmények to �
vábbfejlesztése és a hibák 
megszüntetése érdekében, 
minden .kommunista és ve�
zető. szakszervezeti aktíva 
érezze becsületbeli kötelessé�
gének a dolgozók segítését, 
a fogadalmak maradéktalan 
teljesítését.

A postás dolgozók politikai 
és szakmai felkészültsége, 
valamint a dolgozókban rejlő 
hatalmas kezdeményező erő 
biztosíték arra. hogy Rákosi 
elvtársnak tett fogadalmain�
kat teljesíthetjük. Ehhez 
azonban minden vezetőnek 
és szakszervezet); aktívának a 
legnagyobba segítséget kell 
nyújtani, a dolgozók részére,, 
melyet joggal valamennyiünk�
től elvár pártunk.

Bayer Zoltán

Visszhang
a Műszaki és Tudományos Szakkör 

megalakulásához
Augusztus 13-án ünnepélye�

sen megalakult a Postás- Mű 
szaki és Tudományos Szakkör. 
Híre még nem juthatott e! az 
összes postás dolgozókhoz, 
megalakulásának azonban 
máris van visszhangja. Dolgo�
zóinktól buzdítást és munkára 
való jelentkezést kaptunk. Kü�
lönösen a vidékiek várják türel�
metlenül, hogy őket is bekap- 
osolják a M. T. Sz. munká�
iéba. Különösen annak örülnek, 
hogy végre „a tesoedésnek" 
vége szakad, ahogy ők írják. A 
levelek közül egyet közlünk:*

„örömmel értesültem meg�
alakulásukról Sietek én is mun�
kájukba bekapcsolódni, mert 
régóta érzem e Szakkör szüksé�
gességét. Erezzük mindnyájan, 
hogy a hatalmas fejlődéssel 
csak úgy tarthatunk lépést, ha 
állandó tanulással, új gépesí�
téssel és főleg a modern techni�
ka bekapcsolásával, alkalmazá�
sával fejlesztjük termelésünket, 
munkánkat és azzal párhuzamo�
san magunkat.

A gyengeáramú elektrotechni�
kán át eljutottam a rnd;i>‘echni-  
kához és kapcsolatba kerültem a 
modern fizikával is.

Az Egri Pedagógiai. Főiskola 
Hz:km tanszéke a múlt évben 
felkért a gyakorlati etektrotech 
nikai ismeretek fejlesztése ér�
dekében felállított szakkörben 
előadások tartására és egyéb 
munkák elvégzésére. Ezirányü 
munkám eredményeit most ren�
dezem sajtó alá.

Postai területen eddig nem 
volt alkalmam. hogy ismeretei�
met továbbadhattam volna és 
továbbfejleszthettem volna. 
Ezért is üdvözlöm örömmel a 
Műszaki és Tudományos Szak�
kör megalakulását, mert ezen 
keresztül mindkettőre alkalom, 
nyílik nekem is és postás dol�

gozótársaimnak is a tovább�
tanulásra.

Áttanulmányoztam munkapro-  
grammjukat, azzal egyet- értek 
és biztos vagyok abban, hogy 
az országban még nagyon so�
kan várták e Szakkör megalaku�
lását. Biztos vagyok abban is, 
hogy a Szakkör munkája is 
eredményes lesz.

Bodó Zoltán 
Eger, I. postahivatal"

*
A Műszaki és Tudományos 

Szakkör örömmel üdvözli Bodó 
szaktárs munkára jelentkezését 
és megígéri, hogy munkáját 
úgy fogja végezni, hogv az 
valóban elősegítse a szocialista 
posta felépítését.

Ehhez a munkához azonban a 
postás dolgozók aktív támoga- 
tását is kéri és akkor közös erő�
ve! és munkával valóban meg 
fogjuk tudni valósítani célkitű�
zéseinket.

Munkánkba azonban nemcsak 
a műszakiak bekapcsolódását 
kérjük és várjuk, hanem a for�
galmi területen dolgozó szak�
társakét is, mert a műszakiak 
és forgalmiak egvüttmüködése 
biztosíthatja célkitűzéseink ma�
radéktalan megvalósítását.

Éppen ezért, ha dolgozóink�
nak munkájukkal, újításaikkal,' 
a szakirodalommal, stb. kapcso�
latos kérdésük, problémájuk 
van, forduljanak levélben is a 
Műszaki és Tudományos Szak�
körhöz (Bp.l Jókai-tér 10.) dol�
gozzanak a posta bármely terü�
letén és munkakörében is. A 
MTSZ. minden felvetett kérdést, 
megvizsgál, segít és tanácsot 
ad. minden egves levélre közvet�
lenül is válaszol és a munkába 
való bekapcso'ódásnak is,meg 
fogja találni a módját.

Szekér F.
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Válasz „a minden ellenszolgáltatás nélküli" 

vállal ásókra
Á Szocialista Posta júliusi 

számában megjelent egy cikk, 
amely megmagyarázza miért 
van szükség arra, hogy az 
eddigi déli szünetben is táv �
beszélő kapcsolásokat létesít�
sünk. A cikk aiapjábanvéve 
helyesen veti fel a problémát 
és tudjuk, hogy a postás dol�
gozók döntő többsége is meg�
érti, hogy ez a szolgáltatás 
szükséges és ezt megkövete�
li népgazdaságunk erős üte �
mű fejlődése, az a tény, hogy 
a korábbi időkben 12 és 14 
óra között vidéki állomá�
sainkkal lehetetlenség volt 
kapcsolásokat létesíteni.

A Szocialista Posta ebben 
a cikkében közölte az erdős-  
mecskei postahivatal vezetőjé�

nek levelét. amelyben a hiva�
talvezető szaktárs megértve a 
kérdés fontosságát felajánlja, 
hogy a déli távbeszélő szolgá�
latot minden ellenszolgáltatás, 
túlóra nélkül vállalná. A hi�
vatalvezető szaktárs megbe�
csülendő munkakészségről 
tett tanúságot.

E cikknek hatásaként 
augusztus 20-án a „Bé�
kéért harcolni kell” cím 
alatt Gere Mária pilis- 
maróti hivatalvezető al�
kotmány-ünnepi vállalá �
sát közli a lap, amelyben 

a következőket írja: 
..Dolgozó népünk érdekében 

ellátom az éjjel- napali távbe�
szélő szolgálatot minden el�
lenszolgáltatás nélkül.'” 

Meggyőződésünk az, hogy 
az ilyen és ehhez hasonló 
vállalások helytelenek, mert 
ellentétesek az alkotmány 
szellemével, a Munka Tör�
vénykönyvében foglaltakkal 
és alapvetően ellentétben áll�
nak a szocialista bérezés 
aiapelveivel „mindenki kéoes- 
ségei szerint, mindenkinél: 
munkája szerint.”

Lehet, hogy van egy jó pár 
olyan kishivatahink, ahol oly 
kicsi a forgalom, kevés a mun�
ka, hogy ez nem áll arány �
ban a kifizetett illetménnyel, 
bérrel. Ez külön kivizsgá�
landó és »  tényeknek megfele�
lően ált kell a munkát szer�

vezni. Véleményünk szerint 
azonban nem ez a jellemző 
és általánosítható.
, Senki sem kívánhatja meg 
tehát, hogy valaki éjjel- nap�
pal szolgálatot teljesítsen 
„minden ellenszolgáltatás 
nélkül."'

E két helytelen vállalás pro�
pagálása eredményeként a Bu�
dapesti Postaigazgatóság

agusztus havi versenyhiradó- 
jában már egész sor csatla �
kozás jelent meg.

Külön el kell ítélnünk az 
olyan agvtációt, amilyen 
a vállalásokat illetően a 

csatlakozások megtételé�
vel kapcsolatban történt.
A Budapesti Postaigaz �
gatóságtól Katona László 
szaktárs két szaktársnö 
kíséretében autón körbe�
já rt a Velencei-tó körűi 
egy pár hivatalt és itt a 
szakvezetői rangjuk és 
tekintélyük súlyával Ösz�
tönöztek néhány hivatal�
vezetőt, hogy csatlakoz�
zanak ehhez a helytelen 
mozgalomhoz. Még azt a 
komoly hibát is elkövet�
ték, hogy a vállalást tar �
talmazó leveleket Katona 
László szaktárs diktálta 

az érdekelteknek.
Az ilyen kierőszakolt vál �

lalásokkal pontosan az el�
lenkezőjét érjük el, mint amit 
kívánunk. Éppen ebből ere�
dően, a dolgozók nem önként, 
lelkesen csatlakoznak egy-egv 
mozgalomhoz, hanem kény- 
szerűségből, ami éles ellen�
tétben áll a szocialista mun�
kaverseny gondolatával.

Ne kívánjunk felkarolni és 
propagálni olyan helytelen 
mozgalmakat, amelyek a 
munkaverseny a szocialista 
kötelezettségvállalások értékét 
csorbítják és a dolgozók 
egészséges kezdeményezésé�
nek vetnek gátat.

Szakszervezetünk foglal�
kozott ezzel a kérdéssel és 
magától értetődően, a déli 
szünetben való távbeszélő 
szolgálat elrendelésével a leg�
teljesebb mértékben egyetért. 
Egyetért azzal is, hogy nép�
gazdaságunk fejlődése szük�
ségessé teszi az éjjeli távbe�
szélő szolgálat elrendelését 
is. ■"»

Nem helyesli és termé�
szetesen egyetlen felelős 
szakvezető sem támogat�
ja  azonban az olyan irá �
nyú törekvéseket, ame�
lyek ezt a szolgálatot dí�
jazás nélkül kívánják le�

bonyolítani.

Összefoglalva: a kishiva-
tal.i postás dolgozók döntő 
többsége megérti és világosan 
látja, hogy népgazdaságunk 
erős ütemű fejlődése miatt 
szükségszerű az éjjel-nappali 
távbeszélő szolgálat biztosí�
tása, megszervezése és vállal �
ja is részben a munkát, rész�
ben a szolgálat megszervezé�
sét, biztosítását.

Básta Rezső

H Í R E K
A budapesti postaigazgatóság 

és a budapesti Hálózatépítő Vál�
lalat dolgozói a bányászok iránti 
megbecsülésük jeléül tevéke�
nyen közreműködtek a bányász* 
nap sikeréért. Juhász Gábor szta�
hanovistával az élen megépítet�
tek Tatabánya 2-es posta ré�
szére egy új. száz állomást be�
fogadására alkalmas központot, 
amely zökkenőmentesen bonyo�
lítja le a távbeszélést.

Pilisszenlivánon Tasnádi Béla 
a bányásznap tiszteletére felsze�
reli a község hangoshíradó be�
rendezését és gondoskodik a 
bemondó szolgálatról.

•

Tatabányán a postások együtt 
vonultak fel a hős bányászok�
ká! a bányásznapon és a napi�
lapokat még korábban vitték k; 
az olvasóhoz. A bányásznapon 
pavilont állítottak fel a posta 
dolgozói, ahol a bányászok ré�
szére hírlapokat és postai érték�
cikkeket adtak el.

•

A pécsi automata központ ti�
zenkilenc dolgozója le'kesen tett 
vállalást alkotmányunk ünne�

pére. A vállalásaikat augusztus 
20. helyett, augusztus 15- re tel�
jesítették.

A vállalások a jóságfok eme�
lésére. valamint a szekszárdi 
távbeszélőközpont bővítésére 
szóltak.

A vállalások végrehajtásában 
kimagasló eredményt ért el Ma�
ries Mária, aki 120 és Dobi Fe�
renc, aki szintén 120 százalé�
kos eredményt ért el. A fel�
ajánlások teljesítésének forint�
értéke összesen 2774 forint. A 
központ dolgozói most újabb 
vállalást teltek, hogy ezzel is 
javítsák Pécs város távbeszélő 
szolgálatát.

A felajánlásban élenjár a Vö�
rös Csillag brigád, amely 1300 
forint pénzbeli megtakarítást 
vállalt.

KŐSZEG. A kőszegi postás 
dolgozók szép eredményeket ér�
nek el vállalásaik teljesítésében. 
A hivatal dolgozói célul tűzték 
ki. hoev a táviratok belkezetési 
Ideiét 13-ról 11 percre, a kéz�
besítés idejét pedig 25 percről 
20 percre csökkentik. Vállalá* 
sukat teljesítették.

Gondos sz e r v e z é sse l, felv ilágosító  munkával segítsük  
az új oktatási év  sikerét

A szocialista építés egyre 
gyorsuló üteme fokozott kö�
vetelményeket támaszt a 
szakszervezeti vezetőkkel és 
aktívákkal szemben és mind�
ezeknek a követelményeknek 
sikeres megoldása szorosan 
összefügg a szakszervezetben 
dolgozó kommunisták és 
pártonkívüiiek képzettségével. 
A proletárdiktatúra szakszer�
vezeteinek feladata a dolgo�
zók nevelése, meggyőzése, a 
tervek teljesítésére való moz�
gósítás, a dolgozók érdekvé�
delmeinek, munkakörülmé�
nyeinek folytonos javítása. 
Ahhoz, hogy a szakszervezeti 
vezetők, aktívák ezeket a fel�
adatokat el tudják . látni, 
szükséges, hogy eszmei, po�
litikai nevelésben részesülje�
nek, Eszmei, politikai felké�
szülés nélkül nem tudják el�
látni feladataikat, nem lát �
ják a maguk „kis” munkájá �
ban az országos feladatokat. 
• Ha megvizsgáljuk szak- 
szervezetünknek 1951/52. évi 
oktatási munkáját, megálla �
píthatjuk, hogy az eredmé�
nyek mellett túlsúlyban van. 
nak a hiányosságok. Ered �
ményként számolhatjuk el, 
hogy az esti tanfolyamok eg)’ 
része hozzájárult szakszerve�
zeti munkánk továbbfejlesz�
téséhez, a postán belül a 
munkaverseny kiszélesítésé�
hez. A hiányosságok között 
megállapíthatjuk, hogy az 
I951/52-es oktatási év leg �
nagyobb hiányossága az volt, 
hogy szakszervezetünk az 
oktatást nem tekintette oly 
döntő feladatnak, mint az 
szükséges lett volna.

szükséges tehát a mintegy 
2800 postahivatalnál dolgozó 
aktíváink bevonása is az 
oktatásba. Ecé'.ból a már 
előző években bevált formá�
ban fogjuk kishivatalaink dol�
gozóit az oktatásba bevonni, 
vagyis egy-egv körzeti hiva. 
tál, vagy területi bizottság 
székhelyére fogjuk dolgozóin�
kat összevonni havonta egy- 
egv esetben, ahol a már elő�
re kiküldött anyagot konfe�
rencián megbeszéljük.

A tanfolyamoknak elő 
kell segiteniök a posta 
üzemeiben, hivatalaiban, 
a szakszervezeti szervek�
ben megbúvó ellenséges 
elemek, jobboldali szo�
ciáldemokraták leleple�

zését.
Éberségre kell nevelni a hall�
gatókat és meg kell taníta �
nunk őket arra, hogy kü'önbsé- 
get tudjanak tenni a jóindu �
latú, de politikailag még fej�
letlen. egyszerű dolgozók és 
a tudatos ellenség között. A 
tanfolyamokon a párt poli�
tikájának, álláspontjának szi�
lárd védelmezőivé kell nevel�
nünk a hallgatókat. A funk�
cionáriusainkat, aktíváinkat 
meg kell tanítani arra. hogy 
a termelés emelkedéséért, a 
Munka Törvénykönyvében 
megállapított jogok érvénye�
sítéséért folytatott harc elvá�
laszthatatlan egymástól.

Az oktatási év előkészíté�
sének jelenlegi szakaszában 
már most komoly hiányossá�
gok tapasztalhatók. Területi 
bizottságaink vezetőségei nem 
vitatták meg a SZOT elnök�
ségének az 1952j53- as okta�
tási évről szóló határozatát. 
Hasonló a helyzet alapszer�
veinkben is. Ez azt mutatja, 
hogy nem értették meg az ok�
tatás fontosságát.

Sürgős feladat tehát, 
hogy közép- és alapszer�
veink a maguk területére 
vonatkoztatva mélyre�
hatóan tárgyalják meg a 
SZOT Elnökségének ha �

tározatát.
Területi bizottságaink elké. 
szítették ugyan az 1952/53-as 
oktatási év tervét, de ez nem 
értékeli eléggé az elmúlt ok�
tatási évet és a feladatokat. 
Soproni területi bizottságunk 
munkaterve csak a keretszá�
mok felosztására szorítkozik, 
és nem oldja meg a feladato �
kat. A munkatervek általá �
nosságban azt mutatják, hogy 
azok csak egy ember mun�
kája. nem pedig a vezetőség 
kollektív munkája. Terü'eti 
bizottságaink egy része még 
nem közölte a hozzájuk ta r �
tozó alapszervekkel az okta�
tás ' keretszámokat.

Komoly hiba, hogy a szak-  
szervezeti központ sem adott 
kellő mértékű segítséget, pe�

dig a szakszervezeti központ 
minden vezetőjének és mun�
katársának felelősségteljes 
kötelessége az oktatási év st-, 
kerének biztosítása.

A központ osztályainak 
munkatársai tárgyalják meg 
a tennivalókat, ismerjék meg 
részleteiben is a központi ter �
vet és kiszállásaik során se�
gítsék, ellenőrizzék közép, és 
alapszerveink oktatási mun�
káját.

Az előttünk álló oktatási 
év sikere megköveteli, hogy 
az etéren megmutatkozó hiá �
nyosságokat sürgősen felszá�
moljuk. Közép- és alapszer�
veink mérlegeljék az eddig 
végzett munkát, tanuljanak a 
hibákból és összegezzék a ta �
pasztalatokat. Ne feledjék, 
hogy ez a munka-, az okta�
tási év jó előkészítése ezer�
szeresen megtérül a szakszer�
vezeti élet minden területén. 
Az oktatásban elért minden 
eredmény, a tanfolyamok si�
kere, egy-egy lépést jelent 
a szakszervezeti munka to �
vábbfejlesztésében.

Csak úgy tudja szakszer�
vezetünk végrehajtani a pár�
tunk által reája bízott nagy 
és megtiszielő feladatot, ha 
képzett, eszmeileg, po’itikailag 
fejlett funkcionáriusok és ak�
tívák ezreit képezi ki, tanít�
ja meg feladataikra.

Hegedűs István

Az ellenőrig és segíti munkánk is 
hiányos folt.

A párt vezetőszerepének ta �
nítása terén is hiányosságok 
tapasztalhatók. Legtöbb tan �
folyamon nem tisztáztuk, 
hogy a pártvezetés, érvényesí�
tése a szakszervezeti mun�
kánkban pártunk politikájá �
nak, határozatainak lelkes 
támogatását, következetes 
megvalósítását jelenti.

A tanfolyamok nagy része 
nem adott kellő segítséget a 
gyakorlati feladatok megvaló�
sításához. A tananyagban fel�
vett kérdéseket nem kötöttük 
össze az adott terület szak- 
szervezeti problémáival. Az 
ilyen tanfolyam nem is moz�
gósított a szakszervezeti 
munka megjavítására.

Hiányosság volt az is, 
hogy egyes szerveink az 
aktivisták képzését a 
szakszervezeti munkát 
alig ismerő szakszerve�

zeti tagokra bízta.

Nem teremtettük meg a ne�
velés eszközeivel az oktatási 
fegyelmet.

Áz 1951—52-es oktatási év�
ben végzett munka mérlege 
megszabja az idei oktatási 
év jó előkészítésében előttünk 
álló feladatokat. Mindenek�
előtt az oktatás, a tanfolya �
mok elvi színvonalát kell 
emelni.

A tanfolyamok célja, hogy 
megfelelően mozgósítsanak 
pártunk Politikai Bizottságá�
nak 1950. július 24-1 hatá �
rozatában megjelölt felada �
tokra.

A színvonal emelésének 
legdöntőbb feltétele, hogy 
szakszervezetünk felső-, kö�
zép- és alapszervei megért�
sék: a tanulás nem valami�
féle „külön feladat”, hanem 
a szakszervezeti munka meg�
javításáért vívott harc elvá�
laszthatatlan része.

A1 1952/53-as oktatási érben 
különös gondot kell fordítanunk 
a kishivatali dolgwók oktatására
A posta dolgozói igen szét�
szórt területen dolgoznak,

A Pravda
közlése nyomán a Szabad Nép 
ismertette a SZKÍbfP XIX. kon�
gresszusának a Szovjetunó fej�
lesztésére irái.yrló ötödik öt�
éves terv v gréhajtására vonat�
kozó tervezetét.

A tervezet egyebek között a 
posta.' szolgálat további korsze�
rűsítésével és az általános fej�
lődéssel párhuzamosan jelentke�
ző fokozo.tabb postai igények 
kielégítését céázó beruházásokkal 
is foglalkozik. Az I95t—55. évi 
ötödik ötéves tervben új rádióadó 
létesítését, ultraröv'd hullámú 
adások rendszeresítését irányoz�
ták elő. továbbá a nemzetközi 
távíró- és távbeszélő hálózatnak 
az eddigi kétszeresére való 
felemelését tűzték ki célul. 
Azonkívül — mindenekelőtt a 
késedelemnéikiHi lapterjesztés�
hez fűződő elsőrendű politikai 
érdekekre való tekintettel — 
a nem főútvonal mentén fekvő 
helyiségek jobb járati szolgá�
latának további előmozdítása 
céljából nagyszámú közúti gép�
járművet helyeznek forgalomba.

Az előző. — 1946—1950. év' 
negyedik ötéves tervhez képest 
a mostani ötödik ötéves terv táv�
közlési és szorosan vett posta1 
beruházásokra 65 százalékkal 
többet irányoz elő

A Fédération Postale

pedig arról számol be a? 1953. 
évi francia költségvetés ismerte, 
tése kapcsán, hogy a kormány 
tovább szűkíti a posta amúgyis 
soványra szabott hitelelőiránu-  
zatát.

A lisszaboni egyezményhez 
való csatlakozása eredménye�
képpen a francia államháztar�
tásra a fegyverkezési hozzá�
járulás ’mén 1400 milliárd 
frankói kitevő teher nehezedik. 
Ezt az összeget természetesen a 
munkájukból élő dolgozóknak 
kell megfizetniük. Mit jeleni ez? 
Azt jelenti, hogy a kb. százezer 
francia postás dolgozó reálbére 
az adó-  és áremelések következ�
tében. a fegyverkezésre fordí�
tott költségek arányában csök�
ken tovább. Sőt — mivel az 
életszínvonal általános csökke�
nése a postaforgalom alakulásá�
ra is károsan hat ki. — a posta 
ügyi miniszter kijelentése sze�
rint, 1953- ban 4000 dolgozóval 
kevesebbre lesz szüksége a 
francia postár~k.

Magyarán: 4000 francia pos�
tás az utcára kerül.

Az II Telegrafonico
arról ad hírt, hogy az olasz bal�
oldali postás szakszervez« ek 
csatlakozta!; a Közalkalmazottak 
Szakszerve tének egységfelhí- 
sához. A felhívás az állami al�
kalmazottak közös érdekeinek 
hatályos megvédése céljából az 
összes érdekelt dolga ók széles�
körű és szoros akcióegységének 
szükségességét hangoztató. Jel�
lemző. hogy az egyöntetű fellé�
pés alapelveinek megvitatása cél�
jából tartott megbeszélésről — 
bár meghívást kaptak — min�
den magyarázat nélkül távolma�
radt a szociáldemokrata és kato�
likus postás szakszervezet.

A Post und Telegraphie
augusztusi száma egyelőre a hu. 
nior- rovatán egy kortörténeti 
szempontból is érdekes ese�
ményről ad számol.

Az osztrák üzemekben, így a 
postán is, egy idő óta zavaros 
fogalmazásit röpiratokat szórnak 
szét „ismeretien" tettesek. A 
röpirat arra szólítja fel a dolgo�
zókat, hogy hagyják faképnél 
szakszervezetüket, hiszen azok 
úgyis egyes politikusok játékát 
szolgálják s lépjenek be az 
egyedül üdvözítő UGAA- ba, 
amely magyarul az osztrák dol�
gozók és alkalmazottak „poli�
tika-  és pártmentes’' szakszerve�
zetének a rövidítése. Itt keve�
sebb tagdijat kell fizetniök, rá�
adásul még azt is visszakapják 
az utolsó vasig. Nem lesz kol�
lektiv szerződés, munkavédelem, 
társadalombiztosítás. Az UGAA 
m :nden- ö[ „aiyailag" gondosko�
dik majd. Jelentkezni lehet a 
„Birns'übel" fogadóban.

Mindez nagyon kedélyesen 
hangzik. A • sörhazak és a hu�
mor- rovat, mini kezdet, azonban 
eléggé rosszemlékű sejtelmeket 
ébreszt Európa mm németlckta 
területein. Volt egyszer valaki, 
aki szintén sörcsarnokból és a 
humor- rovatból indult s ötven�
millió halott M zi az útját. . .

Lengyelország
a felszabadulás óta olyan mér�
tékben fejlődik és épül. ami a 
háború előtt elképzelhetetlen 
volt. A háború alalt háromne�
gyedrészben lerombolt Warsza�
wa (Varsó) rohamosan új és

korszerű fővárossá épül. Éj 
szénbányákat tárák  fel, ame�
lyekben már megkezdték a szén 
kitermelését. Üj gyárak épül�
nek, amelyekkel úgy a „nehéz-, 
mint a könnyűipar is bővül ys 
erősödik. A mezőgazdaság gé�
pesítés« is rohamosan halad elő�
re. A lengyei posta sem marad 
el a nagy fejlődéitől. Üj posta�
hivatalok épülnek korszerű be�
rendezéssel. Nemcsak műszaki, 
de forgalmi téren is korszerűsí�
tik a pos'át. Csomagoló és szál�
lítóberendezések, futószalagok és 
csőposta gyorsítják és könnyítik 
a postás dolgozók munkáját. A 
hírlapterjesztést is teljes mérték�
ben a posta vette át.

(Lengyel sajtótud.)

Csehszlovákia
Osztravában, a csehszlovák 
szénvidék fontos iparvárosában 
a dolgozók és bányászok lakás-  
viszonyai nem voltak kielégí. 
tóek. A népi demokrácia tervbe 
vette, hogy üj szocialista Osztra-  
vát fog építeni. A tervek készí�
tésénél a dolgozók javaslatait is 
figyelembe vették. A város épí�
tése már teljes ütemben halad. 
Számláján dolgozó szabadidejét, 
szabadságát ajánlotta fel a vá�
ros építéséhez és ezek soraiban 
a vidék postás dolgozói is kive�
szik részüket az áj város építé�
sében.

(P. T. T. Rab.)

H Í R E K

Oroszlánybánya. E fontos bá�
nyatelepünkön átadták a for�
galomnak az új postahivatalt. 
Az új postahivatal nagy segít�
séget jelent az oroszlányi bá�
nyászoknak, mert nem kell há�
rom kilométert gyalogolniuk, 
ha levelet, vagy csomagot 
akarnak feladni.

*

CEGLÉDBERCEL. A vasutas 
és_postás dolgozók szoros együtt�
működésének eredményeként a 
a hírlapokat a posta már a kora 
reggeli órákban kézbesíti. A ko�
rai kézbesítéssel biztosítják, 
hogy a munkába induló dolgozók 
már korán reggel értesülnek a 
hírekről, másrészt munkájukba 
menetelkor a vasúton olvashat�
ják a hírlapokat.

Építsd a nép országát, védd a magyar függetlenséget, oltalmazd a békét: jegyezz békekölcsönt!
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A munkafegyelem lazasága, 
az ellenőrzés elmulasztásának következménye 

a Szolnok 2-es postahivatalnál
Népgazdaságunk gyorsütemű 

fejlődése mind több és több fel�
adatot ró a postás dolgozókra 
is A postás dolgozók feladati, 
hogy a dolgozók által feladott 
küldeményeket a lehető leg�
gyorsabban és hiánytalanul kéz�
besítse a megadott címekre. A 
postás dolgozók kezén így nagy 
értékek fordulnak meg és ez azt 
Követeli minden egyes dolgozó�
tól, hogy a reájuk bízott értéke�
ket minden körülmények között 
megvédje és ahhoz hozzá ne 
nyúljon.

Sztálin elvtárs arra tanít ben�
nünket. hogy megfelelő ellenőr�
zés nélkül, a megfelelő egyéni 
feielőségérzet nélkül nem vé�
gezhetünk jó munkát, amikor 
ezeket mondotta:

„mikor az emberek egyáltalá�
ban nem éreznek felelősséget a 
reájuk bízott munkáért, ha 
hiányzik az egyéni felelősség, 
akkor szó sem lehet a munka 
termelékenységének csak vala�
melyes komoly eredményéről, a 
termelés minőségének javítá�
sára. Az egyéni felelősség 
hiánya olyan ostora az iparnak, 
amely az üzemekben elért min�
den termelési és szervezeti 
eredményeinket veszéllyel fe�
nyegeti."

Sztálin elvtárs mondása tel�
jes egészében vonatkozik a 
Szolnok 2- es postahivatal dol�
gozóira.

Mi történt Szolnokon ?
Olyasmi, amiről többen tud�

tak, amiben többen részt vettek. 
A csomagok sorozatos ellopása 
és fosztogatása.

Lájkó Sándor fosztogatta a 
csomagokat. Főleg textiláruk el�
lopására specializálta magát, ez 
hozott neki a legnagyobb hasz�
not. Kovács Sándor a boros dc- 
rnizsonokat fosztogatta, aláírá�
sokat hamisított. És a posta 
tulajdonát 'képező levélzsákok�
kal üzérkedett.

Vagy Dávid 6zaktársnő, aki 
amellett, hogy népi demokrá�
ciánk. biztosította számára a 
nyugodt megélhetést, a feladott 
táviratok szószámainak ; össze�
vonásával csapta be a távirato�
kat feladó dolgozókat. De so�
rolhatnánk tovább a neveket, 
mert tó egypár van olvan, aki 
„csak” rumot eresztett bögrébe, 
vagy zsírt eresztett a sérült 
csomagokból, lopkodtak a Kö�
zösség vagyonából.

Pedig népi demokráciánk 
mindent megtett ezeknek az 
embereknek, hogy életszínvona�
luk emelkedjen és nyugodtan 
élhessenek.

Lajkó Sándor öt hold földet 
kapott a földosztásnál. Ko�
vács Sándor szntén része�
sült juttatott földből. De 
ez nem volt nekik elég, fel�
támadt bennünk a kapita�
lista ösztön, a nyerészke�
dési vágy a kupeckedés és 
népi demokráciánk jóságát 
azzal hálálták meg, hogy 

loptak, és csaltak.

Vájjon miért nem fogták meg 
a kezüket, vájjon miért nem tet�
ték tehetetlenné a lopásokat? 

Az első kérdés,

milyen ellenőrzés lehetett 
Szolnok 2-ben

hogy a csomagíosztogatásban 
és a lopásban többen is részt- 
vettek?

A hivatal vezetője, Kék János 
szerint ellenőrzése során semmi 
olyan körülményt nem' tapasz�
talt,' amely valaki ellen gyanú�
okot szolgáltatott volna.' Termé�
szetesen az olyan ellenőrzés 
nem is lehet hatásos, amely 
egy barátságos borozgatás után 
történik meg a hivatalnál. Kék 
szaktárs ugyanis igen sokat tar�
tózkodott a pályaudvari Utas�
ellátó vendéglőben és még azt 
sem átallotta, hogy az italozás�
hoz szükséges pénzt a felvevő 
kézipénztárból kérte kölcsön. De 
ha már az ellenőrzései során 
nem is tapasztalt semmit sem a 
hivatalvezető, fel kellett volna 
figyelnie azokra a hangokra, 
amelyek városszerte hangzot�
tak, amelv szerint egyes postá�
soktól fele árért lehet textil�
anyagot kapni, azért, „mert a 
postás dolgozóknak 10 kg-ig 
szabad rablásuk van a hivatal�
nál.“

A hivatalvezetőnek fel kellett 
volna figyelnie arra is, honnan 
telik a dolgozóknak, hogy mun�
kaidő alatt ellátogassanak az 
Utasellátóba egy kis barátságos 
borozgatásra? — A hivatalve�
zető arról is jól tudott, hogy 
voltak olyan esetek is. amikor 
cgy- egy dolgozó úgy be volt 
rúgva, hogy el sem tudta látni 
a szolgálatát.

De komoly felelősség ter�
heli a szakszervezeti bizott�
ságot is, mert nem figyelt 
fel a munkafegye'em laza�
ságára, nem kereste az 
okát annak, miért tűnik el 
olyan sok csomag Szolnok 

2-es hivatalnál.
Nem figyelt fel arra milyen 
helytelen és rossz szef'em 
alakult ki a hivatalban, ami�
kor a munkafegyelem lazí- 
tókról egyáltalában nem 
bészélnek, sőt áz egyik 
szaktárs úgy nyilatkozott 
„mi nem árulkodunk egy�

másra.”

A vizsgálat még folyik Szol�
nok 2. ügyében. Ez az ügy 
azonban nemcsak Szolnok ügye, 
ez a mi ügyünk,, a ,postás, dol�
gozóké is. Akik a szocializmus 
építése során mindent elköve�
tünk, hogy postánkat valóban 
szocialista postává tegyük, ahol 
minden feladott küldeményre, a 
nép vagyonára úgy vigyázunk, 
mint a szemünk fényére.

A postás dolgozók döntő 
többsége becsületesen végzi 
munkáját, örömmel és büszkén 
figyeli nagyszerű fejlődésün�
ket. Joggal megköveteli, hogy 
minden postás dolgozó hasonló�
képpen becsületesen végezze 
munkáját.

Éppen ezért követelik, hogy a 
törvény legerétyesebb szigorá�
val sújtson le azokra, akik 
megsértik a munkafegyelmet, 
De követeli, hogy mindazokat is 
vonják felelősségre, akik hamis 
népszerűségre törekedve, az el�
lenőrzést elmulasztották.

Sz. L.

Az egri vonaüépítő női brigád tagjai bebizonyítják, hogy a műszaki 
munkában is megállják helyüket a nők.

A  könyv fegyver 
a szocializmus építésében

Az egész ország nagy lelkese�
déssel ünnepelte alkotmányunk 
évfordulóját augusztus 20- át. A 
magyar sportolók világraszóló 
gyózelemsorozattal, a dolgozók 
pedig az alkotmány ünnepébe 
tett vállalásuk teljesítésével.

A Magyar Népköztársaság 
Alkotmánya törvénybe foglalta 
épülő szociálist\a társadalmunk�
nak azt az aiapelv ét, hogy a 
nép állama számára legfőbb 
érték az ember. Ezt a célkitű�
zést valósítjuk meg az egész�
ség védelem egyik leghatáso�
sabb eszközével a testneveléssel 
és a sporttal. Az a tény, hogy 
a Magyar Népköztársaság a 
dolgozó nép állama, lehetővé 
teszi a tömegsport kifejlődését, 
amely alapja a minőség fejlő�
désének, olimpiai eredményeink 
további fejlődésének.

A Magyar Népközlá'saság 
Alkotmánya biztosítja a dolgo�
zók számára a munkához, a pi�
henéshez, az üdüléshez és a 
művelődéshez való jogot. De 
nemcsak a jogot biztosítja, ha�
nem ennek gyakorlásához szük�
séges gazdasági előfeltételeket 
is. A sport részére adott hatal�
mas támogatás megmutatkozik 
testnevelési rendszerünk fejlődé�
sében, a dolgozók mind nagyobb 
tömegei kapcsolódnak be a 
rendszeres testnevelésbe, és 
megm utal kozott ot impikonjai nk 
előkészítésében, aki- k mindent 
megkaplak, hogy gondtalanul

Növeljük sportköreink taglétszámát
Budapesti terület híreiAz eddigi eredményeink to�

vábbfejlesztéséhez szükséges az, 
hogy állandóan növeljük sport�
köreink taglétszámát, mindig 
több és több dolgozót vonjunk 
be a rendszeres testnevelésbe. 
Az olimpiai sikereink még in�
kább felkeltették a dolgozók 
érdeklődését a sport iránt. 
Sportköreinknek feladata, hogy 
ezeknek a •dolgozóknak biito-  
sítsa a sportolás lehetőségeit, 
beszervezze tagjai sorába.

A tagtoborzási munkát első�
sorban a DISZ szervezetek se�
gítségével kell végrehajtani. 
Követendő példa ezen a téren 
az Egyesült Izzó DISZ bizott�
sága, amelyik határozatot ho�
zott, hogy a sportkör taglét�
számát a fiatalokból év végére 
30 százalékkal felemelik. A tag-  
toborzási munkát össze kell 
kötni a tagdíj fizetés megszi�
lárdításával. Az eddigi tagság 
igen sok helyen csak névleges 
volt és sem tagdíjat nem fize�
tett. sem tagsági könyve nem 
volt. Különösen minőségi spor�
tolóink közül sok nem rendelke�
zik tagsági könyvvel.. Ezeket a 
hangosságokat haladéktalanul 
fel kell számolni és a tagtobor�
zást munkával párhuzamosan 
megszüntetni. Érvényesíteni

A Keleti Posta kul túrottho�
nának könyvtárában élénk for�
galom van. Reggel 7 órától 
délután 3 óráig egymásnak ad�
ják a dolgozók a kilincset.

Nemes József sza.ktárs — a 
forgalmi osztály egyik dolgo�
zója — éppen Gárdonyi Egri 
Csillagok c. müvét kéri a könyv�
tárostól.

Sajnos, nincs bent — mente- 
getődzik Leszkóczi Róza. a 
könyvtáros —, nagyon keresik 
a magyar klasszikusokat és leg�
több bizony állandóan kézben 
van.

Nem tesz semmit — válaszol 
Nemes szaktárs —, végignéz a 
könyvekkel megrakott polco�
kon, egy pillanat alatt választ 
másik művet.

A könyvtárba egyre több ofvaső érkezik
Egyenruhás kezelő szaktár�

sak, szaWársnők, tisztviselők, 
fiatalok és idősek, egyaránt 
szorgalmasan keresik fel az 
üzem könyvtárát. Itt látjuk 
Stuchli Ferencnek Abonyi Gyu�
lát az ellenőrzési osztályról. 
Juhász Kálmán mozgós szak�
társat, Halmi Sándort a gond�
nokságtól és még néhány ol�
vasót. A könyvtáros társadalmi 
aktívája. Balog Gyulai szaktárs 
segítségével fürgén adja ki a 
kívánt műveket, villámgyorsan 
intézik el a velejáró adminisz�
trációt és az olvasó máris 
boldogan viszi kezében * kivá�
lasztott művet, *z új olvasni�
valót.

Megkérjük 9 jelenlévőket, 
hogy mondjanak' véleményt a 
könyvtár rrarokájáró!.

— A Keleti Posta dolgozói 
— mondja Stuchli Ferencné — 
nagyon hálásak pártunknak' 
ezért a körülbelül 3000 kötetes 
könyvtárért. A Keleti Postánál 
folyó kulturális nevető munkát 
a könyvtár jó működése nagy�
mértékben elősegíti. Magam 
különösen tudom értékelni az 
olvasás nevelő jelentőségét, 
mert régebben magam is könyv�
táros munkát végeztem társa-  
dalmi ^munkába,n<l?@eemit',fuimrpr 
tárunkban- ■ bőséges* - '- választék 
á’t a dolgozók rendelkezésére 
különböző írásművekben. úgy 
gondolom, ez a választék nagy�
mértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy egyre többen csatlakoznak 
hozzánk, a régi olvasókhoz.

Milyen könyveket olvas leg�
szívesebben, szaktárs? — kér�
dezzük Nemes József szaktár- 
sgt.

Nálunk tulajdonképpen

az egész család tagja 
az üzemi könyvtárnak

A feleségem nagyon szeret; az 
ismeretterjesztő könyveket. 
Iíjin—Sega!: „Hogyan lett az
Ember Óriás” C. műve. Voron- 
cov: „A Világmindenség” olva�
sása komoly élményt jelentett 
számára. A fiam főleg a tájleírá�
sokat és ifjúsági műveket ked�
veli. Nagyon dicsérte Mikhuló— 
Makláj: a „Pápuák világában". 
Geréb: „Kiált Patak vára” és
Hegedűs: „Hajnal a tárnák fe�
lett” c. müveket. Magam, ma�
gyar klasszikusok mellett sokai 
olvasok szovjet íróktól. Nagyon 
sokat társultam a „Csendes 
Dón”-ból. A Honvédő Háború 
hősies harcát ismertem meg 
Penyesko: „Egy szovjet tiszt
naplója" c. regényéből. Az újak 
közül élvezettel olvastam Gor�
batov: „Donyecl bányászok” és 
az új kiadásban megjelent Mó�
ricz Zsigmond: „Gyalogolni jó” 
c. művét.

A beszélgetésbe beleszól Ju �
hász Kálmán mozgópostás szak- 
társ.

Az én fiam is szorgalmas ol�
vasója a könyvtárnak. Vala�
hányszor könyvet viszek ma�
gamnak. neki is kell választa�
nom néhány ifjúsági müvet.

A ,beszélgetés alatt kiderül, 
hogy a dolgozók általában 
elégedettek a könyvtár munká�
jával, különösen azóta, mióta 
a könyvtárost függetlenítették. 
Azóta minden nap van könyv�
táróra és a hivatal változatos

szolgálata mellett is talál min�
den dolgozó alkalmat, hogy a; 
könyvtárat felkereshesse.

Kérésünkre a könyvtáros el�
mondja. hogy jelenleg 750 a be�
iratkozott olvasók száma, de 
ezekből rendszeresen 513 dol�
gozó olvas.

Havonta átlag 2000 kötet könyvet 
, kölcsönöznek ki.

Nagyon nagy az érdeklődés a 
magyar és a külföldi klassziku�
sok iránt, de szeretik az olva�
sók a szovjet és az új magyar 
írókat is. Előszeretettel olvas�
sák: Gorkij, Osztrovszkij, Solo- 
hov, Azsajev, Nyikolajeva, a 
magyarok közül: Illés Béla,
Veres Péter, Nagy Lajos mü�
veit. Az olvasás iránt nagyon 
nagy az érdeklődés, az olvasók 
száma egyre nő, a kikölcsönzött 
könyvek számát egy év alatt 
100 százalékkal emelték.

Minek tulajdonítják — tesz- 
szűk fel a kérdést a könyvtáros�
nak — ezt a jelentős emelker 
dést?

„Elsősorban annak — mondja 
Leszkóczi Róza —, hogy a Ke�
leti Posta pártbizottsága, szak-  
szervezeti bizottsága niinden 
támogatást megad a könyvtár 
munkájához. A Jóléti térítésből 
havonta és dolgozónként átlago�
san egy- egu forintot fordítanak 
könyvtár céljára. A társadalmi 
munkában dolgozó könyvtáros 
aktíváknak megfelelő szolgálati 
beosztással lehetővé teszik, hogy 
könyvtári munkájukat kielégí�
tően végezhessék el."

Sokat segített a könyvtár ered' 
menyein az is — mondja Hor�
váth József, a kultúrotthon igaz�
gatója —, hogy műhelvkönyvtá- 
rakat létesítettünk. Az osztá�
lyokon könyvtáros aktíváink ér�
tékes segítőtársai a kultúrott�
hon könvvtáránaik.

Ezek mind szép eredmények 
— vélekedünk —, de azért talán 
még javítanivalót is találunk. 
Először húzódoznak a szaktár 
sak. de azután kiderül, hogy a 
könyvtár ió munkája mellett 
bizdhy Hibák is akaÜHák.

Jó lenne — mondja az egyik 
olvasó —, ka a szakvezetés 
valamilyen módon, esetleg iroda-  
áthelyezéssel — megoldaná, 
hogy a könyvtár közelebb kerül�
jön a kultúrotthonhoz, mert így 
olvasószobánk is lenne. A Ke�
leti Posta sokfajta szolgálati be. 
osztása mellett, gyakran akad 
a dolgozóknak egy- két órai ide�
je, amikor szívesen vennének ki 
a könyvtárból novetláskötetet és 
azt helyben elolvasnák. Ugyan�
csak olvasókörök megszervezése 
is könnyebb lenne.

Katalógus. — szól közbe egy 
idősebb kezelő szaktárs —, az 
is kellene. Hiába, mi idősebbek 
nem szeretjük — de talán a 
fiatalok sem —, a kartoték sze�
rinti kimutatást. Fárasztó a kis 
kartonok között lapozgatva ke�
resni a megkívánt könyvet.

A könyvtáros, «mióta függet�
lenítették, sokat betegeskedik — 
vélekednek többen —, ezzel kap 
csolatban az a hiányosság, 
hogy' az elvtársnő nem törődik 
az utánpótlással, nem gondos�
kodik megfelelő helyettesről: 
és bizony előfordul, hogy' a 
könyvtárórát betegsége miatt 
nem lehet pontosan megkez�
deni.

Késő délutáni órákban hagy�
juk el a Keleti Posta épületét 
és tapasztalataink alapján az 
a meggyőződésünk, hogy — a 
hibák ellenére — eredményes 
könyvtármunka folyik ebben a 
postaüzemben. Reméljük, hogy 
a meglévő hiányosságok meg�
szüntetésével megvalósítják vál�
lalásukat és ez év végére 850 
főre emelik a beiratkozott olva�
sók és 600-ra a rendszeres olva. 
sók, 2400-ra a kiolvasott köny 
vek számát. Reméljük, hogy a 
Keleti Posta kultúrmunkásai ezt 
a vállalást maradéktalanul tel�
jesíteni fogják.

tak ác s  Miklós

kell az alapszabálynak azt a 
pontját, mely szerint ha valaki 
3 hónapig nem fizeti tagsági 
díját, megszűnik tagja lenni a 
sportegyesületivek. Ez pedig azt 
vonja maga után, hogy sem a 
létesítményeket nem látogat�
hatja, sem sportszereket nem 
használhatja..

Az eddigi 1 forintos tagsági 
díjak formálisak voltak, és csak 
azt a célt szolgálták, hogy ezen 
keresztül is éreztessük a tag�
sággal, hogy egy szervezethez 
tartozik, ahol jogai és köteles�
ségei vannak. Dolgozóink egyre 
fejlődő öntudata emelkedő élet-  
színvonala lehetővé teszi a tag�
sági díjak módosítását. Lehe�
tővé védik ezzel az, hogy a tag�
ság gazdaságilag is fokozottabb 
mértékben járuljon hozzá a 
sportkö«■ fenntartásához. Októ�
ber 1- től a tagsági díj 2 forint 
lesz és 5 forint, valamint 10 fo�
rintos címletű tagsági bélyege�
ket is kapnak a sportkörök, 
hogy ezáltal önkéntes felaján�
lással erősíthesse a sportkör 
gazdasági alapját.

A munka jó megszervezésé�
vel és lebonyolításával erősít�
jük sportkörünk tagságának fe�
gyelmét és az újabb dolgozók 
bevonásával a rendszeres test�
nevelésbe — neveljük a Mun�
kára és a Haza védelmére 
Kész dolgozókat.

készülhessenek jel a nagy küz�
delmekre.

Alkotmányunk tehát, mint ezt 
olimpiai sikereink is bizonyít�
ják korlátlan lehetőséget bizto�
sit testnevelési és sport fejlődé�
sünk számára. Az így megerő�
södött sportmozgalmunk nagy�
mértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy élni tudjunk az alkot�
mányban lefektetett jogainkkal 
és felkészít kötelességünk telje�
sítésére: a nagyobb termelé�
kenységű munkára és az a kot-  
monyba foglalt szent kötelessé�
günk teljesítésére, a haza vé�
delmére.

Ezt szolgálja minden egyes 
MHK próbázó, sportolóinknak a 
felszabadult országok hatalmas 
erejét jelentő világraszóló olim�
piai sikerei, amelynek szerve�
zője pártunk és forrása: a Ma�
gyar Népköztársaság Alkotmá�
nya.

A Postás Sport Egyesület 
Országos Elnöksége vál'alta, 
hogy az 1952 évi MHK fejlesz�
tési tervét alkotmányunk tiszte�
letére augusztus 20-ig teljesíti. 
A postás sportolók megértették 
ennek jelentőségét s vállalá�
sunkat 143 százalékra teijesífet- 
tük. Jó munkájával kcmelke- 
delt a miskolc' terület, ahol az 
emuit év hiányosságait kija�
vítva fejlesztési tervét 239 szá�
zalékra teljesítette. Fokozni 
kell a munkát a pécsi területen, 
ahol még nem érték el a. 100 
százalékot sem.

Július—augusztus hónapban
a budapesti területi elnökség a 
sportköri vezetők részére 5 he�
tes esti tanfolyamot szervezett, 
amelyre a sportkörök 20 hallga�
tót jelöltek.

A tanío'yamoí 10 hallgató vé�
gezte et, eredményesen és ezek 
között is kitűntek a KH1 sport�
körből jött hallgatók.

Igaz, hogy a tanfolyam ered�
ményesnek mondható, de be�
szélni kell arról, hogy egyes 
sportköri elnökök gyengesége 
miatt — jelentős lemorzsolódás 
volt. Egyes sportköri elnökök, 
mint pl. Venczel sporttárs nem 
ellenőrizte, hogy hallgatói el�
járnak-e a tanfolyamra, ak'k bi�
zony elmaradtak. — Vagy pe�
dig Halupka sporttárs Tatáról, 
aki egyszer megjelent a tanfo�
lyamon egy óra késéssel, utána 
szépen elmaradt.

Komoly hiba ez, amin a jövő�
ben feltétlenül változtani kell. — 
hogy az októberben induló tan�
folyamon nagyobb eredménye�
ket érjünk el.

Budapesti terület munkája 

MHK

A budapesti területi elnökség 
vállalást tett, hogy augusztus 
20- ra alkotmányunk ünnepének 
tiszteletére az 1952 évi MHK 
tervét 100 százalékig teljesíti.

A terv teljesítésére versenyre 
hívta ki a többi területi elnök�
séget és a budapesti sportkörök 
részére versenyt let ki.

Sportköreink megértve az 
MHK testnevelési rendszer je�
lentőségét örömmel csatlakoz�
tak a versenyhez. Ennek a ver�
senynek lett eredménye az, 
hogy a budapesti terület 1952 
évi MHK fejlesztési szervét a 
hat ár dóig 161 százalékig tel�
jesítette.

Nem teljesítették vállalásukat 
Gyáli- út, Kábel üzem, Posta 
lg. Teréz, Isaszeg sportkörök.
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