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A Szovjetunió Kommunista Pártjának  
A 1A. kon gr essz u sa

A szocialista verseny továbbfejlesztésével 
előre a döntő fervév sikeréért

Az egész vítóg haladó embe�
risége százmillióinak, pártta�
goknak és pár tonkíviil ieknek 
figyelme a Szovjetunió felé trá 
nyúlt az elmúlt hetekben, ahol 
Moszkvában tartotta a Szovjet�
unió Kommunista Pártja törté�
nelmi jelentőségű XIX. kon�
gresszusát.

A Szovjetunió Kommunista 
Párája XIX. kongresszusán igen 
nagyjelentőségű beszámolók 
hangzottak el.

Az ötödik ötéves terv irányelvei 
és a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának új szervezeti szabály�
zata utat mutat a népi demokra�
tikus országok, így a mi orszá�
gunk számára is.

A kongresszus határozatai fel�
mérhetetlen segítséget nyújta�
nak az egész emberiségnek nem�
csak ahhoz, hogy a békéért fo�
lyó harcot erősítsék, hanem 
ahhoz is, hogy a reakció 
támadásait vissza tudják ver 
ni és azon az egyenes úton 
haladhassanak tovább, ame�
lyen haladva a Szovjetunió népe, 
a dicső kommunista párt és a 
nagy Sztálin elvtárs vezetésével 
felépítette a szocializmust és 
most a kommunizmust építi.

A XIX. kongresszuson kifeje�
zésre jutott, hogy a béke védel�
mének döntő tényezó'je a szo�
cialista Szovjetunió növekvő ere- , 
je. A Szovjetunió erősödése, öt�
éves terveinek idő előtti teljesí�
tése mind, mind a béke fenntar�
tását, és a békééi folyó harc 
megerősítését szo.gáija.

A magyar dolgozók és közöt�

A postás dolgozók telkesen 
vettek részt a Harmadik Bé�
kekölcsön jegyzésében és ver�
senyeztek azért, hogy hazafias 
kötelezettségüknek maradék�
talanul eleget tegyenek. Tud�
ták azt, hogy ez a kölcsön öt�
éves tervünk végrehajtását, 
hazánk szebbé tételét célozza, 
de egyben emeli az egész or�
szág és közöttük a postás dol�
gozók életszínvonalát is.

Dolgozóink látják azt a ha�
talmas építkezést, amely ha�
zánkban folyikés tudják, hogy 
ezeknek az építkezéseknek 
meggyorsítását segítik forint�
jaikkal, „

Nekünk nem keíl  

M arshall-segély

Mi a saját erőnkből képesek 
vagyunk felépíteni a szocia�
lista hazánkat.

Mit hozott a Marshall- se-  
jgélv a kapitalista országok�
nak? Életszínvonal csökke�
nést. A gyárak és üzemek 
megszüntetését.H Majd m agá�
val hozta a hatalmas munka-  
nélküliséget. A M arshall- se�
gély következtében a kapita�
lista nyugati államok dolgo�
zói nyomorognak.

A mi kölcsön jegyzésünk 
szebb, boldogabb jövőnket se�
gíti elő. Azt, hogy minden 
postás dolgozó egészséges, 
napfényes postahivatalokban 
végezheti a munkáját, azt, 
hogy gyermekeinket szakava�
tott óvónők, felügyelete a 'att 
napközi otthonokban nevelik. 
Ezért jegyezték dolgozóink a 
kölcsönt és ezért jegyezték 
tűi.

A debreceni postás dolgozók 
is példát mutattak a jegyzés-

tűk a postás dolgozók is mély�
séges örömmel fogadták Ma�
lenkov elvtárs szavait, „A párt 
legfőbb irányelve, a külpolitika 
terén a népek közötti béke és 
szocialista hazánk biztonsága 
biztosításának politikája volt és 
marad.”

Az agresszorok felé pedig ko-  
mo'y figyelmeztetést jelentettek 
a következő szavaik:

,.A Szovjetunió nem ijed meg 
a háborús bujtogatók fenyegeté�
séitől. Népünknek vannak ta�
pasztalatai az agresszorok elleni 
harcban s rég megtanula, ho�
gyan kell ütni őket.” A magyar 
dolgozók értik és tudják és a 
béke legfőbb biztosítékának te�
kintik, hogy a Szovjetunió a 
népek békéje mellett foglalt ál�
lást.

Malenkov elvtárs beszélve az 
ötéves terv célkitűzéseiről, ne�
künk is utat mutatott. Nekünk 
is fel kell tárnunk azokat a ha�
talmas tartalékokat, melyekkel 
rendelkezünk és fel kell hasz�
nálnunk a Szovjetunió hő ta�
pasztalatait. A szovjet nép élen�
járó munkamódszerei már ed�
dig Is sokat segítettek a postás 
dolgozóknak, a va óban szocialis�
ta magyar posta kiépítésében.

Most ismét komoly feladat 
előtt állnak a postás dolgozók. 
Sikerrel kell befejeznünk döntő 
tervevünk negyedik negyedévét 
és tervünket nemcsak egészé�
ben, hanem rész'elében is telje 
sítemink kell. További fejődé�
sünk érdekében, komoly gonddal

ben. Győrjfy Imre kézbesítő 
szaktárs 750 forintot, Szalay 
Margit szaktársnő 1200 forin �
tot, Mogyorós Imre kezelő�
szaktársnak 7 gyermeke van 
és gyermekeinek biztos jövő�
je érdekében jegyzett 1000 fo �
rintot. Különösen kiemelkedő 
volt Debrecen 1 és Debrecen 
2-es postahivatalok átlaga, 
ahol 673, illetve 676 forint 
volt az átlagos jegyzés.

A győri postások között is 
a békekölcsönjegyzés első 
napján lendületesen meg�
indult a jegyzés. Dolgo�
zóink elölt példaképül áll�
tak a párttagok, akik pél�
damutató jegyzésekkel 
bizonyították be igaz ha-  
zafiságukat, a párthoz 
való hűségüket. Kapron-  
czai István 1500 forint, 
Jankovits István elvtárs 
pedig szintén 1500 fo�
rint békekölcsönt jegy�
zett. A dolgozók követték 

a példamutatást.
Kovács Istvánná Farádról, 

szegény paraszt családból 
került a postára, most mint 
tisztviselőnő dolgozik. A 
jegyzésnél a következőket 
mondotta: „ha visszagondolok 
a múltra és összehasonlítom a 
jelennel, szinte hihetetlen a 
különbség. A múltban szüleim �
mel együtt a kulákoknak dol�
goztam. Csaknem ingyen. 
Amióta a postán dolgozom, 
férjhez mentem, ma szép 
egészséges lakásom van, bú�
tort és rádiót vettem. Mindezt 
pártunknak, kormányzatunk�
nak köszönhetem, ezért jegy �
zek 800 forintot.”

A postás dolgozók h'azafl-  
sága megmutatkozott Szé�

keli elkészíteni a jövő év ter�
vei! és a terv végrehajtásához 
még gondosabban kell felké�
szülni. Az eddiginél jobb, rész�
letesebben megalapozott és fe�
szített tervek a jövő év sikerei�
nek fontos tényezői.

Ez a kettős feladat nem köny-  
nyű, de végrehajtható. Az 
elmúlt három negyedévi terv 
eredményei világosan bebizonyí�
tották, hogy tervünk reális és 
nemcsak teljesíthető, hanem túl�
teljesíthető.

A terv teljesítéséhez és túltel�
jesítéséhez felmérhetetlen segít�
séget ad a Szovjetunió Kommu�
nista Pártjának XIX. kongresz-  
szusa és Sztálin elvtárs útmuta�
tása.

Közeledik november 7, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulója melyet a magyar 
dolgozók és közöttük a postás 
dolgozók is újabb munkasike�
rekkel ünnepelnek meg.

Dolgozóinkat válla ásaik meg�
tételénél lelkesítse az a tudat, 
hogy minden százalék túltelje�
sítése, minden megtakarított fo�
rint, ötéves tervünk idő előtti 
teljesítését, a szocializmus épí�
tését gyorsítja meg és a béke 
biztosítását szó gálja.

Lelkesítse arra, hogy üzemeink 
és hivatalaink minél előbb je�
lenthessék szeretett Rákosi elv-  
társunknak: a reájuk bízott fel�
adatokat becsületesen elvégez�
ték, sikerrel teljesítették szocia�
lizmust építő ötéves tervünk 
döntő esztendejének minden fel�
adatát. Básla Rezső

geden. A szegedi postaigaz�
gatóság dolgozói 84.200 forin�
tot jegyeztek. Ugyancsak ki�
emelkedő eredménnyel jegyez�
tek a Szeged 2- es postahivatal 
dolgozói, ahol az átlagjegy�
zés 820 forint volt.

De talán Török Mihály, a 
Budapesti Hálózatépítő Válla�
lat dolgozója fejezte ki leg�
jobban, mit jelentenek köl�
csönadott forintjai a haza, a 
nép számára. „Örömmel és 
büszkén adorn a kölcsönt, mert 
tudom, jó helyre adom. Nap, 
mint nap látjuk, hogyan gya �
rapszik édes hazánk, hogyan 
lesz egyre inkább a dolgozók 
új, szocialista hazája. B üsz �
kén gondolok arra, hogy fo �
rintjaimmal a békéért is har�
colok.”

Csabafi Józsefné, a Fő�
posta dolgozója is átérezte a 
kölcsönjegyzés jelentőségét s 
mikor egy havi fizetését le�
jegyezte, azt mondotta: „bol�
dogan teszek eleget pártunk 
és kormányunk felhívásának. 
Ahogy 'járok az országban, 
mindenütt látom azt a hatal�
mas építkezést, amely szocia�
lista hazánk jobb jövőjét biz�
tosítja. Úgy érzem, mintha az 
egész ország nekem épülne, 
ezért tartom kötelességemnek, 
hogy én is segítsek.”*

A Harmadik Békekölcsön-  
jegyzés országos viszonylat�
ban a következő eredménnyel 
zárult:

40.617 postás dolgozó 
jegyzett összesen több 
mint 22.100.000 forintot. 
Az átlagjegyzés 527 forint 

volt.
Sz. L.

Az 1952. évi terv .III .
negyedévét befejeztük és meg�
állapíthatjuk, hogy a munka�
versenyben számottevő sike�
reket értünk eL 

Különösen nagy lelkesedés�
sel vettek részt dolgozóink az 
év első negyedében Rákosi 
elvtársnak tett fogadalmaik 
teljesítésében. Folytatódott ez 
a verseny hazánk felsza�
badulása ünnepének, május 
1- nek, majd alkotmányunk 
ünnepének tiszteletére.

További lendületet adott a 
munkaversenynek a Szovjet�
unió Kommunista Pártja XIX. 
kongresszusának összehívása, 
amelyet a postás dolgozók is 
újabb munkasikerekkel ünne�
peltek — a világ többi dol�
gozóival együtt.

A Járműtélep dolgozói kö �
zül 650-en tettek vállalási a 
kongresszus tiszteletére. Kü�
lönösen kitűnt vállalásával: 
Csető Gyula sztahanovista 
esztergályos, aki vállalta, 
hogy 120 darab görgős csap�
ágy esztergályos munkáit 
szeptember 25. helyett szep �
tember 20-ra befejezi. Válla�
lását teljesítette.

A Föposiahivalalban Rehák 
szaktársnö vállalta, hogy tel�
jesítményét 190 százalékra 
emeli és 223 százalékot telje�
sített. Ugyanitt Horváth szak-  
társnő 160 százalékot vállalt 
és 200- at teljesített

Ezek a példák azt bizonyít�
ják, hogy a szocialista mun�
kaverseny a postás dolgozók 
között is mind nagyobb te�
ret hódít és dolgozóink hi�
tet tesznek a béke megvédése 
mellett

A vállalások és tuljcsitésiik 
ellenőrzése

Döntő tervévünk utolsó né�
gyedének kezdetén azonban 
helytelen volna, ha elhall�
gatnánk azokat a hibákat, 
amelyek még sok szakszer�
vezeti bizottságunknál fellel�
hetők.

. Az egyik ilyen hiba, hogy 
a hivatalok és üzemek vál�
lalásaikat nem beszélik meg a 
dolgozókkal,! hanem azok 
megkérdezése nélkül állítják 
össze. így a dolgozók nem 
érzik maguknak vállalásai�
kat és természetesen nem is 
harcolnak lendületesen azok 
teljesítéséért, illetve túlteljesí�
téséért

A tápiószelei postahivatal 
dolgozói például nem ismerik 
a vállalásokat és érdeklődé�
sünkre azt jelelték, hogy er�
ről közelebbi felvilágosítást 
csak a hivatalvezető szak �
társnő tud adni.

A ;másik komóly hiányos�
ság, hogy egyes helyeken

válogatás nélkül gyűjtik 
a fe la ján lásoka t

és elhanyagolják a végrehaj�
tást ellenőrizni.

A szakszervezeti bizalmiak�
nak mmden dolgozóval kü�
lön meg kell beszélniük fel�
ajánlásaikat, hogy azok telje-  

• síthetők is legyenek.

Igen jót oldotta meg fel �
adatát a zalaegerszegi posta �
hivatal szakszervezeti bizott�
sága, amely a dolgozókkal 
egyénenként beszélte meg a 
vállalásokat s ennek ered�
ménye volt az, hogy tervüket
101.2 százalékra teljesítették 
és hogy a dolgozóik is túl 
tudták teljesíteni vállalásai�
kat. így  érhették el, hogy 
Pál Jánosáé távbeszélő ke�
zelő szaktársnő 183, Németh 
István pénztári tiszt 175. Fe�
hér János mozgópostái kezelő 
168 százalékra teljesítette ter�
vét.

Aí  ellenőrzés Inzasáqa

Munkaversenymozga lmunk 
egy másik hiányossága az 
ellenőrzés lazaságában mu�
tatkozik. Ntem ismerik a dol�
gozók, de még a funkcioná�
riusok sem, üzemük tervfel�
adatait vés szocialista kötele�
zettségvállalásait. Természe�
tes, hogy az ilyen funkcioná�
riusok nem is tudják ellen�
őrizni, hogy ki maradt el a 
felajánlásának teljesítésében. 
Feltétlenül szükséges ezért, 
hogy állandóan, rendszeresen 
figyelemmel kísérjék a válla 
lások teljesítését és ahol 
szükséges, segítsünk azok 
végrehajtásában. Ezen a té�
ren komoly feladat, hárul bi�
zalmijainkra. A bizalminak 
nyilván kell tartani bizalmi 
csoportjában a felajánlások 
teljesítését, állandóan figye�
lemmel kell k ísérn i' azoknak 
teljesítését és ismertetni az 
eredményeket a dolgozókkal.

Jó munkát végeznek ezen a 
területen a Budapest 62- es 
postahivatal bizalmijai és a 
Keleti Posta bizalmijai, akik 
állandóan figyelemmel kísé�
rik a verseny állását.

Komoly feladat a verseny 
legszélesébbkörű nyilvánossá�

Postaüzemek, hivatalok dol�
gozói!

Művészeti csoportok!
Kultúra ktívák!
Az Országos Népművelési 

Bizottság országos kultúrvcr-  
senyt hirdetett, amelyhez csat�
lakozott a Szakszervezetek Or�
szágos Tanácsa Elnöksége és a 
postások szakszervezete e nök-  
sége is.

Felhívunk minden postás szín�
játszó- , tánc. és bábcsoportot, 
ének-  és zenekart, minden kui-  
túrbrigádot, csatlakozzék a ver�
senyhez.

Példamutató szereplésükkel, 
lelkes kultúrmunkájukkal lelke�
sítsék dolgozóinkat ötéves ter�
vünk végrehajtásában és a szo�
cializmus felépítéséért folyta�
tott kemény küzdelemben. Se�
gítsék dolgozóinkat a munka-  
fegyelem megszilárdításához. 
Állítsák a sztahanovistákat, a 
munkában élenjárókat példaké�
pül a postás dolgozók elé.

Használják fel művészi cso�
portjaink az új kuttúrversenyt

gának biztosítása. Ehhez ter�
mészetesen az szükséges, 
hogy rendszeresen és a lehe�
tőség szerint legrövidebb idő�
közönként értékeljék a telje�
sítéseket. Szakszervezet bi�
zottságaink kísérjék figyelem�
mel a szakvezetés kiértékelő 
munkáját és kérjék meg az 
adatokat és tudatosítsák a 
dolgozókkal a rendelkezésre 
álló anyagot.

Példamutató a verseny�
nyilvánosság a monori posta- 
hivatalnál, ahol a dolgozók 
minden nap m eg tu d já k  álla�
pítani, hogy állnak a ver�
senyben, a ■ terv teljesítésé�
ben, van-e lemaradás, hol 
kell lendületesebb munkát 
végezni.

Ezek a problémák nem 
újak. Igen sokszor foglalko�
zott már velük pártunk és a 
Szakszervezeti Tanács. Hatá�
rozatokat is hoztak a munka 
megjavítására, ezzel kapcso�
latban SZB- ink is hoztak ha�
tározatokat.

Most a döntő tervév negye�
dik negyedének végrehajtása 
megkezdődött és az a felada�
tunk, hogy javítani kell a 
posta egész területén a mun-  
kavérseny szervezését, erősí�
tenünk kell dolgozóink között 
végzett politikai nevelőmun�
kát és támogatni kell dolgo�
zóink versenylendületét.

Ezt azonban csak akkor 
tudjuk eredményesen végre�
hajtani, ha felhasználjuk 
pártunk útm utatásait és vég�
rehajtjuk az idevonatkozó ha�
tározatokat.

Közeledik december 31- e, 
amikor mindnyájunknak szá�
mot kell adni arról a párt és 
Rákosi elvtárs előtt: milyen
eredményeket értünk el a ter�
melés frontján, milyen ered�
ményekkel teljesítettük az 
1952- es évi döntő tervevet.

Bayer Zoltán

műsorpolitikájuk megjavítására. 
Segítse a verseny a magyar kul�
túra klasszikus és új alkotásai�
nak haladó népi és munkásmoz�
galmi hagyományainak elterjedé�
sét, a Szovjetunió szocialista 
kultúrájának megismerését. Se�
gítse dolgozó népünk kulturális 
színvonalának emelését és a ha�
zaszeretet elmélyítését. — Szol�
gálja a második országos kul-  
túrverseny a részvevő csopor�
tok politikai és művészi színvo�
nalának emelését, szervezett 
megerősödését és új csoportok 
alakulását.

Területi bizottságaink és szak-  
szervezeti bizottságaink irá�
nyítsák és szervezzék a ver�
senyt. Neveljék a csoportok 
tagjait fegyelmezett, öntudatos 
magatartásra, egymás munká�
jának és eredményeinek meg�
becsülésére.

Legyen a verseny kultúrfor-  
radalmunk győzelmének újabb 
felejthetetlen állomása, erőnk, 
boldog életünk megnyilatkozása'} 

Postások szakszervezete 
elnökségié

A  postás dolgozók hazafias lelkesedéssel 
jegyezték  a Harmadik Békekölcsönt

Á postások szakszervezete elnökségének 
felhívása
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Postatiszti tanfolyam indult

Szeptember 30-án nyitotta 
meg Katona Antal etvtárs 
postaügyi miniszter a Ságvári 
Endre postatisztképző tanfo�
lyam 1952. évfolyamát. A 
megnyitó ünnepségen úgy a 
tanfolyam 50 főnyi hallgatója, 
mint az egész tanári kar részt 
vett.

Katona Antal 'elvtárs meg�
nyitó beszédében párhuzamot 
vont a Szovjetunió postássága 
és a magyar posta dolgozói 
között. Megállapította, hogy a 
magyar postásoknak még na�
gyon sokat kell tanulni a 
szovjet postásoktól. A Szovjet�
unió kiküldötte, aki a magyar 
posta tanácsadójaként dolgo�
zik, nagyban hozzájárul ta �
pasztalatainak, iránymutatásá�
nak, tanácsainak átadásával, 
hogy a magyar posta is új 
alapokra helyeződjék, hogy a 
szocialista társadalom megte�
remtésével szocialista posta 
lássa el vérkeringéseiknek 
fontos ütőerét, a dolgozó nép 
javát.

Azok a postás dolgozók, 
akik elvégezték már ezt a tan- 
foli/amot, egészen máskép vi�
szonyulnak a termeléshez, a 
szocialista munkaversenyhez. 
Ez a tanfolyam van hivatva 
megtanítani a postás dolgozó�
kat arra, hogy mennyire fon �
tos, mennyire lényeges dolog 
a statisztika, amely statiszti�
kát nemcsak a felső és egyéb 
vezetésnek kelt ismernie, ha�
nem a legkisebb postás dolgo�
zóig is ismertnek kell lennie. 
A statisztika ismeretének bir�
tokában megváltozik a dolgo�
zók viszonya a munkához, 
amely viszony szocialista. A 
munkafegyelem kérdésével itr 
foglalkozott Katona elvtárs. A 
munkafegyelem ne legyen me�
chanikus, ne csak a késések 
kérdésével foglalkozzanak, ha�
nem ami ehhez szorosan hoz�
zátartozik. igen fontos a pos�
ta munkájában a terv. A pos�
ta is terv szerint dolgozik és 
a munkafegyelem kérdéséhez 
közel áll a tervösszeállítás és

tervteljesítés. Ezzel kapcsolat�
ban szép példát hozott fel a 
szovjet postásról, aki még a 
földalatti Metro állomáson is 
értékcikkeket árult, azzal a 
megokolással, hogyha érték�
cikket árul, akkor a dolgo�
zók írnak, igénybe veszik a 
postát, így a posta bevétele 
növekszik.

A Szovjetunióban ritka do�
log, mert igen súlyos hibá�
nak tartják a távirányítást. 
Ugyancsak hasonló elbírálás 
alatt állanak a táviratfeladás�
nál előforduló nyelvtani hibák. 
A magyar postásoknak még 
sokat kell tanulni a szovjet 
postásoktól ezen a téren is. 
A magyar posta átszervezés 
előtt áll. Az átszervezéssel 
kapcsolatban az egyszemélyi 
felelősség kérdése áll. Ez az 
átszervezés fogja jelenteni azt. 
hogy a szocialista posta igen 
hatásos eszköz lesz az ellenség 
elleni harcban, amely harc�
ban minden egyes postás dol�
gozóra is komoly feladatok 
hárulnak. A szocialista posta 
megteremtése is a dolgozók 
érdekét szolgálja, mert Lenin 
elvtárs tanítása szerint a szo �
cialista társadalmi rend ak�
kor életképes, ha a dolgozók�
nak többet és jobbat tud 
nyújtani, mint a kapitalista 
társadalmi rend.

Az egybegyűltek nagy lelke�
sedéssel fogadták Katona elv- 
társ megnyitó beszédét, majd 
Harsémyi Jánosné tanfolyam- 
hallgató szólalt fel a hallga�
tók nevében:

„A mai nap ünnep nekünk, 
— mondotta Harsányt János�
áé — szeretettel köszönjük 
pártunknak és Rákosi elvtárs�
nak ezt a kitüntetést, amelyre 
a mattban még álmunJiban 
sem gondoffhttunk. Kommu- 
nirta becsülettel fogunk ta �
nulni, mert méltók akarunk 
lenni Ságvári Endre nevéhez.”

A z ünnepség az Internacio- 
náíé hangjaival ért véget.

EGRI GYULA

E M L É K E Z Z Ü N K . . .
A Horthy- rendszerben a postai állások betöltésénél nem 

a rátermettség, a munkához való viszony volt a döntő, hanem 
az. hogy kinek milyen jó összeköttetései, protekciói voltak. 
„Uram- bátyám” alapon töltötték be az egyes postai állásokat és 
a becsületes dolgozó, akinek semmiféle protekciója nem volt év�
tizedekig várhatott a kinevezésre. Ezt bizonyítja az alábbi levél 
is. amely 1937- ben Pécsett íródott:

„Nagyméltóságú Sárvár Felsővidéki gróf Széchenyi Bertalan 
úrnak, császári és királyi B T. T . a Magyar Országgyűlés Felső- 

házának Elnöke, sttb. stb. Rendeltetési hely, Felsosegesd.
Kegyelmes Uram!
(Joda Ilona felsösegesdi postakiadónak postamesteri állásra 

való kinevezése ügyében írt nagybecsű levelére válaszolva mély 
tisztelettel van szerencsém az alábbiakról értesíteni.

Nevezett postakiadó kinevezés? iránti folyamodványát a ki�
nevezésre illetékes m. kir. Postavezérigazgatósághoz pártolólag 
felterjesztettem. Értesülésem szerint a Vezérigazgatóság a kérel�
met alkalmi tárgyalás végett nyilvántartja s a megüresedő III. 
osztályú állások betöltésénél tárgyalni fogja.

Fogadja Kegyelmes Uram kiváló tiszteletem őszinte nyilvá�
nítását, olvashatatlan aláírás. M. kir. postafóigazgatá.'’

\ szegedi postagarázs dolgozóinak jó munkája 
az anyagtakarékosság és a tervteljesítés terén

A Posta Központi J á rm ű te le �
p ének  vidéki kürendeltségei k ö �
zö tt fo lyó  v ersen y b e n  a szegedi 
p o s ta g a rá z s  dolgozói jó m u n k á �
ju k k a l b iz tosíto tták  az első h e �
lyet. Jó  e re d m é n y t é r te k  el a 
k ire n d e ltsé g  dolgozói an y a g ta k a . 
rékosságfean  é s  a  k ilo m é te r  te l�
je s íté sb en  e g y a rá n t. Az üzem -  
am yagm egfcakarítás 18—20 sz á �
za lékos , a k ilo m éter te ljesítés  
250 száza lék o s e re d m é n y t m u ta t. 
A v e rsen y id ő szak  a la tt  leg jobb  
e re d m é n y t e lé rő  dolgozó Kiss 
M áté gépkocsiv eze tő , aki kocsi�
já v a l 140.000 km - t te ljesí etit fő�
d a ra b c s e re  nélkü l, ezzel elnyet- te 
a  leg jobb  g épkocsivezető  cím et

a  v e le já ró  v á n d o r  zászlóval és 
ezenkívü l 300 fo rin t p é n z ju ta �
lom ban része sü lt. Budai József 
és P in té r  István  g épkocsi veze -
'tők 100.000 k m - t teljesí bet bek és 
e g y e n k é n t 300 Ft p én z ju ta lo m �
b an  ré sze sü ltek . A te rv  te lje s íté �
séhez , v a lam in t a Jó e red m én y ek  
e lé ré sé h ez  n ag y m érték b en  hozzá�
já ru lt  M észáros Lajos gazd aság -  
vezető , ak i a leg jobb  g a rá z s v e �
z e té s é r t 400 fo rin t p én z ju ta lo m �
ban része sü lt, m e r t  le lkes m u n �
k á jáv a l a  fen ti e redm ények  
a la p já n  első  h e ly re  v itte  a sze�
gedi k iren d e ltség e t.

Bödör Já n o s
M jtó iudósitó

Elismerés

a békekölcsönjegyzés ideje alatti munkáról
A Harmadik BékeköJcsönjegy-  

zés ideje alatt a postás dolgo�
zókra igen felelősségteljes mun�
ka hárult, hogy a hírszolgálat 
zavartalan lebonyolításával se�
gítsék a minél gyorsabb adat�
szolgáltatást. A postás dolgozók 
ennek a feladatnak maradékta�
lanul eleget tettek, ezt bizonyít�
ja az OTP tatabányai fiókjának 
hozzánk intézett levele:

„A Harmadik Békekölcsön 
jegyzése adatszolgáltatási vo�
natkozásban is nagy feladatokat 
rótt az Országos Takarékpénz�
tár megyei fiókja dolgozóira, 
mely munkákat csak a posta 
dolgozóinak nagyarányú segítsé�
gével tudta megfelelően lebo�
nyolítani.

A helyi és távolsági távbe�
szélő forgalom hatványozott 
emelkedése ismeretében a Bu�
dapesti Postaigazgatóság ki�
küldöttei a Hálózatépítő Válla�
lat dolgozóival együttműködve 
a jegyzést megelőző napokon

a helyszínen személyesen álla�
pították meg, hogy a meglévő 
berendezések a várható nagy 
forgalom lebonyolítására nem 
elegendők.

Egyrészt ideiglenes műszaki 
megoldásokkal, másrészt a táv�
beszélő forgalom és a meglévő 
berendezések helyes átcsoporto�
sításával úgy megjavították a 
forgalmat, hogy az a legkisebb 
kívánnivalót sem hagyott hátra.

Ezért az előzékeny és körül�
tekintő munkáért köszönelünket 
és elismerésünket fejezzük ki a 
Budapesti Postaigazgatóság és 
a Hálózatépítő Vállalat dolgo�
zóinak. Ugyancsak köszönetün-  
ket és elismerésünket kell kife�
jezni a tatabányai 3- as postahi�
vatal vezetőjének és dolgozói�
nak, akik az udvariasságban 
versenyezve állottak rendelkezé�
sünkre a jegyzési időszak , alatt 
a forgalom zavartalan biztosítá�
sa érdekében.

Országos Takarékpénztár 
Tatabányai Fiókja.''

Miért nem éghettek 
40  napig az izzólámpák?

1952. évi augusztus hó 28-án 
egy villamoscikk nagykereske�
delmi vállalat a Budapest Ke�
leti Postahivatalnál egy török�
bálinti vállalat címére utánvéte�
les csomagot adott jel.

Törökbálint postahivatal a 
csomagot visszairányította az�
zal, hogy címzettnek a Budapest 
112. posiahivatalnál fiókbérlete 
van.

Az izzólámpákat tartalmazó 
csomag a Budapest 112. helyett 
visszakerült a Budapest Keleti 
Postahivatalhoz és ott nagy böl�
csen a csomagraktárba helyez�
ték.

A Keleti Posta közben ügy�
irattal és távbeszélőn kereste a 
csomagot nálunk. Az alvó lám�
pák pedig ravasz szótlansággal 
a Keleti Posta raktárában tűr�
ték ezt a sok keresést.

Lehet, még kuncogtak is köz�
ben, mondván:

„Szaktársak, hát mit kerestek, 
hiszen itt vagyunk veletek!"

Erélyes reklamációt is kap�
tunk a Keleti Postától, hogy 
hogyan mertük visszaküldeni a 
csomagot, amikor azt vissza 
nem is jelentettük. A csomag 
még mindig a Keleti Posta rak�
tárában izzadt, ahogy az egy 
rendes izzólámpához illik.

Bebizonyítottuk, hogy a Cso�
rnáig nálunk nem is járt, így 
nem is küldhettük vissza.

Az izzólámpák még mindig 
hallgattak. Eltelt 32 nap.

De Íme most jön a nagy 
öröm! Megvan a csomag!

Berreg a telefon és október 
4-én a Keleti Postahivatal beje�
lenti, hogy megvan a csomag! 
Augusztus 28-tól október 4-ig 
elég egy izzadásból. Testvérek 
között is 37 nap.

Október 6-án befutott a kis 
szökevény a Budapest 112. pos�
tahivatalhoz. Szegény szállító- 
levél görnyedezik hátán a sok 
sok bétyegzőpiiföléstől. Alig van 
ép bőr rajta.

A Budapesti Keleti Posta 
négy hatalmas ütést mért rá: 
1952 Vili. 31. reggel 5 órakor 
kapta az elsőt, utána 1952. 
Vili. 31., majd 1952 X. 3. 
és végül 1952. X. 4. Ez mind 
a Keleti Postáé. Törökbálint kí�
méletes volt, ő nem is alkal�
mazott bélyegzőlenyomatot, gon�
dolta, hogy szegény majd kap 
ütést máshol.

Be is teljesedett!
íme a szegény izzólámpák 40 

napos romantikája!

Radóczi Ferenc
sajtótudósiló

(Ez a kis cikk világosan bi�
zonyítja, hogy az A. B.-mozga�
lom területén még igen sok a 
tennivaló. Vájjon gondoltuk-e 
arra azok a szaktársak, akik�
nek hibájából 37 napig késett 
a csomag kézbesítése, milyen 
komoly kárt okoztak népgazda�
ságunknak. Kiváncsion várjuk 
a Keleti Postának a vizsgála�
tát és annak eredményét.

(Szeré.)

Egy jó kezdem ényezés
A Kecskeméti Körzeti Hiva�

tal dolgozói egy igen helyes 
versenyt kezdeményeztek a 
postaszolgálat megjavításának 
érdekében. Ebből is látszik, 
hogy dolgozóink egyre jobban 
érzik és magukévá teszik Rákosi 
elvtársnak azt a mondását, hogy 
„Tiéd az ország, magadnak épí�
ted!” Egyre tudatosabbá válik 
az a nézet is, hogy át keS tér�
nünk a versenyvállalások válo�
gatásnélküli elfogadásáról arra 
a helyes útra, hogy a vállalá�
sok, versenykihívások olyan kon�
krét feladatokra irányuljanak, 
amelyek ténylegesen előbbrevi�
szik a postai szolgáltatások, a 
hírközlés, továbbítás minőségé�
nek megjavítását.

Ez a versenyfelhívás újabb 
lépést jelent afelé a helyes út 
felé, hogy megközelítsük a 
Szovjetunióban már elért ered�
ményeket. A versenyfelhívás 
azt tartalmazza, hogy az áram�
körök hasznos idejét kecské�
mét—bajai viszonylatban a je�
lenlegi 35.4 perces átlagról 42.5 
percre emelik. Ugyanebben a vi�
szonylatban vállalják, hogy a 
beszélgetések várakozási idejét 
tO százalékkal csökkentik.

Hasonló konkrét vállalásokat

tartalmaz a felhívás a törölt be�
szélgetések, számának, a táv�
iratok befkezelési és kézbesítési 
idejének, a tévirányítások, a táv�
közlési díjmaradványok csökken�
tésével kapcsolatban.

Ezt a helyes kezdeményezést 
karolta fel a Szegedi Igazgató�
ság és egészítette ki azzal, hogy 
kihívta a Kecskeméti Körzeti 
Hivatal kezdeményezése nyo�
mán az összes igazgatóságokat 
versenyre. Nem kétséges, hogy 
a mindkét oldalról elindított 
versenynek komoly eredményei 
várhatók. Ez az eredmény azon�
ban magától nem fog jönni. 
Ehhez szükséges elsősorban az, 
hogy a szakvezetés gondoskod�
jon rendszeresen a kiértékelés�
ről és ennek eredményét közöl�
je a szakszervezeti bizottságok�
kal. A szakszervezeti bizottsá�
gok feladata az, hogy a megka�
pott adatok széleskörű nyilvá�
nosságát biztosítsa. Nem sza�
bad megfeledkezni arról, hogy 
ez a verseny csak akkor lesz 
élő és eredményes, ha megad�
juk a dolgozóknak a végrehaj�
táshoz szükséges segítséget, ta�
nácsot. Ezzel segítjük elő a je�
lenlegi legfontosabb célunkat: 
az évi tervünk teljesítését

Bayer Zoltán

Felavatták Orfün

az ország kétezredik falutelefonját
ötéves tervünk keretében 

azt a feladatot kapták a posta 
dolgozói, hogy minden köz�
ségben, a legkisebben is léte�
sítsenek telefont. Ennek a 
munkának jelentős állomásá�
hoz érkeztünk, mert október 
18-án a gyönyörű Mecsek 
völgyében lévő Orfü község�
ben a pécsi hálózatépítő vál�
lalat dolgozói bekapcsolták a 
kétezredik falutelefont.

Hogy milyen komoly ere4- 
mény ez, akkor láthatjuk, ha 
összehasonlítjuk, hogy népi 
demokratikus államunk 3 év 
alatt annyi falutelefont kap�
csolt be, amennyit Horthyék 
50—60 év alatt építettek vol�
na csak. A 30-as években 
ugyanis évente átlag 35 falu �
telefont építettek, természete�
sen ezt is a földesúri érdekek�
nek megfelelően. A dolgozó 
nép nem juthatott távbeszélő�
höz. nem vehette igénybe se �
gítségét, ha valami betegség, 
vagy tűzvész volt.

A falutelefonnal a legeldu�
gottabb hely is bekapcsolódik 
az országos hálózatba és dol�
gozó parasztságunknak nem 
kell kilométereket gyalogolni, 
ha a szomszédos községekben 
el akarna valamit intézni.

utcán. Körülvesznek bennün�
ket. Megkérdezzük Szabó Má�
ria 14 éves úttörőtől, miért 
van ilyen szépen felöltözve? 
„Azért, mert ma telefont ka �
punk és nem is olyan akármi�
lyen telefont, hanem a kétez�
rediket az országban.” Az is �
kolateremben együtt vannak 
már az ünneplők. Megérkezik 
a posta falutelefonépitő bri- 
gctd/a is Mecseki építésvezető 
és György József szaktárs 
brigádvezetővel az élen. S ze �
mük csillogása elárulja, büsz�
kék erre a munkára, hogy két 
kezük munkája eredményeként 
egy lépéssel ismét előbbre�
jutott a munkás-paraszt szö �
vetség. Büszkék is lehet�
nek. Hiszen Rodek Márton, 
Kramants János, Trojkó Ist �
ván, Bránits szaktárs, a bri�
gád tagjai mindent elkövettek, 
hogy a kitűzött határidő előtt 
megszólaljon a telefon Orfün. 
Az ünnepségen részt vettek a 
párt, a tanács és a Postás 
Szakszervezet képviselői. Fel�
szólaltak: Básta Rezső elv�
társ, Garamvölgyi Miklós elv�
társ, a pécsi igazgatóság ve�
zetője: Molnár Imre, a járási 
tanács titkára és Balázs Já �
nos tanácselnök.

Örömünnep volt Orfün. A 
község bejáratánál díszkaput 
állítottak fel és ezen üdvözöl�
ték a faluba érkező postás 
dolgozókat. A házakat fellobo�
gózták, ünneplő ruhába öltö�
zött emberek siettek az utcá�
kon, az iskola felé, hogy je �
lenlétükkel is megköszönjék 
pártunk és kormányzatunk 
szerető gondoskodását, mely �
nek eredményeként Orfü is 
kilép az átkos Horthy-rend- 
szer reákényszerített elszige �
teltségéből.

Ünneplőruhába öltözött vi �
dám gyermeksereg szalad az

A helyi párttitkár elvtárs 
ezután Rákosi elvtárs titkár�
ságát hívta fel elsőnek a fel�
avatott telefonon és a falu ne�
vében megköszönte pártunk 
és Rákosi elvtárs szerelő 
gondoskodását.

így  épül, fejlődik országunk 
a szocializmust építő ötéves 
terv keretében. Es nekünk, 
postás dolgozóknak további 
munkasikerekkel kell meg �
gyorsítanunk azoknak a fel�
adatoknak az elvégzését, me�
lyeket ötéves tervünk reánk- 
bízott.

G. A.

Francia postás- vendég Magyarországon
A SZOT külföldi csereakciója 

keretében a francia postásszak�
szervezet egyik funkcionáriusa, 
Vandeplas Marcel szaktárs há�
rom hétig Magyarországon tar�
tózkodott. Vandeplas szaktárs 
itt tartózkodása alatt megte�
kintett néhány postaüzemet és 
hivatalt, valamint tanulmányoz�
ta a magyar postásszakszer�
vezet munkáját.

Elutazása előtt Vandeplas 
szaktárs a következő levelet 
adta át, melyet a magyar pos�
tás dói gozóknak küldött:

— Kedves Szaktársaim! Most, 
amikor el kell hagynom a ma�
gyar földet, megilletödés vesz 
rajtam erőt.

Sohasem fogom elfelejteni azt 
a meleg fogadtatást, amiben 
engem a ti nagy postás csa�
ládotok részesített itteni tartóz�
kodásom alatt. Köszönöm, hogy 
lehetővé tettétek azt, hogy meg�
látogathassam hivatalaitokat _ és 
hogy megkaptam a szükséges 
tájékoztatást az itteni posta- 
szolgálatra vonatkozólag.

Mind a hivatalvezetők, mind 
pedig az üzemi szaktársak a 
legtuigyobb előzékenységgel fo�
gadtak. Ki kell emelnem mirid- 
nyájatoknak azt a szíves kész�
ségét, amellyel feltett kérdése�
imre a felvilágosításokat min�
dig oly gyorsan megadtátok, és 
ezzel én sok olyan kiegészítő 
adathoz jutottam, amelyek is�
mereteimet szakmai téren (do�
kumentációmat ) gyarapították 
Megfigyeltem a jó munkafeltéte�
leket és azt az egyszerű munka- 
módszert, amely az állandó el�
lenőrzést is megkönnyíti. A 
munluifeladatok észszerűen van�
nak egymástól elválasztva, a

munka pedig kollektiv módon 
bonyolódik le valamennyi mun�
kamozzanatban. Valóban Ti 
mindannyian a szocializmus épí�
tésén dolgoztok.

Most, hogy találkoztam vele�
tek, együtt voltunk néhány na�
pig, én nagyrabecsüLöm erőfe�
szítésieket, nagy örömömre fog 
szolgálni, ha a francia postá�
sok előtt ismertethetem azokat 
az eredményeket és előnyöket, 
amelyeket ti a munka és a kul�
túra terjesztése frontján elérte�
tek. Ismertetni fogom elöltük 
a ti szociális rendszeriek fejlő�
dését és meleged ajánlom nekik 
a ti példátok követését. Ez an�
nál inkább nagy örömet fog 
részemre okozni, mert miközben 
rólatok beszélek, újból közte�
lek fogom érezni magamat.

Kedves Szaktársaim! Mielőtt 
elhagylak benneteket, mind nek�
tek, mind pedig a Magyar 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsának hálás köszönetét mon�
dok a felejthetetlen napokért, 
melyeket közietek tölthettem, 
valamint azokért a tanácsokért 
és jó példákért, amelyeket tőle�
tek kaptam

Lelkesen kiáltom felétek:
Éljen Rákosi országa!
Éljen az a barátság, amely 

dolgozóinkat egyesíti abban a 
reményben hogy csakhamar ti 
is eljöttök hozzánk látogatásra.

Éljen a Szakszervezeti Vi�
lágszövetség, a béke és a sza�
badság!

Éljen Magyarország, a szocla- 
izmus országa!

Ma reel Vandeplas,
az Északi Postás Dolgozik 

megyei titkára, Lilié, 
Franciaország.
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Újabb lépés elére
a szocialista társadalombiztosítás megvalósításához

A minisztertanács határozatot 
hozott a dolgozók egészségügyi 
ellátásának megjavítására és a 
betegségi biztosításra vonatkozó 
egyes rendelkezések módosítá�
sára

A határozat előnyösen gon�
doskodik a becsületes dolgozók�

ról, amelyben mindjobban ki�
domborodik az, hogy nálunk 
„legfőbb érték az ember”, ahogy 
azt alkotmányunk is rögzíti.

Felszabadulásunk óta szá�
mos intézkedéssel javítottuk a 
társadalombiztosítási rendele-  
teinket és a betegellátást. Tár�
sadalombiztosításunk lépést tart 
szóé i a! i sta ép í tésü rtk fej iodé-
sével, annak el szaki thatatlan ré�
sze. Ma már mindéin munka�
napra fizetünk betegség ese�
tén táppénzt. Felemeltük a 
táppénz összegét, a TBC- es 
betegek kórházi ápolásának 
idejét. Az új nyugdíjtör�
vény alapján mindenki munkája 
szerint részesül nyugdíjban. 
Nagymértékben emeltük fel a 
családi pótlék összegét és az 
egész társadalombiztosítási el�
látásra csak egy év alatt pél�
dául 1952- ben 1951- hez viszo�
nyítva, 75 százalékkal nagyobb 
összeget fordított államunk.

Mi tette eit lehetőre,
hogy pártunk javaslatára kor�
mányunk ismét növelje a társa�
dalombiztosítási szolgáltatáso�
kat, javítsa a dolgozók beteg-  
ellátását?

ötéves tervünk eddigi ered�
ményei: a termelékenység emel�
kedése. az üzemek, hivatalok 
dolgozóinak becsületes jó mun�
kája eredményeképpen vált lehe�
tővé.

ötéves tervünk során beteg-  
ellátásunk is sokat fejlődött. Uj 
kórházi ágyakat létesítettünk, új 
rendelőintézetek épültek. Növel�
tük a rendelési időt, illetve órák 
számát és évről évre több azok�
nak az orvosoknak a  száma, 
akik egész idejüket a társada�
lombiztosításba bevont dolgozók 
gyógyítására fordítják. Gyógy�
szergyáraink új, nagyhatású ké�
szítményei is elősegítik a bete�
gek minél előbbi gyógyulását.,

1952-ben
50 millió forinttal lett nagyobb 
a gyógyszerre fordított összeg, 

mint 1951-ben.
Az emelkedésben sajnos sze�

repe van annak is, hogy a 
gyógyszerekkel eg}'esek pazarol�
nak.

Fejlődésünk mellett azonban 
Vannak még hiányosságok a tár�
sadalombiztosítás és betegellá�
tás területén. Ez főleg abból 
adódoft, hogy a társadalombiz�
tosításba bevont dolgozók szá�
ma rohamosan emelkedett, 
meilyel egészségügyi szerveze�
tünk nem tudott megfelelően lé�
pést tartani. A kormányhatá�
rozat most ezeket a hiányossá�
gokat fogj,a megjavítani, ugyan�
akkor gondot fordít arra is, 
hogy a rendelkezések életbelé�
pésével t ánsa'd alombiztosít ásunk 
mindjobban a munkatermelé�
kenység emelőjévé, a munka�
fegyelem megszilárdításának 
egyik eszközévé váljanak.

Az áj rendelettel pártunk és 
kormányunk fokozza gondosko�
dását a Horihy-rendszerből 
örökségképpen ránkmaradt nép�
betegség: a TBC-s betegekről. 
Október 1-től a TBC-s bete�
geknek kétévi ápolási idő mel�
lett egy év helyett két évig jár 
a táppénz is. Eddig előfordult, 
hogy a beteg egy év után, mi�
vel táppénzt tovább nem ka�
pott, megszakította kórházi ápo�
lását és betegen elment dol�
gozni. Ezzel nemcsak saját gyó�
gyulását hátráltatta, hanem csa�
ládját és környezetét is a fér 
tözés veszélyének tette ki.

1945 óta több ízben emeltük 
a családtagok kórházi ápolásá�
nak idejét. Utoljára 1949- ben 
emeltük fel. 42 napról 60 napra- . 
Azonban azt tapasztaltuk, hogy 
ez sok esetben nem elég. Eddig 
a-  dolgozót terhelte abban az 
esetben a kórházi költség, 
amennyiben 60 napon túli kór�
házi kezelésre szorult a család�
tag. Ez a tény viszont azt von�
ta maga után, hogy csak igen 
fcúlyos esetekben, ha otthon nem 
Volt ápolható a beteg, hagyták 
bent a kórházban. A dolgozók

kívánságának adott helyt kor�
mányunk most, amikor %

a családtagok
kórházi ápolásának idejét 60 napról 

90 napra emeli fel.
A jelenlegi társadalombizto�

sítási rendszerünk egyik hibája 
aiz, hogy egy évig van táppén�
zes állományban az a dolgozó 
is, akinek idült betegsége van 
és aki tulajdonképpen nem mun�
kaképtelen, hanem rokkant és 
akinek állapotában lényeges vál�
tozásra már nem számíthatunk. 
Ezek a dolgozók legtöbb eset�
ben csak sajá- t szakmájukban 
munkaképtelenek. Helytelen, 
hogy ezért őket kizárjuk a 
termelésből. Éppen ezért a kor�
mányrendelet most gondoskodik 
arról, hogy az idült betegségben 
levő dolgozókat ideiglenes rok�
kantsági állományba helyezzék 
és így könnyebb, csökkentett 
munkaképességet igénylő mun�
kát tudjanak vállalni. A kor�
mányrendelet gondoskodik arról 
is, hogy ezeket a munkahelye�
ket va’óban rokkant dolgozók 
foglalják el.

fogászati ellátásunk javítása
Eletszívona- lunk további emel�

kedését jelenti a rendelkezésnek 
az a pontja, melyben intézkedik 
a fogászati ellátásunk megja�
vításáról. Fogászatunk eddig 
csak gyógyító kezelést, tömést 
és szájból kivehető fogpótlást 
adott.

Most már az önköltség! ár 
térítése mellett korona és 
hídfogakat is kaphat a dol�

gozó.

Nagyjelentőségű ez a rendelet 
azért, mert a magánorvosok 
igen költséges áron készítettek 
fogakat, így sok esetben a dol�
gozók kénytelenek voltak le�
mondani róla, ami viszont ká�
rosan befolyásol to egészségüket.

A betegség megelőzését szol�
gálja a rendeletnek az a része 
is, amely kötelezi a nagyüzeme�
ket a diétás konyha felállítására. 
Ezzel elősegítjük a gyomorbete�
gek minél előbbi gyógyulását és 
biztosítjuk munkaképes állapo�
tukat.

A kormányrendelet 
nagymértékben biztosítja 

a jobb orvosi kezelést.
Megkönnyíti a körzeti orvo�

sok munkáját. Felmenti őket az 
a- dtnimsztrációs munka alól. A 
jövőben írnokok fogják a társa�
dalombiztosítással járó admi�
nisztratív munkát elvégezni. Ez�
zel elősegítjük azt, hogy az or�
vosok egész idejüket a betegek 
gyógyítására fordíthassák. Ki�
terjesztjük a körzeti orvosok 
hálózatát. Több körzeti rendelőt 
hozunk létre és míg a múltban 
egy- két órát foglalkozott csak 
a körzeti orvos magánrende�
lőjében a biztosított betegekkel, 
addig most és » jövőben még 
fokozottabb mértékben kényel�
mes, tiszta helyiségben várhat�
ják meg az orvosi vizsgálatot. 
S ami a legfontosabb, egész 
nap a biztosított beteg gyógyí�
tásával foglalkozik. A dolgozóik 
betegellátásának megjavítását 
szolgálta kormányunknak az 
a régebbi intézkedése, amikor a 
körzeti orvosok három napon-  
belüli megbetegedésnél felül�
vizsgálati orvosi vélemény nél�
kül vehetnek fel táppénzes állo�
mányba. Ezt a rendelkezést 
most nagyobb mértékben kíván�
juk kiterjeszteni.

A körzeti orvosok táppénz�
be helyezési jogát kormá�
nyunk határozata három 
napról kilenc napra emeli 

fel.

Ez körülbelül elegendő ahhoz, 
hogy a heveny megbetegedések�
nél gyógyulás álljon be. A kör�
zeti orvos így kilyne napig fe�
lülvizsgálat nélkül helyezheti 
betegállományba munkaképtelen 
betegét.

A szocializmus építése, ötéves 
tervünk teljesítése során a dol�
gozók száma rohamosan növek�
szik. Nagyszámban kerülnek be 
üzemeinkbe olyanok, akik edd;g 
még nem dolgoztak, vagy nem 
vesznek részt folyamatosain a 
termelésben, akik a szocializmus 
eddigi eredményeit igyekeznek

még jobban felhasználni, mint 
azok a dolgozók, akik folyama�
tosan építik a szocializmust. Igv 
sok esetben érdemtelenül veszik 
igénybe a társadalombiztosítási 
szol gát ta t ásoka t.

Munka helyett sok esetben 
igyekeznek táppénzes állomány�
ba kerülni. A társadalombizto�
sítási táppénzre vonatkozó ed�
digi rendeletek erre módot is 
adtak. A most kiadott kormány-  
határozat rendelkezéseinek egy 
része az ilyen jelenségeknek gá�
tat vet. A társadalombiztosítási 
szabályok is fokozottabban já�
rulnak hozzá a szocialista öntu�
dat kialakításához, a munkafe�
gyelem megszilárdításához. A 
rendelet értelmében a dolgozó 
csak annyi időre kaphat táp�
pénzt, amennyi hónapot, illetve 
napot folyamatosan munkavi�
szonyban voit. A táppénz azon�
ban egy évnél hosszabb, illetve 
TBC- 6 megbetegedésnél, két 
évnél hosszabb nem lehet. Ez 
azonban a fiatalokat nem érinti, 
akik iskolájuk elvégzése után 
csak most kerültek munkavi�
szonyban

TársadaM irtositásunk  
magasabb juttatásokban részesíti 

a fegyelmezett, munkahelyükhöz hű 
dolgozókat.

Ez megmutatkozik nemcsak a 
betegség esetén, de akkor is, 
ha a dolgozó üdültetésben, vagy 
segélyben kívánna részesülni. 
Általában a szociális juttatás te�
rén mindenben. Csökkentett táp�
pénzt kap azonban az a dolgozó 
és kizárjuk az egyéb szociális 
juttatásból is, aki önkényesen el�
hagyja a munkahelyét, mert ezek 
a dolgozók hátráltatják, veszé�
lyeztetik az üzemeink tervtelje�
sítését Azonban nem csak ezek 
a dolgozók veszélyeztetik a terv�
teljesítést.

Sajnos, ezenkívül még akad�
nak üzemekben notórius mulasz�
tók is, akik egy-két napot hiá�
nyoznak anélkül, hogy munká�
ból való távolmaradásukat iga�
zolnák. Nálunk, a posta terüle�
tén is vannak még ilyen dolgo�
zók, Például a pécsi területi 
HÁLBP egyik kirendeltségénél a 
nyár folyamán elég huzamos 
ideig több dolgozó nem jelent�
kezett munkába. Vagy Árvái 
István Miskolc—1-es hivatal 
dolgozója két napot igazolatla�
nul mulasztott fontos beosztá�
sából, mint levélbeosztó, vagy 
Lakatos Imre kisújszállási kül�
területi kézbesítő szaktárs, aki 
önkéntesen elhagyta munka�
helyét, vagy Szolnokon Magda 
László szaktárs, aki szintén 
igazolatlanul mulasztott. Sajnos 
sorolhatnám tovább is. Kétség�
telen, hogy nagy javulás van 
ezen a téren, mert havonta 
mind kevesebb az ilyen öntu�
datlan dolgozóknak a száma. 
Természetesen a fent említett 
szaktársakat a szakvezetés a 
szakszervezeti bizottság meg�
büntette pénzbírsággal, a sza�
badságából való levonással, va�
lamint a szociális juttatásból 
való kizárással. Azonban a tár�
sadalombiztosítási juttatásokban 
nem volt részűkre megkülönböz�
tetés a becsületes dolgozóktól. 
A kormányrendelet most ki�
terjeszti a csökkentett táppénz 
alkat mazását azokra is. akik 1 
éven belül két napot igazolat�
lanul mulasztanak. Ezek a terv�
teljesítést hátráltató dolgozók e 
második igazolatlan nap mu�
lasztást követő egy éven belül 
betegség esetén keresetük 50 
százalékát kapják 65, illetve 75 
százalék táppénz helyett.

A kormányrendelet még né�
hány igazságos módosítást tar�
talmaz a társadalombiztosítási 
szabályzat egyes korábbi pont�
jaira. így például módosul a 
napi táppénz alapjául szolgáló 
előző havi kereset, s az utolsó 
háromhónapi keresetet veszik 
alapul.

Kormányunk újabb rendelke�
zéseinek minden pontjából a 
becsületes dolgozók iránti meg�
becsülés és pártunk szerető 
gondoskodása csendül ki. Ezzel 
ismételten egy lépéssel köze�
lebb vittük a társadalombiztosí�
tást ahhoz a szocialista elvhez, 
ami megvan a bérrendszerünk�
ben is, hogy mindenki képessé�
gei, munkája szerint, igazsá�
gosan részesüljön a nemzeti jö�
vedelemből.

1 I Í J T
szakszervezete most tartotta 
1952. évi országos értekezletéi 
Eastbourne- ben. A konferencia 
szónokai — megfeledkezve a 
hagyományos angol hidegvérről 
— szenvedélyes hangnemben bí�
rálták a Churchill- kormány mun�
kásellenes ár-  és bérpolitikáját. 
A napirend pontjaihoz, amelyek 
tulajdonképpen az angol posta�
műszaki dolgozók életfontos�
ságú kérdéseinek elködösítését 
szolgálták, alig hangzott el 
hozzászólás. Annál több szó 
esett a siralmas lakásviszonyok�
ról, a megélhetési költségek ál�
landó emelkedéséről. Nem na�
gyon dicsérték a küldöttek a 
szakszervezetet, mint érdekvé�
delmi szervet. Pedig éppen eb�
ben a tekintetben nem érhette 
gáncs. Meg kell hagyni, hogy 
a szakszervezeti vezetés jogo�
san döngetheti ja mellét, ami az 
érdekvédelmet illeti. Igaz, hogy 
az az „érdek", amit „védenek’“, 
nem a dolgozók érdeke.

TI te Journal

\t ö r o k o r s z .ac \  m % kat^ g
már régóta tanulmányozza a 
postai munkák gépesítésének le�
hetőségeit. Ebből a célból nem�
régiben szakértőkből álló bi�
zottság járt Hollandiában és 
Svájcban. A furcsa csak az, 
hogy most a „gépesítést" egy 
amerikai cég végzi, nyilván nem 
a bizottság szakértői jelentései 
alapján. Sőt, a cég elnevezése 
(American Telephona Corpo. 
ration) után ítélve alighanem 
sztratégiai célú lávbeszélő- és 
táviróvonalak létesítéséről van 
szó, mint Iránban és más, a 
Szovjetunióval határos közép- 
és közelkeleli országokban.

Union Postale

. . . .  | A svájci posta mos�
ta V A JL  | tanaban emelte fel 

a tarifáját. Zürichben ezzel kap�
csolatosan társadalmi tiltakozó 
mozgalom indult. A mozgalom 
élén az úgynevezett „Pártatlan 
akcióbizottság a postadíjak fel�
emelése ellen“ áll. Az akció�
bizottság emlékiratot intézett a 
kormányhoz. A memorandum 
élesen tiltakozik a postai dijak 
felemelése, mint burkolt, közve�
tett megadóztatás ellen és a 
kormány rendeletét alkotmány�
ellenesnek minősíti

La Poste

1953 évre több rá- 
A dióadó építését irá�

nyozta elő a költségvetés. A 
berendezés javarésze már hazai 
gyárakban fog készülni a Szov�
jetunióban tanult elektromérnö�
kök vezetésével. Egyébként az 
idén az újjáépítési terv kereté�
ben befejezik a hosszú háború 
ideje alatt megrongálódott vagy 
elpusztult összes távbeszélő�
vonalakat.

Peopl’s China

1 AUSZTR.A I , ^ ^ n triífom 
tos problémája a munkanélküli�
ség, elsősorban az ifjúság mun�
kanélkülisége. Az ipari tanulók 
száma évről évre csökken. A 
bécsi iparkamarához tartozó 
1678 nagyüzem alkalmazotti lét�
számának mindössze csak 2 
százalékát képezik a tanoncok. 
1952 júliusában 10.521 helyre 
19.996- an jelentkeztek ipari ta�
nulónak.

Egy osztrák postás szaktár�
sunk most azt javasolja a szak-  
szervezeti ifjúsághoz írott leve�
lében, hogy a posta a szakmai 
utánpótlás biztosítására és egy�
ben az ifjúsági munkanélküli�
ség enyhítése céljából állítson 
fel tanműhelyeket. A szakszer�
vezet válaszában azzal üti el 
az indítványt, hogy ez az ér�
vényben lévő törvények alap�
ján nem lehetséges. „Nincs rá 
jogalap, bár kétségkívül hasz�
nos volna mind a posta, mind 
az ifjúság szempontjából” — 
hangzik a  szakszervezet vá�
lasza. Mindenesetre a mi ifjú�
ságunk számára különösnek tű�
nik fel, hogy tőlünk nyugatra, 
a szomszédban a munka kivált�
ság és a szakszerveret cselek�
vés helyett „jogalap“- ról beszél.

Post und Telegraphie
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sági okokból Franciaországban 
4000 postást bocsátottak el. A 
pénz ugyanis Franciaországban 
elsősorban fegyverkezésre kell. 
.1? indokolatlan létszámcsök�
kentés komoly zavarokat okoz 
a forgalom lebonyolításában, el�

sősorban a lev éli rá nyitási és 
távbeszélőszolgálatban. A pá�
rizsi Gare Saint-Lazare irányító- 
hivatalnál a forgalom zök�
kenőmentes biztosítása érdeké�
ben a nőtlen férfiakat — el�
bocsátással való fenyegetéssel 
— nyolcórás műszakuk befeje�
zése után további öt órára mun�
kára kényszerítik. Ennek a 
visszás helyzetnek a megszün�
tetése érdekében a francia pos�
tás dolgozók mozgalmat kez�
deményeztek.

Fédération Postale

j~—OLASZORSZÁG | “
postások szakszervezete. Az ün�
nepélyes alkalomból október 5 
és 9 között Milanóban tartották 
meg a XII. országos szakszer�
vezeti kongresszust. Az érte�
kezlet középpontjában a posta-  
mesteri és szerződéses alkalma�
zottaknak a „kincstári“’ és ki-

Szeptember 20- án Katona An�
tal miniszter dolgozószobája két 
népi demokratikus állam postai 
különmegáilapodása aláírásának 
volt színhelye. A két állam kö�
zötti postai forgalom tovább�
fejlesztése és szabályozása cél�
jából miniszterünk meghívására 
dr. Alois Neuman csehszlovák 
postaügyi miniszter vezetésével 
öttagú küldöttség tartózkodott 
Budapesten. A tárgyalások tel�
jes baráti szellemben folytak és 
a megállapodás aláírására szep�
tember 20- án délben került sor. 
A különmegáliapodást magyar 
részről Katona Antal, csehszlo�
vák részről dr. Alois Neuman 
postaügyi miniszterek írták alá. 
Az ünnepélyes aláírásnál jelen 
voltak a  szovjet követség kép�
viselője, a  csehszlovák követ, a  

külügyminisztérium kiküldöttje 
és mindkét részről a bizottsá�
gok tagjai. Katona miniszter be�
szédében hangsúlyozta, hogy ez 
a megállapodás a két szomszé�
dos nép barátságának bizonyí�
téka, dr. Neuman miniszter pe�
dig rámutatott arra, hogy a 
csehszlovák posta távközlési 
dolgozói az élő szó továbbítási

Az eső megeredt olyan zápor 
módjára, pár percen belül úgy 
esett, mintha dézsából öntötték 
volna.

Rádi György szaktársat út�
közben érte utói az eső. A pá- 
losszentkáti postáról indult le�
velekkel, újságokkal megra�
kodva a tanyavilág felé. Egy 
ideig még csak haladt kerékpár�
jával, de ahogy kiért a tanyák 
közé, a kerékpár felmondta a 
szolgálatot. A villa közé beszo�
rult a fekete sár és nem for�
dult a kerék tovább, akármit is 
csinált vele.

Most mit tegyen?! Az újság 
ázik, a kerékpár rossz, a postá�
nak pedig el kell jutnia a Ke�
leti Fény tszcs-be. Nem sokáig 
habozott A kerékpárt vállára 
kapta, az újságokat betakarta 
és újból nikiindult. Az újság 
mégis megérkezett időben a Ke�
leti Fény tszcs-be.

Rádi szaktárs két év óta min�
dennap 46 kilométert kerekez a 
pálosszenlkúti tanyavilágban. 
Többször lepte már meg ilyen 
időjárás. Fáradságos, de szép 
és fontos munkát végez, hiszen

nevezett alkalmazottakkal való 
egyenjogúsítása kérdése ált.

II Postelegrafonico

Prága 
és Pe�

king között közvetlen rádió- 
telej&nösszeköttetést létesítet�
tek. Az összeköttetést a két ál�
lam postaügyi miniszterei kö�
zötti beszélgetéssel nyitották 
meg. Dr. Neuman csehszlovák 
postaügyi miniszter ez alkalom�
mal azt mondta, hogy a rádió- 
lelejonösszeköttetés nagymér�
tékben hozzájárul a két ország 
baráti kapcsolatainak elmélyíté�
séhez. Csu Szue-fan kínai pos 
laügyi miniszter viszont azt 
hangsúlyozta, hogy az új ősz- 
szeköttetés szorosabbá teszt a 
két ország közötti politikai, 
gazdasági és kulturális kapcso�
latot és még jobban megerősíti 
a kínai és csehszlovák nép ba�
rátságát.

lehetőségeinek állandó építésé�
vel ugyanúgy a szocializmus 
építését szolgálják, mint a ma�
gyar postás dolgozók. A meg�
állapodás • újabb sikere mindkét 
nép békeharcának, amelyet a 
Szovjetunió vezetésével együtt 
folytatnak.

Ezután a miniszter átadta a 
csehszlovák posta ajándékát Ka�
tona elvtársnak, egy országosan 
elismert csehszlovák festőmű�
vész remek festményét. A kép 
egy kézbesítőnőt ábrázol kézbe�
sítés közbea Az ajándékok köl�
csönös kicserélése után a meg�
hitt baráti szellemben folyó ün�
nepség véget ért.

A csehszlovák küldöttség itt-  
tartózkodása alatt megtekintette 
a csillebérci úttöröpostahiva-  
talt. Dr. Neumann miniszter ér�
deklődéssel nézte végig a hiva�
talt és szívélyesen elbeszélgetett 
a postás úttörőpajtásokkal. A 
látottak felett tetszésének adott 
kifejezést és úgy nyilatkozott, 
hogy a csehszlovák úttörő- posta 
építésénél hasznosítani fogják 
az itt látottakat és tapasztalta�
kat. Schadek

Bp. 72.

a pártsajtót terjeszti ott, ahöl a 
felszabadulás előtt hírmondóját 
sem látták az újságnak, de még 
a postásnak sem.

Két évvel ezelőtt egyetlen
Szabad Föld sem járt ebbe a 
tanyába. Ma már hetenkint 75 
példányt kézbesít. A Keleti 
Fény tszcs-be eddig 11 lap jár. 
A szövetkezetbe most új tagok 
léptek be. Rádi szaktárs nyom�
ban meglátogatta őket s fel�
világosító munkája nyomán va�
lamennyien előfizettek a Szabad 
Földre. Most 19-cel több Sza�
bad Föld újságot hord ide.

A Szabad Föld újság a leg�
jobb kalendárium a munkák 
időbeni elvégzésére — szokta 
mondani egy-egy új előfizető 
megnyerésekor.

Most Gácsi Pállal, a Petőfi-
szállás kézbesítőjével lépett ven 
senybe. Vállalta, hogy novembel 
7 tiszteletére meg tizenötte\ 
emeli a Szabad Föld-előfizetői 
számát.

Es az ilyen derék dolgozó,
mint Rádi szaktárs, nemcsak teh 
jesíti, hanem túl is teljesíA 
vállalásál.

Magyarország és Csehszlovákia postái 
külön megália postást kötöttek

Rádi szaktárs naponta 46 kilométert tesz meg 
a tanyavilágban

CSEHSZLOVÁKIA
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Hogyan dolgozik az ellenség a távirat kézbesítők között?
Amikor a ..szolgálati hiba miatt késett“ távirat 

egész népgazdaságunknak okoz felbecsülhetetlen kárt

A Magyar Nemzeti Bank 
augusztus 23- án három távira�
tot kapott. A Főpostahivata! ál�
tal jelzett táviratokat azonban 
csupán szeptember 5- én, a kora 
délutáni órákban kézbesítette 
..SZOLGALATI HIBA MIATT 
KESiETT“' megjegyzéssel.

M: volt ez a szolgálati hiba? 
Nézzük csak meg egy kicsit kö�
zelebbről! A három távirat an�
nak rendje és módja szerint be�
érkezett a Főpostára, ahonnan 
lekerült a kézbesítő terembe. 
Itt kiosztották a többi távirattal 
együtt Vogl Lajosné táviratkéz�
besítőnőnek. Vogl Lajosné 
azonban a rábízott táviratokat 
kézbesítés helyett a földműve�
lésügyi minisztérium pincéjébe, 
csatornájába és egyéb helyekre 
dobta, a táviratok átvételét pe�
dig a címzettek helyett aláírá�
sával igazolta.

Ezek között a táviratok kö�
z ö tt szerepelt a Nemzet: Bank�
nak szóló kérdéses három táv�
irat, amit Vogl Lajosné kézbe�
sítés helyett a földművelés-  
ügyi minisztérium pincéjébe 
dobott. A táviratok azonban a 
szellőző nyíláson fennakadtak 
és ott találták meg pár nap 
m ú lv a .

Ez volt hát a „SZOLGALATI 
HIBA”, ami mögött a népi de�
mokráciánk elleni ellenséges 
cselekedet húzódik meg. Az 
ügy rendőri része már csak kö�
vetkezménye az elkövetett sú�
lyos cselekedetnek. Vogl Lajos�
né elveszi méltó büntetését s 
megtanulja, hogy ellenség mód�
jára bánnak el azokkal, akik 
népgazdaságunknak akarnak 
fe:becsü?hetet!en károkat okoz-  
ni.

Az ügy ezzel azonban még 
nincs elintézve. A postán sok�
száz táviratkézbesítő van, akik 
eléggé szétszórtan dolgoznak, 
akik csak ázt látják, hogy a 
nap minden szakában „ömle -  
nek" a táviratok a különböző 
vál falatokhoz, üzemekhez, s 
bár a távirat tartalmát nem is�
merik, jól tudják, hogy a táv�
irat időben való kézbesítése 
milyen fontos feladat. Ezt jól 
tudja minden táv irat kézbesítő, 
de sokan közülük nincsenek 
tisztában azzal, hogy a távirat 
kézbesítés ma htt-rci feladat, hi�
szen minden távirat, ami ma 
üzemeinkbe megy, a iervtelje- 
sitést segíti elő.

Hivatalainkra vá- r az a fel�
adat, hogy táviratkézbesitőirrk

között széles körben ismertes�
sék Vogl Lajosné ellenséges 
cselekedetét s hívják fel a fi�
gyelmet. hogy a táviratkézbesi-  
tők között is igyekszik meg�
bújni az ellenség s károkat 
okozni a táviratok késedelmes 
kézbesítésével, illetve jelen 
esetben megsemmisítésével.

Az ellenség ellen a távirat-  
kézbesítőknek könyörtelenül 
kell küzdeni. Táviratkézbesítő-  
inknek fokozott jó munkával, a 
táviratok gyors, késedelemnél�
küli továbbításával, kézbesí�
tésével kel! választ adni az el�
lenségnek. Bemutatni: távirat-
kézbesítőink kivetik maguk kö�
zül az ellenséget s csak azo�
kat tűrik meg maguk között, 
akiknek munkájára 100 száza�
lékig lehet építeni, azokra, akik 
saját magú? is felelősséget érez�
nek a munkájukért.

A Főpostafelügyelő hivatalra 
külön feladat vár, hogy a meg�
történt ellenséges cselekedetet 
tudatosítsák valamennyi táv�
iratkézbesítő között, s az ellen�
őrzés fokozásával saját maguk 
tegyék lehetetlenné, hogy a jö�
vőben hasonló esetek elő ne 
forduljanak.

G ARAM VÖLGYI ANDRÁS

Az országban utazót ma úton- 
útfélen meglepetések érik. Mint�
ha egy csodálatos mesevilágban 
járna, ahol egy bőkezű, jókedvű 
óriás egyik napról a másikra 
házakat, lakótelepeket, gyárakul 
varázsolt volna elő. Pedig nem 
varázslat ez, hanem ötéves ter�
vünk megvalósulása. Szerte az 
országban dolgos munkáskezek 
építik boldog jövőnket, biztosít�
ják nyugodt öregségünket és 
gyermekeink gondtalan életét.

Soha nem látott serény mun�
ka folyik szeretett hazánk egész 
területén. Gyárak, erőmüvek, 
kombinálok nőnek ki a földből. 
És a föld. mintha érezné, hogy 
szabad népet hord öreg hátán, 
büszkén tartja tervünk hatalmas 
építményeit. Megnyitja méhét és 
bőven ontja eddig felhasználat�
lan kincseit. Mintha tudná, hogy 
minden gramm felszínre hozott 
szén, olaj, bauxit és egyéb bá�
nyatermék már nem a kizsák�
mányolok. hanem a nép érdekeit 
szolgálja.

Amikor Miskolcról Barcikára 
indultunk, a gépkocsivezető nem 
találta az odavezető gidres-göd- 
rös földutat. Pedig emlékezett, 
hogy tavaly defekte/ is kapott 
és örült, hogy tengelytörés nél�
kül ért Barcikára. Ma már nem 
fenyegeti ilyen veszély, pompás 
betonút épült a régi földút he�
lyén, Az út mentén mindenütt 
serény építkezés folyik. Szemünk 
valósággal illa a sok látnivalót. 
Hatalmas épületek gombamódra 
nőnek ki a. földből. Köztük az 
egyik legnagyobb, a barcikai 
kombinát, amelyik a nyers vas�
érc feldolgozásától a kész ter�
mék előállításáig minden mun�
kafolyamatot elvégez. Itt épül 
hazánk első kokszoló üzeme rs, 
ahol hazai szénből fogják elő�
állítani az eddig külföldről be�
hozott drága kokszot,

A posta is lépést tart a fej�
lődéssel. Megnyílt az üzem te�
rületén az új hivatal, kibővült 
a régi és már épül az új posta 
is.

Kazincbarcikáról Egerbe vitt 
ittunk. A vár történelmi falai 
között a hős egri nők jutnak 
eszembe, akik 400 évvel ezelőtt 
u férfiakkal együtt küzdöttek a 
szabadságért a török hódítók 
ellen. Négyévszázados elnyomás 
után az egri nők ma ismét 
együtt harcolnak u férfiakkal a 
békéért. a munka frontján. Itt. 
Egerben találkoztam először női 
vonalépítőkkel, a Posta Miskolci 
Hálózatépítő Vállalat egri kiren�
deltségének női vonalépítő bri�
gádjával.

Egri nőkről lévén szó, egész 
természetesnek találjuk Zalai 
Miklós HALEP-kirendeltség ve�

zető elvtárs felvilágosítását, 
mely szerint a női brigád a ne�
kik szokatlan munkaterületen jót 
megállja a helyét és a nők a 
férfiakéval azonos, teljesértékü 
munkát végeznek. Nem is lehet 
ez máskép égy olyan brigád�
nál, melyet a jókedv és a fia�
talság jellemez. Kaszás Szilvia, 
Molnár Mária, Lengyel Etelka. 
Metényi Mária, Czeglédi Mária, 
Antal Ilonka és Fülöp Rózsi, 
aki olyan kismama szerepet tölt 
be a lányok között.

A HÁLÉP-kirendeltség nagy 
gondot fordít, a lányok kikép�
zésére. Zalai elvtárs elméletre 
oktatja őket hetenkint három�
szor két órán át, a gyakorlati 
oktatásban pedig Kovács Ru�
dolf brigádvezelő és Lengyel 
Géza csoportvezető a tanítómes�
terük. A lányok könnyen és szí�
vesen tanulnak, A gondos ki�
képzés eredménye. hogy ma 
már a lányok a két-háromeme- 
letes ház tetején is biztosan 
mozognak és építik a vonala�
kat. Munkájukat nyitott szem�
mel végzik és a nehézségeket 
közösen — oktatóikkal — meg�
tárgyalják. Megemlítették pél�
dául, hogy a cserepek • fúrása 
egészen kezdetleges módon tör�
ténik, szöggel való ütögetésset. 
Ez hosszadalmas és sok cserép 
el is törik. Szeretnének valami 
jobb megoldást találni. Ej. a he�
lyes és ezen a területen sokat 
várunk tőlük, akik áj szemmel

Az ország minden részébe 
szétszórtan, nyári kiképzésben 
vett részt a postásrepülök nagy 
része, amikor az MRSZ vezető�
sége kihirdette az országos 
kuli árversenyt.

A nehézségek ellenére szep�
tember első hetében mégis meg�
tarthattuk az első próbát. A cso�
port minden tagja derekasan 
dolgozott. Mindennap próbáltak, 
hogy műsoros táborzáró estünk 
sikerüljön. Munkájuk nem volt 
eredménytelen, mert kultúrcso- 
portunk bekerült a döntőbe.

Szeptember 28-án, a néphad�
sereg napján délután ti órakor 
gyűltek össze a Magyar Repülő 
Szövetség központi kullurtermé. 
ben a repülő alapszervek kuitúr- 
bizottságai, hogy az országos 
..József Attila"-kultúrverseny 
döntőjének eredmény kihirdeté�
sét meghallgassák és a díjakat 
átvegyék.

Bennünket, postásokat is szo�
rongó érzés töltött el: vájjon ki 
"tesz a győztes? A vándor- 
zászlók közül jut-e nekünk is?

nézik a munkát és könnyebben 
meglátják a javítanivalót.

De a modern egri nők nem�
csak a .munka, hanem a haza�
fiasság. az áldozatvállalás terü�
letén is megállják a helyüket. 
Egyöntetűen 500—500 forint
békekölcsönt jegyezlek. — Ahhoz, 
hogy tanulhassunk, hogy dol�
gozhassunk, hogy ötéves tervün�
ket mielőbb sikeresen teljesít�
hessük, államunknak kölcsönre 
van, szüksége — mondották és 
ezt a kölcsönt szívesen adjuk.

A brigád felajánlása a Kom�
munista Párt XIX kongresszu�
sára az volt, hogy Eger vezeté�
kes rádió építésénél december 
81-ig beütemezett 500 darab 
hangszóró bekapcsolását decem�
ber 15-ig elvégzik. Tehát a mun�
kaversenyben is példamutatóan 
kiveszik részüket.

Befejezésül a lányok kívánsá�
gát szeretném tolmácsolni. — 
Minden vágyuk, hogy tovább 
tanulhassanak, hogy tovább ké�
pezhessék magukat. Ezért a mű�
szeres ztanjoly a m on szeretnének 
résztvenni. Kívánjuk, hogy vá�
gyuk teljesüljön.

Addig is, míg ez sikerül, biz�
tosak vagyunk benne, hogy az 
egri női vonatépítő brigád öt�
éves tervünk, a szocializmus 
építése és a béke védelme érde�
kében ügy fog dolgozni jelen�
legi munkahelyén, amint az 
méltó hozzájuk és dicső elő�
deikhez, az egri nőkhöz.

WEBER MIKLÓSNE

Az országos döntőben a pos�
tás színjátszók kapták ,,a leg�
jobb színjátszó csoport" vándor- 
zászlót. Ugyancsak postás nyer. 
te el ,.a legjobb -  szavaló” ván�
dorzászlóját is. A legjobb kul- 
tárbrigád címért folytatott küz�
delemben a második díjat kap�
tuk.

★•
Szép ez az eredmény. Azon�

ban itt még nincs megállás. A 
verseny döntőjében sokat lát�
tunk és tapasztattunk. Tudjuk, 
hogy a többi csoportok is erő�
síteni fognak s nehéz lesz meg�
tartanunk az első helyet.

De mi bátran vállaljuk a küz�
delmet, mert tudjuk, hogy a 
kuUárrnunkának nevelő hatása 
van és azon keresztül még több 
becsületet, komoly,, hazáját sze�
rető fiatalt tudunk nevelni és 
tanítani.

így rójuk le hálánkat a párt 
és a postásdolgozók felé, mind�
azért a támogatásért. amelyben 
bennünket részesítenek.

Tar János

Abban a kitüntetésben ré�
szesültem. hogy szabadságom 
alatt jutalornüdülésbén vehet�
tem részt. Augusztus 28-tól 
szeptember 10-ig a balaton�
füredi postásszakszervezeti 
üdülőben pihentem.

Elvtársak! Nehezen tudok 
kifejezést adni érzelmeimnek. 
25 éve állok a posta szolgá �
latában, ebből 22 évet mint 
postamesteri dolgozó töltöt�
tem el. A Horthy-r erűt szer
ideje alatt még szabadságon 
sem voltam, nemhogy üdülni 
mehettem volna. A régi ki�
zsákmányoló rendszerben mi 
csak akkor mehettünk szabad�
ságra, lm saját költségünkön, 
a saját felelősségünkre helyet�
test állítottunk magunk he�

lyett s természetesen ilyenkor 
a szabadßägramenö nem ka�
pott fizetést s „ilyen feltéte�
lek" mellett bizony nem tud�
tunk szabadságra menni.

Mennyire máskép van ez 
most. Az egészévi fáradsá�
gos munka után kormányza�
tunk szépen berendezett üdü�
lőkben teszi lehetővé a dolgo�
zóknak, hogy élhessenek az 
alkotmányban biztosított jo �
gaikkal.

Jártam a Balaton partján 
ezelőtt 20 évvel is, amikor 
mint felfogadott postakiadó 
látásiól-vakulásig dolgoztam, 
s annyi időm sem volt, hogy 
megfürödjek a Balatonban, 
mert a kapitalista kizsákmá�
nyoló postamester kevesebb 
kiadót fogadott, mint ameny- 
nyire szükség lett volna, hogy 
többet vághasson zsebre a 
fenntartási átalányból. Akkor 
csak a kerítésen leskelődve

nézhettem, hogy a nagy urai 
hogyan szórakoznak.

Most bentjártam a volt 
grófi birtok parkjában, ahol 
mindenütt vidám, boldog, szó �
rakozó. pihenő dolgozók üdül�
nek. Nagyon boldog voltam, 
hogy én is ott lehettem közöt�
tük.

Köszönöm ezt pártunknak, 
Rákosi elvtársnak. Kötelessé�
gemnek érzem, hogy ezt meg�
háláljam azzal, hogy munka�
helyemen még nagyobb oda�
adással dolgozzam ötéves 
tervünk sikeréért, békánk meg �
védéséért.

Ezt éreztem most, amikor 
a békekölcsönjegyzés . során 
1000 forintot jegyeztem, hogy 
jövőre még több jól felszerelt 
üdülőnk legyen, ahol a do g o �
zók pihenhetnek.

POLGAR rANOS 
Karcag

T A P A S Z T A L A T C S E R E
Egy- kettő, egy- kettő — hang�

zik a táncoktató ütemes tap�
solása.

A fényesre csiszolt parket�
ten egyszerre csúsznak, egy�
szerre dobbannak az apró lá�
bacskák. Mint a tavaszi szél�
ben hajladozó búzaszálak úgy 
ringan'ak, lengedeznek ezek a 
kis csöppségek. Játékok, gya�
korlatok, apró táncok teszik 
változatossá a kis.ánykák szá�
mára ezt , a fontos testnevelő 
foglalkozást.

A postás kultúrotthon igazga�
tók budapesti tapasztalatcse�
réje alkalmával meglátogatták 
a kispesti kultúrotthon! is, ahol 
éppen a gyermek tánccsopört 
tartotta gyakorló- óráját. Az or�
szág különböző részeiből érke�
zeti igazgatók csodálkozva fi�
gyelték a kisgyermekek kecses 
bájos, természetes mozdulatait.

Komolyan meghatódom — 
mondja Pakrec Jánósné a hód�
mezővásárhelyi Postás Kultúr�
otthon igazgatója — amikor lá�
tom. hogy a dolgozók gyerme�
kei már ilyen módon is gondos�
kodhatnak arról, hagy később 
egészségesebb, szebbtartású em�
berekké váljanak.

Ez az egyik fontos feladata a 
gyermek táncmunkának — szól 
közbe Magyar József, a Kis�
pesti Kultúrotthon igazgatója 
— a másik pedig az, hogy fel 
tárja a dolgozók gyermekei kö�
zött található tehetségeket. A 
mi iskolánkból is minden évben 
néhány növendéket átvesznek 
az állami balettiskolák.

A látogatók — tizenhat üze�
mi kultúrotthon igaziga tó — vé�
gigtárták az épületet, ahol az 
egyik szobában elmélyülteti 
sakkoznak, a másikban heves 
biliárdesata folyik. Az udvaron 
lévő tekepályán a kultúrotthon 
tekecsapata végzi edzését.

A kultúrotthon igazgatói ta�
pasztalatcsere alkalmával a 
részvevők a Bpest Keleti Posta 
kultúrotthonát és a Kispes'i 
Postás Kultúrotthon! tekintették 
meg.

\i értekedet
komoly ereitmémekEt horott,

mert nemcsak az említett két 
kultúrotthon munkáját értékel�
ték ki, hanem sok iöl bevált új 
módszerre hívták fel a figyel�
met a felszólalók.

A mi kultúrotthonunkbon — 
mondotta Győrfi Imre Debre�
cenből — nyári idényben sem 
szünetelt a munka. Éhhez sok 
áj kezdeményezést vezettünk 
be, például a nagy melegek 
idején fagylalt-délutánokat szer�
veztünk, amikor a kultúrműsor 
látogatói — a jegy megváltása 
mellett — ingyen egy-egy adag 
fagylaltot koptok. A kultúrott�
hon könyvtárosa rendszeresen 
felkeresi a bűdét és rtz •itteni 
látogatók kőiül már több, mint 
ötven 'szaktársat szervezett be 
a könyvtárba,

A nyíregyházi kiküldött be�
számolt arról, hogy' ők az 
egyes rendezvények patronált�
jára ■ kérik, fel az egyik. vagy 
másik tömegszervezetet, akik

ér'ékes segítséget adnak a szer�
vezésnél.

Kuklis elvtárs, Budapestről — 
bejelentette, hogy megalakult a 
Központi kultúrotthon „Műsza�
ki és tudományos szakköre”. Ez 
a szakkör nemcsak budapesti 
viszonylatban fogja a posta 
szakmai problémáinaik megoldá�
sát segíteni, hanem célul tűz'e 
ki, az összes postás kultúrottho-  
nok műszaki köreinek patroná-  
lását.

A mostani tapasztalatcsere 
ismét azt a tanulságot hozta, 
hogy a postás kultárotthonok 
fejlődő munkát végeznek és — 
adottságaiknak megfelelően — 
nevelik a látogatókat, ezzel ér�
tékes segítséget adnak a kultúra 
frontjának. Az elmúlt félév 
alatt ismét kettővel szaporodott 
— Hódmezővásárhely és Nyír�
egyháza — a postás kultúrott- 
honok száma. Legtöbb helyen 
már köznond kérdés a ió po�
litikai felvilágosító munka ősz-

szekötése a termeléssel. Ezt, 
egy-két kivételtől eltekintve, 
jól végzik a postás kultúrottho- 
nok.

A tapasztalatosere- értekezlet 
természetesen nemcsak az ered�
ményekre, de a hibákra is rá�
mutatott.

A hibák kíméletlen felhozása 
— mondotta az értekezleten 
Sasvári elvtárs Rákosszentmi-  
hályról — azt hozza magával, 
hogy a jövőben még jobban, 
még lelkiismeretesebben dolgoz�
zunk. Az összes postás kuiíúr-  
ötthonigazgató nevében Ígérem, 

,hogv a következő tapasztalat-  
cserén még jobb munkáról fo�
gunk beszámolni.

Reméljük, hogy a tapasztalat-  
cserén elhangzott Ígéretek való�
ban rövid időn belül valósággá 
válnak és a postás ku! tű rótt ho�
nok még tevékenyebb segítői 
lesznek kultúrforradalmunk 
megvívásának.

P. S..

Néhány szó a kishivatali dolgozók szakmai 
és politikai kérdéseiről

A kis postahivatalok dolgozói 
nem egyszer és jogosan birál-  
ták szakszervezetünk munkáját, 
mivel az ő részükre eddig nem 
tudtuk biztosítani a poll* lkai. 
szakmai önképzés szervezett 
módját.

Jogos a bírálatuk, mert e- nél-  
kül nem tudják megállni jól a 
helyüket azon a fontos őrhelyen, 
ahová a magyar dolgozó nép 
állama őket. mint az ország hír�
hálózatának ' végrehajtóit állítot�
ta.

Kishivalati dolgozóink kíván�
ságára az 1952/53- as oktatási 
évadban ennek a hiányosságnak 
egy részét szeretnénk megszün�
tetni azon keresztül, hogy azok�
nál a kisebb postahivatalok�
nál (8—10, vagy ennél több lét�
számú), ahol egy önálló tankör 
megszervezésére lehetőség van, 
lehetővé tesszük szervezett ok�
tatásba való bekapcsolásukat. 
Nagy feladatot jelent ez szak-  
szervezetünk központjának és 
területi bizottságainknak, amit 
csak akkor tudunk megoldani, 
ha az említettt hivatalok dolgozói 
öntudatosan támogatják törek�
véseinket.

Ez az oktatási forma megha�
tározott tematika alapján, ame�
lyet néhány nap múlva letutta-  
tunk területi bizottságainkhoz és 
alapszervezeteinkhez, kb. no�
vember végén indul meg és ma�
gában foglalja a legfontosabb 
politikai, szakmai és általános 

ismereteket bővítő témákat.
Mint már említettük, a hivata�

loknál önállóan működnek a tan�
körök. A tankörök kétheten.

ként tartanak foglalkozást, ahol 
a tematikában mégha tározóit 
politikai, szakmai, vagy egyéb 
ismeretterjesztő tananyagot az 
előadás formájában kijelölt elő�
adó ismertet a hallgatóké*!. Az 
előadás után szeminárium nem 
lesz, hanem a hallgatók kérdése�
ket tehetnek fel az előadónak és 
ezen keresztül megvitatják a 
fontosabb, vagy nehezebbén 
érthető kérdéseket.

A tankörök megszervezését d  

területi bizottságok, illetve a he�
lyi csoportok által kijelölt sízak-  
tácsaink fogják végrehajtani és 
ők lesznek felelősek a foglal�
kozások rendszeres megtartásá�
ért.

Ez az oktatási forma tehát 
egy lépést jelent kishivatalaink 
dolgozóinak képzésében, de a 
problémát teljes mértékben nem 
oldja meg, mert megoldatlanul 
marad még az egészen kiesé 
szétszórt hivatalaink dolgozói�
nak az oklatása, amelynek meg�

oldására a közeljövőben szintén 
kérésünk lehetőséget.

P. S.
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