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Köszöntjük Sztálin eívtársat 73. születésnapján így készülünk december 21-re, Sztálin elvtárs születésnapjára
Országunk dolgozó népé�

nek ünnepnapja december 21. 
Ekkor ünnepli az egész hala �
dó emberiség nagy vezérének, 
Sztálin elvtársnak születés�
napját. Ezen a napon száz- 
és százmilliók tekintete fordul 
Moszkva felé, száz- és száz�
milliók szeretete, hálája és re �
ménysége száll, ezen a napon 
a Kreml felé, azzal a forró kí�
vánsággal, hogy Sztálin elv�
társ vezesse még harcunkat a 
békéért, az emberiség felsza�
badításáért, legyen még so �
káig bölcs tanácsadónk a szo�
cializmus építésének kemény 
munkájában.

Sztálin elvtárs, Lenin mel�
lett a világtörténelem legna �
gyobb alakja, akinek életmű�
ve az emberiség történetének 
líj korszakát nyitotta meg.

Nekünk, magyaroknak kü�
lönösen sok okunk van Sztá �
lin elvtárs iránt érzett hálára.

Sztálin elvtársnak, a Vörös 
Hadseregnek köszönhetjük, 
hogy a magyar nép felsza�
badult az évszázados elnyo�
m atás alól. Amit 1848-ban, 
1919-ben oly sok véráldozattal 
nem tudtunk elérni, azt meg�
adta nekünk vérhullatása 
árán a Sztálin elvtárs által 
vezetett dicső Szovjet Had�
sereg.

De nemcsak a felszabadu�
lásunkat köszönhetjük Sztá �
lin elvtársnak, hanem a sza �
badságunk megvédését is. 
Azt, hogy hazánk az ellenség 
minden próbálkozása ellenére 
sem vált újra az ellenforrada-

A BU HALEP dolgozói lel�
kesen dolgoznak, hogy decem�
ber hó 21-re tett felajánlásaikat 
határidő előtt teljesítsék. A hó 
első napjaiban tartott termelési 
értekezleteken a dolgozók sok 
konkrét felajánlást tettek. A fel�
ajánlások közül kimagaslik a 
BUHALÉl^-vezetőség műszaki 
osztálya ' ol gozóinak munka�
vállalása. Az osztály dolgozói 
december 20-ra vállalták, hogy 
az új csepeli távbeszélő központ 
átkapcsolásához szükséges 48 
darab ikerjetfogót — a túlter�
helt Kőbánya építési osztály dol�
gozóinak tehermentesítésére — 
bekábelezéssel előkészítik oly 
mértékben, hogy a helyszínen 
csak a végelzárókhoz való be�
kötést kell elvégezni. Erre a 
célra az osztál- dolgozói munka�
brigádot alakítottak. A brigád 
tagjai a központ szerelésével 
kapcsolatos állomás átkötési és 
jelfogó szerelési munkákat a 
rendes napi munkájuk maradék�
talan elvégzése mellett hajtják 
végre. A felajánlás teljesítésével 
a műszaki osztály dolgozói több 
mint 300 munkaórával teher�
mentesítik az építési osztály 
dolgozóit. Ez nagy segítséget
jelent Kőbánya építési osztály 
dolgozóinak, mert a nagyszámú 
terven felüli sürgős munkák 
miatt a központ üzembehelyezé�
sével kapcsolatos szerelési mun�
kákat az építési osztály dolgozói 
határidőre, december 20-ra el�
végezni nem tudták volna.

Az új központ üzembehelye- 
tése fontos feladat, mert az or�
szág egyik legnagyobb ipari 
központjának távbeszélő szolga�

ion!, az imperialisták véres 
kalandjának színterévé. És 
mindenekelőtt Sztálin elvtárs �
nak és a Szovjetuniónak kö�
szönhetjük, hogy belső ellen�
ségeinket is sorra megverve, 
megteremthettük a munkások 
és parasztok államát.

Minden eddigi eredmé�
nyeink alapja az a segítség 
és útmutatás, amit Sztálin 
elvtárstól, a Szovjetuniótól 
kaptunk. És most, a Szovjet�
unió nagy Kommunista Párt �
jának XIX. kongresszusa új �
ból irányt mutat nekünk és a 
szocializmust építő népi de�
mokráciáknak, hogyan kell 
harcolnunk a békéért, a szo�
cializmus építéséért.

Sztálin elvtárs születésnap �
ján mi, postás dolgozók is 
forró hálával és szeretettel 
gondolunk a haladó emberi�
ség nagy vezérére, a béke leg�
főbb őrére, Sztálin elvtársra. 
A postás dolgozók a munka te�
rületén elért újabb sikerekkel 
ünnepelnek és ezzel fejezik ki 
a m agyar dolgozó néppel 
együtt azt a forró kívánságot, 
hogy még nagyon sokáig ve�
zesse a békéért a dolgozó mil�
liók felszabadításáért folyó 
harcot. Segítse továbbra is a 
szocializmust építő országok 
munkáját.

Kívánjuk nagy tanítónknak 
és legigazibb barátunknak, 
Sztálin elvtársnak, hogy még 
sokáig éljen erőben, egész�
ségben!

Básta Rezső'

latit van hivatva megjavítani. 
A BU HALÉP műszaki osztályá�
nak dolgozó5 átérezték a köz�
pont mielőbbi létesítésének nagy 
fontosságát, amikor Kőbánya 
építési osztály segítségére siet�
tek. Tudják, hogy Sztálin elv�
társ születésnapját legméltób�
ban úgy ünnepelhetik meg, ha 
a felajánlásukat teljesítik.

Nem kevésbbé fontos az ön�
költség leszorítására irányuló 
törekvésük sem. A nagy tétele�
ket kitevő anyag, gépkocsi, uta�
zási (villamos, autóbusz, stb), 
különböző fogyó anyagok (pa�
pír, írószer) pénzkiadásainak 
csökkentése érdekében a válla�
lat vezetőségének keretén belül 
minden egyes területre felelősö�
ket jelöltek ki, aki a maga terü�
letén állandóan figyelemmel kí�
séri a költségek alakulását és 
amennyiben az elengedhetetlenül 
szükségesnek látszó kiadásokon 
felüli igényt állapít meg, úgy 
annak folyósítása előtt észrevé�
telt tesz. így biztosítva lesz az, 
hogy feleslegesen egy fillér 
sem fogja terhelni a vállalatot.

Az utóbbi hónapokban több
távirdamunkás és szerelő pót�
lása vált szükségessé. Az újon�
nan felvett mpnkavállalók termé�
szetesen csak bizonyos idő után 
tudnak új munkakörükben meg�
felelő teljesítményt elérni. Köz�
ponti feladattá telte ezért a 
vállalat az új munkaerők teljes 
értékű dolgozókká való kiképzé�
sét, ami által elkerülhető lesz, 
hogy a 100 százalékon a'ul dol�
gozók száma az évi átlag alá 
csökkenjen.

SZOLLOSI JANOS 

SZB elnök,

Dolgozó népünk felszaba�
dulásunk óta évről évre fo-rró 
szeretettel ünnepli bölcs taní �
tónk, a világ dolgozóinak 
nagy vezére, Sztálin elvtárs 
születésnapját.

Sztálin elvtárs születés�
napját termelési sikereink tet �
ték az utóbbi években emlé�
kezetessé. Ezek a sikerek mu�
tatják ki legmegbízhatóbban 
azt a szeretetet és ragaszko�
dást, mely eltölt bennünket, 
ezak mutatják állhatatos és 
harcos kiállásunkat a béke 
nagy és szent ügye mellett.

A Budapesti Távbeszélő 
Főközponti Vállalat vala �
mennyi dolgozója ebben az 
évben is újból munkával kö�
szönti a nagy Sztálint 73. 
születésnapján. A vállalat 
dolgozói megértették mit je �
lent Sztálin elvtárs szü’etés- 
napját méltóan ünnepe’ni. 
Ennek adtak kifejezést az osz �
tályainkon megtartott terme�
lési értekezleteken a dolgozók 
munkaversenyvállalásokon ke�
resztül tett fogadalmukkal, 
mely biztosíték Sztálin elv �
társ születésnapjának méltó 
megünneplésére, valamint az 
éves terv sikeres időelőtti tel�
jesítésére.

A vállalat feladata a buda �
pesti távbeszélő szolgálat 
b:ztosítása, me’y állami üze�
meink és' vállalataink roha�
mos fejlődé’5? következtében 
igen nagy feladatot ró dó'go- 
zóinkra, mert az előfizetők 
számításon felül fokozott 
mértékben veszik igénybe gé �
peinket. A nagy forgalom 
miatt a szükséges prevenciós 
vizsgálatok elvégzése nehéz�
kes. Ezért dolgozóinknak 
fenntartási és f?lújí!ási tervü �
ket is a legnagyobb körülte�
kintéssel kell beütemezniük,

A november 7-i vállalások 
lapasitalalait felhasználtuk

Dolgozóink Sztálin elvtárs 
születésnapjára tett vállalá �
saikban helyesen alkalmaz�
ták a november 7-i válfa’ások 
tapasztalatait és az SZKP 
XIX. kongresszusa tanulsá �
gait. Ezek figyelembevételével 
a vállalat dolgozói s z o lá l ta �
tásunk minőségi javítására, 
önköltségcsökkentésre, a mun�
kafegyelem megszilárdítására 
s összeségben a tervek m ara �
déktalan, határidő előtti telje �
sítésére tettek vállalásokat. A 
fenti szempontokon kívül dol�
gozóink lankadatlanul harcol�
nak, hogy az „Élüzem” büsz�
ke címet továbbra is m egtart �
hassák.

Dolgozóink vállalták, hogy:
1. Központjaink jóságfokát 

az előző év azonos időszaká�
hoz viszonyítva 169 száza�
lékról 171.5 százalékra eme�
lik.

2. Kábelrendezőink jóság�
fokát az előző év azonos idő�
szakához viszonuitva 182 szá�
zalékról 194 százalékra eme�
lik.

3. A távbeszélő állomások 
üzemkiesési idejét a 
RUHALEP- pal együttmű�
ködve az 1951. évi átlagához 
képest 31 százalékkal, vagyis 
az elmúlt évi 12.15 óráról az 
év végére 8.30 órára csök�
kentik.

4. A központi hibák, által 
okozott átlag üzemkiesési 
időt 0.22 órára csökkenők.

5. A gépállások idejének 
csökkentését ami az üzemen 
kívül lévő áramkörök 24 órán

belül való megjavítását je �
lenti.

6. A felújítási terv nemcsak 
globális, hanem részleteiben 
való teljesítését december 31 
helyeit, december 21- re.

7. A teljesítményi érték nö�
velésével és a ráfordítás ösz-  
szegének csökkentésével a 
szocialista akkumulációnkat
300.000 Ft- tal növeljük.

8. A beruházási tervünknél 
mutatkozó lemaradás év vé�
géig való teljesítését. .

9. A z igazolatlan hiányzá�
sok óraszámát az elmúlt idő�
szakokhoz képest 20 százalék�
kal csökkentik.

Párosvorscnyek
Egyéni versenyvállalásokon 

kívül minden egyes üzemosz�
tályunk párosversenyben áll. 
E nemes küzdelem nagyban 
részese az eddig- elért szép 
eredményeinknek. A párosver�
senyben legjobban szereplő 
osztályaink a Teréz és az E r �
zsébet üzemosztály. Mindkét 
osztály jóságfoka hullám zás�
mentes és felfelé ívelő. Ezen�
kívül igen eredményesen mű�
ködött a Teréz’ üzemosztály 
„Milliós-brigád”, amely ká �
belkitermelési munkájával kü �
lönböző központok megindítá �
sát segítette elő s ezenkívül 
félmilliós költségmegtakarí�
tást ért el.

Mellékközpontjaink közül a 
legjobb a Szabadsághegy 
központ, mely hetedszer érte 
el a maximálisan elérhető 
200 százalékos normavizsgá- 
lati eredményt. (200 százalék 
=  semmi li'bát sem ta'álíak 
a norrffevizsgálat alkalmá�
val.)

Az egyes üzemrészek verse�
nyében a legjobb eredményt 
elérők a következők:

A legjobb kábelrendező az
összes üzemek közül kima�
gasló teljesítményt a L:pőt 
kábelrendező érte el, mivel 
tizenegyedszer is a maximá�
lisan elérhető 200 száza'ékos 
normavizsgálati eredménye 
volt.

A legjobb hibaosztály a
Belváros üzemosztály hiba �
osztálya, mivel a bejelentett 
központi és külső hibák bel- 
kezelési ideje hónapok óta itt 
a legalacsonyabb.

H jó siervezési munka
Az edd:g elért jó eredmé�

nyeket dolgozóink munka�
készségének. valamint a jó 
szervezési munkának köszön�
hetjük. Üzemosztályainkat 
jó! képzett műszaki dolgozók 
vezetik, akiknek úgy pártunk �
hoz, mint a munkához és a 
dolgozókhoz va’ó viszonya 
igen jónak mondható. Szinte  
aüg lehet közülük lmemelni 
valakit, mégis talán Polónyi 
Lajost, a Teréz üzemosztály 
vezetőjét, aki megkapta a 
Munka érdemrend ezüst foko�
zatát, és Gelencsér Györgyöt, 
a7 Erzsébet üzemosztály ve�
zetőjét. Csoportvezetők kö^ül 
ki kell emelnünk Kiss Pál, 
RolovPs Rét a, Som on ui János 
és Pintér Guula szaktársakat, 
akik fáradtságot nem is�
merve, nagy szeretettel adiák 
át tudásukat és munkamód�
szerüket társaiknak. Á 'ta’á- 
riosságban mondhatjuk, hogy 
ezeket a ió kollekt'v. szellem 
megteremtése a tá r s v á l la l �
ta tokkal, főleg a BUHALÉP

dolgozóival való jó együtt�
működés tette lehetővé.

Dolgozóink tudják, hogy

a; újítások nagymértékben 
viszik előre ötéves lenünk  

végrehajtását.
Ezt a tényt igazolja, hogy eb�

ben az évben benyújtott újí�
tási javaslatok száma 274, eb�
ből elfogadva 120, bevezetve 
94 javaslat lett.

Legtermékenyebb és leg�
eredményesebb újítóink: Ger�
gely Péter, Papp Elemér, a 
Helyközi Központ, Szemán  
Tibor a Krisztina, Vadász Já�
nos a József Központ, Miklós-  
vári László, Teréz Központ, 
Rorbíró Sándor, Lágymányos 
Központ dolgozói és még so�
kan mások-

Az elfogadott újítások leg �
nagyobb része áramköri töké�
letesítés, ami által a zavarta �
lanabb beszélgetés-lehetősé�
gek kétségtelenül megjavul�
tak az utóbbi félév alatt.

Ezekben a napokban a ránk 
váró feladatok megvalósítása 
érdekében pártszervezetünk 
irányítása mellett a vállalat 
vezetősége minden előfelté�
telt biztosít és mozgósítja a 
dolgozókat fegyelmezett és 
öntudatos szocialista mun�
kára.

Népgazdaságunk fejlődésének 
jelenlegi szakaszában — és erre 
nem egyszer Rákosi és Gerő 
elvtámak is rámutattak beszé�
dükben — a mennyiség mellett, 
a minőségi szempontokra is igen 
nagy súlyt kell helyezni.

A gépkocsik gazdaságos fel�
használása és az A-B mozga�
lom célkitűzéseinek összehango�
lása látszólag nehéz feladat, de 
van rá mód. hogy ezen a terü�
leten ÍR javítsuk munkánkat, 
ehhez azonban ai keleti postahi�
vatal iáratkísérö. a járműtelep 
gépkocsivezető szaktársainak és 
a budapesti postahivatalok dol�
gozóinak kollektív összefogása, 
jobb munkája szükséges.

A keleti postahivatal iáratki- 
sérői tudatában vannak a kér�
dés fontosságának és versenv- 
szerződéseikiben már vállalásokat 
tettek a iáratkésések megszün�
tetésére. a menetrendszérűség 
betartására. Ez a verseny már 
hozott is szép eredményeket. 
Tóth János. Szabó István és 
László Jenő iáratkísérö szaktár�
sak a ki-  és berakodási idő 
csökkentésével komoly mérték�
ben csökkentették a járatkésé-  
seket.

A járati verseny azonban 
csak akkor lesz eredmé�
nyes, ha ehhez a mozga�
lomhoz a többi hivatalok 
dolgozói is csatlakoznak és 
versenyfeladatként tűzik ki 
maguk elé a járatkéslelty- 

tés kiküszöbölését.

Mii kell tehát tennünk?

Az előirt időre a zárlatokat 
pontosan elkészíteni és nem ak�
kor kapkodni fühöz- fához, ami�
kor a járat már megérkezett.

Ebben a munkában mozgó�
sítva, vannak a célbrigádok, 
hogy ezek is megfelelő segít�
séget nyújthassanak dolgos
zóinknak

Sitahanovistáink példamutatása
Minden sztahanovistánk, 

minden élenjáró dolgozónk, 
munkamódszerének jó tapasz �
talatainak átadásával- segíti 
az elmaradottakat. Ezen a té�
ren élenjár Wollner Oszkár, 
aki Darázs Károlynak, Dányi 
Lajos, aki Sipos szaktársnak 
és Szakács szaktársnőnek, va�
lamint Pécsi Kálmán, ki Jung 
Károdnak adja át áramköri 
ismereteiről jól bevált munka, 
módszerét.

A vállalat összes dolgozói�
nak munkáját a terv határ �
idő előtti befejezéséért folyó 
küzdelmünket az a gondolat 
hatja át. hogy ezen keresztül 
fogjuk megteremteni az alap �
ját az 1953. évi tervek bein�
dításának.

Erőt ad mindnyájunknak 
az a szilárd meggyőződés, 
hogy versenyvállalásaink ma�
radéktalan teljesítésével kö�
szöntjük Tanítónkat. Ez ki�
fejezésre juttatja törekvésün�
ket a szocializmus építése s 
a féke megvédése érdekében.

Kékesi Gyula
FÖKÜZ "

Tapasztalatcsere alkalmazásá�
val kiküszöbölni a pénztári el�
térésekből adódó járatvárakoz-  
latásokatv

A csomag berakásnál a járat-  
kisérönek segítséget nyultani.

Ha megnézzük az elmük hó�
nap iáratkéséseit, aklor azt ta�
pasztalhatjuk. hogy még igen 
sok a tennivaló egyes hivatalok�
nál.

Nehezen hihető, hogv a Bpest. 
22., Kispest 1-, Bpest 13-as hi�
vatal dolgozói mindig pontosan 
el tudják fradítem a járatot;j 

de a Bpest 8-as postahiva�
tal szaktársnői az elmúlt 
hónapban 7 esetben idéztek 
elő, összesen 6 óra 5 perc 

járatkésést.

De sűrűn késnek a járatok Pest�
erzsébet 1., Bpest 92., Bpest 502 
postahivataloknál is,.

A iáratkésések az A-B moz�
galom sikerét komoly mérték�
ben hátráltatják, mert lehetet�
lenné teszik a küldemények 
menetrendszerű továbbítását. A 
járatat késleltető hivatal dol�
gozói legyenek tudatában an�
nak, hogy az ő hibájuk folytán 
esetleg többezer postakülde�
mény késik.

A magyar dolgozó nép joggal 
elvárja tőlünk, hogv küldemé�
nyeit a legnagyobb gondosság�
gal, pontossággal kezeljük. Ezt 
tartsák szemelőtt á keleti pos�
tahivatal járatkisérői, a buda�
pesti felvevő postahivatalok és 
a járműtelep dolgozói s az ed�
digi hibák kiküszöbölésével te�
gyenek meg mindent a járatké�
sések kiküszöbölésére.

Fenyvesi Mihály 
a keleti postai dolgozói».

A BUHALÉP dolgozói készülnek  

Sztálin elvtárs születésnapjára

A járatkésések csökkentésével harcoljunk 
az A—B mozgalom sikeréért



P O S T Á S  D O L G O Z Ö 1952 december 19.

Hogyan segítik szakszervezeti bizottságaink 
a könyvtárak munkáját és hogyan biztosítják a könyvtárak 

fejlesztésének anyagi lehetőségét a jóléti keretből

Az élüzem  címért folyó versen y  állása

1952. év szeptember hóban 
szakszervezetünk elnöksége fe�
lülvizsgálta a Budapest »Területi 
Bizottság könyvtármunkáját. 
Megállapítottal, hogy a legna�
gyobb lemaradás a könyvtárak 
továbbfejlesztésénél mutatkozik. 
Egyes _ szakszervezeti bizottsá�
gok fnég ma sem értik, vagy 
nem akarják megérteni a 
könyvtármunka jelentőségét és 
lebecsülik azt.

A SZOT 1951 június 6-i hatá �
rozata kimondja, hogy a 
„könyvtár fenntartásúhoz, fej�
lesztéséhez az üzem (hivatal) 
kulturális célokra előirányzott 
költségvetésének 20—25 százalé�
kát kell felhasználni".

A minisztertanács 1952 máju�
sában határozatot hozott a 
könyvtárak fejlesztéséről. A 
Központi Vezetőség július 27, 
28-j határozata kimondja, hogy 
..meg kell szüntetni a könyvtár, 
munka lebecsülését“’. f

A rendeleteket 
nem tartják be

A párt- és kormányhatá�
rozatok megjelenése után is 
vannak szakszervezeti elnö�
kök, akik úgy érzik, hogy 
ezek a határozatok rájuk nem 
vonatkoznak. A reodeleteket nem 
tartják be, nem segítik és 
nem ellenőrzik az üzemi könyv�
tárak munkáját. Nem adják meg 
a könyvtár továbbfejlesztéséhez 
szükséges feltétlen anyagi ala�
pot (amelyet a SZOT határozata 
biztosít) vagy az előirányzott 
összeget más célokra költik el. 
(Dekoráció, rádió, zenekar, sport 
stb.) Vagy pedig azzal akadá ■ 
lyozizák a könyvtáraik munkáját, 
hogy a könyvtárat állandóan 
más helyiségbe költöztetik át. A 
könyvtáriakat elviszik az üzem�
ből, központi helyeken vonják 
össze és ezáltal az olvasóik 20— 
50 százalékát vesztik el. (Deb�
recen, Pécs.)

Nézzük meg közelebbről ezt a 
kérdést Súlyponti üzemeink 
szakszervezeti bizottságai az 
1951. évben (Főpostahivafal ki�
vételével) általában gondoskod�
tak a könyvtárak továbbfejlesz�
téséről. A helyzet azonban 1952- 
ben a függetlenített könyvtáro�
sok beállításával lényegesen 
megváltozott. Egyes, szakszer�
vezeti bizottságok tévesen úgy' 
értelmezték az 0MB 6001. sz. 
rendeletét, hogy a könwtáros 
fizetése csakis a könyvtárfej�
lesztésre beállított összegből fi�
zethető. Az OMB rendelet pedig 
világosan kimondja., hogy a füg�
getlenített könyvtárosok és kul- 
túrotthonigaizigatók illetménye az 
egész jóléti keret terhére történ�
jen, Ezeknél az üzemeknél a 
könyvtár továbbfejlődése telje�
sen visszamaradt. Pl. a József 
Központ könyvtára az 1951. év�
ben felhasznált 12.000 forinttal 
szemben az idén mindössze 2070 
forintot fordított könyv beszer�
zésére. Még súlyosbítja a helyze�
tet az, hogy a legjobb és a leg�
több forgalomban lévő kőnvvek 
kötésére nincs anyagi lehetőség 
biztosítva. Kb. 50 kötet könvvet 
már egv féléve köttetés címén 
kivontak * forgalomból.

Hasonlóak a hibák a Főpos�
tahivatal könvvtáráná' is. Itt 
még fokozottabb a könyvhiány, 
mert a Főpostatiivatal szakszer�
vezeti bizottsága

1951-ben mindössze 
9 0  kötet könyvvel 

gyarapította állományát
129! forint értékben. Az idén 
pedig 8214 forintot fordítottak 
eddig a könyvtár fejlesztésére a 
jóléti keretből.

A Járműtelep szakszervezeti 
bizottsága 1952- ben 5118 forin�
tot fordított könyvek beszerzésé�
re, 16.000 forint helyett. Az évi 
gyarapodása a könyvtárnak 
mindössze 317 kőiét könyv volt.

A Lipót és BUVIHALÉP hi�
vatalok pl. 2200 forintot fordí�
tottak könyvtárfejlesztésre,
11.000 forint helvett. A könyvtár 
mindössze 102 kötettel gyarapo�
dott (az öss-zeg megá'lanításáná' 
dolgozónkénti 1 forintot vettünk 
ailapul).;

Az együttműködés 
hiánya

Több Üzeműinknél az egyes 
szakszervezeti- b:zottságok hely�
telen együttműködése akadá�
lyozza a jó kultümevelési mun�
kát és a jó könyv! ármunkát is.

Példa erre * Lágymányos Kp.. 
aho-1 az épületen belül négy szak. 
«zervezetá bizottság működik.

Az összdolgozók létszáma 380 
—400 körül van. A könyvtár a 
FOKOZ szakszervezeti bizott�
sága kezelésében van. Vala�
mennyi szakszervezeti bizott�
ság részéről igénybeveszik a 
könyvtárat, de fejlesztéséről 
kizárólag a FOKOZ gondosko�
dik. 1952-ben a könyvtárfej�
lesztésre fordított összeg 853 
forint volt ,4500 forint helyett).

A Lágymányos-Halép, Bu�
dapest 112. és a Statisztikai Hi�
vatal szakszervezeti bizottsá�
gai a könyvtárfejlesztésre elő�
irányzott összeget más célokra 
fordították. A K. H. I. szak�
szervezeti bizottsága 1952-ben 
5920 forintot fordított a könyv�
tár fejlesztésére (14.000 forint 
helyett). A könyvtár ezévben 
457 kötettel gyarapodott.

Nagyüzemeink közül egyedül 
ai Keleti Posta szakszervezeti 
bizottsága fejleszti rendszeresen 
a könyvtárát, 1952-ben a könyv�
tár 1742 kötettel gyarapodott. 
Sorolhatnánk tovább a példá�
kat. A Posta Epületkarbantartó 
Vállalat szakszervezeti bizott�
sága: pl. 1951-betn 90 forintot 
fordított könyvtárfejlesztésre. Az 
igaz, hogy az idén már 2321 fo�
rintot, de ez a tavalyi lemara�
dást nem pótolja.

Hosszú ideig elhanyagolták a 
könyvtárak fejlesztését a követ�
kező szakszervezeti bizottságok:

Javító I., Erzsébet Kp.. Teréz 
Kp., Budapest 3., Vezetékes Rá�
dió. A Vezetékes Rádió az 
1951-es könyvtárkeretet sport�
célokra fordította.

A vidéki területi bizottságok�
nál se;m jobb sem mi ve! sem a 
helyzet. Egyes területi bizottsági 
elnökök is mel'ékkérdésként ke�
zelték a könyvtáraik továbbfej�
lesztését. Ellenőrzéseik ájkalmá- 
vat csak elvétve érdeklődtek a 
könyvtárak munkájáról és főleg 
nem ellenőrizték kellően a jóléti 
keret tényleges felhasználását. 
Pl.:

Nyíregyháza HALF.P egész 
évben egyetlen fillért sem fordí�
tott könyvtárfejlesztésre. A 
könyvtármunikai teljesen elha�
nyagolt állapotban van. A 
könvv-tár pénzét sportcélokra 
használták fel. (34 kötet kőinyv 
áll 76 dolgozó rendelkezésére, 
negyedévi jóléti keretük 980 Ft.

Pécs HALEP. A negyedik ne�
gyedévben egyetlen, kötet köny�
vet sem vásárolt. 1952-ben 
könyvtárfeilesztésre felhasznált 
összeg 3158 forint volt, 5000 fo�
rint helyett.

Miskolcon az utóbbi :két évben 
néhányszáz forintot fordítottak 
kön vvt á rf e j les z tésre.

Miskolc igazgatóság 1-es, 
2-e8 postahivatal és HALÉP 
dolgozói részére mindössze 450 
kötet áll rende'kezésre. Meg 
kell jegyezni azt, hogy a könyv- 
tármunkában az összes területi 
bizottságok közül Miskolc a leg-

SOPRON A soproni HALÉP- 
kirendeltség dolgozói jó munká�
juk jutalmául kiérdemelték a 
vállalati vándorzászlót.

A kirendeltség átlagteljesítmé�
nyét fokozatosan 116.8 százalék�
ra teljesítette. Az időbére« órá�
kat 41.8 százalékról 32.8 szá�
zalékra csökkentette. Ezt az 
eredményt a munka jó megszer�
vezésével, az anyagellátás folya�
matos biztosításával, a munka- 
fegyelem megszilárdításával ér�
ték el. Az elmúlt hónapban 
egyetlen igazolatlan hiányzó 
sem volt A Rőder-mozgalom 
keretén belül a régebbi dolgo�
zók segítették az új munkásokat, 
így érték el, hogy a legutóbbi 
értékelés szerint 105 százalékon 
alul teljesítő dolgozó nem volt. 
A dolgozók 90.3 százaléka áll 
versenyben. A Loy-mozgalom 
keretén belül a „Kapcsolj be 
ma több hangszórót, mint teg�
nap” jelszóval harcolnak dol�
gozóink a vezetékes rádió terv�
túlteljesítéséért

★

A kirendeltség dolgozói no�
vember 7- e tiszteletére terven 
felül bevezették a vezetéket a 
balfi és a fertötobozi tszcs- be. 
A javítóműhely dolgozói ugyan�
csak jó munkát Végeztek. 18 
darab távbeszélőkészüléket ja�
vítottak meg. 4832 forint érték�
ben. A távbeszélőüzem dolgozói 
Herniiíz Ferenc újítási javasla-

elmaradottabb. A többi területi 
bizottságokon általában 1500—■ 
2500 kötetes könyvtár van.

Debrecen területi bizottság 
könyvtárosa november havi je�
lentésében a következőket írja: 
,,Debrecen l es hivatal szakszer�
vezeti bizottsága nem sokai tö�
rődött a jóléti keret kulturális 
felhasználásával, mert eddig 
még egyetlen darab könyvet sem 
vásároltak.”

„Berettyóújfalu postahivatal 
szakszervezeti bizottsága 1952- 
ben 1000 forintért vett egy gra �
mofont és mást 'nem."

Itt is sorolhatnánk a példá�
kat még tovább. A vidéki terüle�
ti bizottságokon még megoldat�
lan probléma a kishivatali dol�
gozók könyvellátásán-ak biztosí�
tása. A területi bizottságok ezt 
ai összeget majdnem minden 
esetben más célokra használják 
tel.

Mindezt összegezve’ meg kell 
állapítanunk, hogy a szakszer�
vezeti bizottságok számos he�
lyen nem ismerték fei a köniyv- 
tánnumka jelentőségét. Igen sok 
helyen megnyilvánul ennek a 
munkának a lebecsülése. A 
szakszervezeti bizottságok nem 
segítik és nem ellenőrzik eléggé 
az üzemi könyvtárosok munká�
ját. Nem biztosítják a könyv�
tárak továbbfejlesztésének anya�
gi alapját. Nézzük meg, mit 
mond a SZOT elnökségének 
1951 június 6-i határozata ezzel 
kapcsolatban: - „Tekintsék a
szakszervezeti szervek a könyv�
tár és az olvasómozgalmi mun�
kát a dolgozók általános mű, 
veltségi színvonala emelésének, 
politikai, szakmai, tudományos 
és kulturális ismeretéi kibővíté�
se alapvető eszközének. Ennek 
érdekében a szakszervezetek - el�
nökségei és az üzemi (szakszer�
vezeti bizottságok) gondoskod�
janak az üzemi és kultúrotthon 
könyvtárak állandó, fejlesztésé 
rőt.’’

Frlénőrzéseinket tovább fog�
juk folytatni és azokat a szak�
szervezeti bizottsági elnököket, 
akik figyelmeztetésünk ellenére 
nem tartják be az idevonatkozó 
párt-, illetve SZOT-határozato�
kat. felelősségre fogjuk vonni. 
Nem tartjuk megengedhetőnek 
azt a felelőtlen gazdálkodást a 
dolgozók pénzével, ami ma 
egyes szakszervezeti bizottsági 
elnökök részéről a. jóléti keret, 
de különösen ezen belül a kul�
turális keret fe!használása körű.) 
folyik.

Ma, anrkor „általános fejlő�
désünk velejárójaként m könyv 
tárak szerepe és feladata is egy�
re nagyobb jelentőségű, társa�
dalmi életűnk minden területén” 
— mondiai ki az első könyvtá�
rosi konferencia határozatában 
—, nem tűrhető az a lazaság, 
amely a könyvtárak és a jóléti 
keret felhasználásának e'lenőr- 
zései alkalmával tapasztaltunk.

tát készítették el. Ennek meg�
valósítása 13.000 forintos meg�
takarítást jelent népgazdasá�
gunk számára.

A kirendeltség sok dolgozó�
ja tett felajánlást Sztálin elv�
társ születésnapjának méltó 
megünneplésére. ,4 belső iroda-  
személyzet arra tett vállalást, 
hogy terven felül bekapcsolja a 
markatabödögei tszcs távbeszé�
lőállomását. A távirdamunká-  
sok felajánlották: december 1- ig 
kiépítik a fertőrákosi vezetékes 
rádió hálózatát és 250 hang�
szórót kapcsolnak be.

★
SZOMBATHELY. A szombat�

helyi hálózatépítő vállalat dol�
gozói egyre fokozzák harcukat 
Sztálin elvtárs születésnapja 
tiszteletére tett vállalásaik tel�
jesítéséért, túlteljesítéséért.

Különösen szép eredményt ért 
el a Csepregen dolgozó vezeté�
kesrádiót szerelő brigád Kraj-  
czár János vezetésével. A bri�
gád tagjai közli'. Balikó Ferenc
138.6 százalékos teljesítményé�
vel tűnt ki. Kovács István 
132.3 százalékra fokozta telje�
sítményét. A dolgozók munká�
ját nagyban elősegítette a csep-  
regi postahivatal dolgozóinak 
lelkes felvilágosító munkája. 
Szép eredmények vannak Csá-  
kánydoroszló vezetékesrádió 
építésénél is. Itt Farkas István 
és Gáspár István 128 százalé�
kos átlagteljesítményt ért el.

A postás dolgozók, vállalatok 
és hivatalok között egyre na �
gyobb lendülettel folyik a szo�
cialista munkaverseny keretén 
belül a harc, a büszke élüzem 
cím elnyeréséért.

Ennek eredménye az utóbbi 
hónapokat tekintve megmutat�
kozik abban, hogy emelkedett a 
postai vállalatok termelése, 
tervteljesítésé.

A postai vállalatok a harma�
dik negyedévben tervüket mű�
szakilag 101, pénzügyileg 98 
százalékra teljesítették. Ezzel 
szemben a verseny az élüzem 
cím elnyeréséért azt eredmé�
nyezte, hogy október hónapban 
a vállalatok műszaki tervtelje�
sítése, 106 százalék volt, pénz- 
ügyileg pedig 104 százalék. 
Ugyancsak javulás mutatkozik 
abban is, hogy a harmadik ne�
gyedévben közel 10 vállalat 
nem teljesítette az élüzem cím 
elnyerésének feltételeit, míg ok�
tóber hónapban mindössze már 
csak három vállalat volt, amely 
lemaradt a feltételek teljesítésé�
ben. A gazdasági feltételek tel�
jesítése mellett azonban még 
vannak hiányosságok a minő�
ségi feltételek teljesítésénél, 
amelyek lényegesen befolyásol�
ják a gazdasági eredményeket, 
sőt ezeknek rosszul teljesítése 
kizárja az egyébként jól dol�
gozó vállalatokat, hivatalokat az 
élüzem cím elnyeréséből. A har�
madik negyedévben az első he�
lyezett a Főközponti Vállalat 
volt, amely jó munkája nyo�
mán továbbra is megtartotta ezt 
a helyezését. A második helye�
zett. a Budapesti Hálózatépítő 
Vállalat — erről a helyről a
6- ik helyre került, mert ném 
fordított elegendő gondot a 100 
százalék alatt teljesítők megse�
gítésére és így az előírt két 
százalék helyett a darabbéres 
dolgozók 3.3 százaléka maradi 
100 százalékon alul.

Október hónapban ismét a 
Budapesti Főközponti VáMalat 
áll az élüzem címért folyó ver�
seny első helyén.

Műszakilag tervét 129 száza�
lékra, pénzügyileg 101 száza�
lékra teljesítette, ugyanakkor ön�
költségét 1.5 százalékkal csök�
kentette. a 100 Ft munkabérre 
eső teljesítményi értékét az elő�
irányzathoz képest 706 száza�
lékkal emelte.

Felújítási tervét 159 száza�
lékra teljesítette és az igazolat�
lan hiányzások, késés következ�
tében a termelésből kiesett mun�
kaórákat lényegesen csökkentet�
te. \

Komoly eredményt ért et az 
üzemidőkiesés csökkentésében, 
amennyiben a szeptember havi 
6 óra 38 perccel szemben, ok�
tóber hónapban 5 óra 30 percre 
csökkentette.

Második helyen az előző 8- ik 
helyezésével szemben az Átvi�
teltechnikát Vállalat áll a vál�
lalat dolgozói tervüket műszaki�
lag 105.5 százalékra, pénzügyi�
leg 115 százalékra teljesítették, 
az önköltséget 8.9 százalékkal 
csökkentették és a 100 Ft mun�
kabérre eső teljesítményi érté�
ket az előirányzathoz képest
20.2 százalékkal emelték.

A vállalat dolgozói felújítási 
tervüket 108.1 százalékra telje�
sítették, 100 százalék alatt tel�
jesítő dolgozó ez időszakban 
nem volt és az igazolatlanul ki�
esett munkaórák száma lénye 
gesen alatta maradt a feltétel�
nek.

Az Alközponti Vállalat
ismét javított munkáján és ez�
zel a legutóbbi 5, helyezésről 
felküzdötte magát a 3. helyre. 
A vállalat tervét műszakilag 
116 százalékra, pénzügyileg 118 
százalékra teljesítette, önkölt�
ségét 8.3 százalékra csökkentet�
te és a 100 Ft munkabérre eső 
teljesítmény 'értékét 2.3 száza�
lékkal növelte. Felújítási ter�
vét 184 százalékra teljesítette. 
A 100 százalék alatt teljesítők 
száma két százalék.

Negyedik helyre került a Ja �
vítóműhely. 5. a Járműtelep, 6. 
a Rádióműszak, 7. a Buhalép, 
8. Dehalép, 9. a Buvihalép, 10. 
Mihalép, 11. Sohalép, 12. Poha- 
lép, 13. Szohalép;- 14. Vezeté�
kes Rádió és 15. a Kábelépítő 
Vállalat.

Az él üzem címért folyó ver�
senyben az első helyezettől el�
tekintve forgalmi hivatalainknál 
is megváltozott a sorrend, az 
első helyezést továbbra is meg�
tartotta a soproni körzeti hiva�
tal, második nelyre a Bp. 114. 
hivatal helyett előre került 
Nagykanizsa 1-es körzeti hiva�
tal, 3.. a Keleti-Posta felügyelő- 
hivataí, 4. lett Orosháza körzeti 
hivatal és 5. helyre került 
Nyíregyháza 1-es körzeti hiva�

tal. A hivatalok igen szép ered�
ményeket értek el, a IV. ne�
gyedévre, illetve október hónap 
ra tett vállalások teljesítésénél 
és ezek nyújtottak segítséget » 
bevételi tervek emeléséhez, az 
áramkörök hasznos kihasználá�
sához, a táviratok beikezelési ide�
jének csökkentéséhez és a cso�
magsérülések csökkentéséhez. 
Emellett azonban igen sok hi�
vatalunknál keveset, vagy egy�
általában nem csökkent a táv-' 
iratok beikezelési és kézbesítési 
ideje, emelkedett a csomagsérfl 
lések száma és emelkedett a» 
egy mért munkaegységre eső 
forgalmi összköltség.

A jó eredmények úgy » for�
galmi hivatalainknál, mm! 
vállalatainknál azt bizonyítják, 
hogy dolgozóink és vezetőink 
nagyobb körültekintéssel, lelki�
ismeretességgel és a verseny�
vállalások teljesítésével töre �
kednek az élüzem büszke cím 
elnyerésére. Néhány helyen 
azonban még mindig nem ér 
tették meg ennek a verseny�
nek a jelentőségét és a Veze�

tők nem nyújtanak elegend# 
segítséget dolgozóinknak a 
vállalások teljesítéséhez, nem 
biztosítják kellően a verseny 
nyilvánosságát. Ez a tény nem 
egyéb, mint a dolgozók ügyei�
vel való foglalkozás lebecsülése 
— elszakadást jelent a dolgo�
zóktól és az erkölcsi megbe�
csülés elhanygo'ása mellett 
megfosztják a dolgozókat attól 
is, hogy jó munkájukért «» 
élüzem címmé! járó jutalomba» 
részesüljenek.

Helyes lenne, hu a szakszer�
vezeti bizottságok napirendre 
tűznék, hogy hol állanak az MT 
és a SZOT vándorzászlajáért, 
valamint az élüzem cím elnye�
réséért folyó versenyben és a 
fennálló hibák kijavításával, az 
eredmények továbbfejleszt ésére 
vonatkozó javaslataikkal, vala�
mint a dolgozók között való tu�
datosítással, a vállalások telje�
sítésének segítségével, a ver�

seny nyilvánossága biztosításá�
val lendítenék előbbre ágyún-  
két az 1952. évi tervek teljesí�
tését.

Néhány szó a munkavédelemről
, Augusztus 3-án jelent meg az 

MT és a SZOT nagyjelentőségű 
közös határozata az üzemi bal�
esetelhárításról, mely megszabja 
a szakszervezetek és állami szer^ 
vek feladatát az emberről való 
gondoskodás terén.

A minisztertanács határozatát 
az üzemek nagv részében a szak- 
szervezeti bizottságok vezetőségi, 
aktíva- és bizalmi csoport-érte�
kezleteken ismertették a dolgo�
zókkal. A vezetőségi értekezle�
ten igen sok lielven részt vettek 
a helyi pártszervezetek és a 
szakvezetők is mint pl a Krisz�
tina Halép, Teréz Főküz, Erzsé�
bet Főküz stb. Ezeken az érte�
kezleteken több helyen igen |ó 
kezdeményezések történtek, a 
Belváros Főküzben, Krisztina 
Főküzben és még sok helyen pl. 
felhívást adtak ki a dolgozók 
felé, mélyben ismertették az 
üzem munkavédelmi helyzetét és 
a területükön lévő veszélyforrá�
sokat

Ahol törődnek 
a munkavédelemmel

A díjbeszedő hivatalnál lévő 
adréma-gépekre a megfelelő 
védőberendezéseket felszerelték 
és a munkavédelmi bizottság 
tagjai vállalták, hogv ennek 
használatára a dolgozókat meg�
tanítják. A . doligozófkíiak az is�
mertetés sor.átn több javaslatot 
tettek a baleseti veszélyforrá�
sok megszüntetésére is.

A határozat megjelenése után a 
postai üzemek, hivatalok egv ré�
szében komolv eredmények mu�
tatkoztak a balesetelhárítási ok�
tatás megtartása, a biztonsági 
megbízottak beállítása terén. 
Egve-s vállalatok, mint pl. a M s- 
kolci Halép igen sok a dolgozók 
biztonságát szolgáló intézkedést 
vezetett be. Külön szíj gyártót al�
kalmaztak, aki a mászóvasak, a 
biztonsági övék és esvéb felsze�
relések rendbentartásáról és ki�
javításáról gondoskodik. Több 
munkavédelmi ■ újítást vezettek 
be és igen nagv súlvt helyeznek 
a balesetelhárítási propagandára 
is. Eredményes volt a miniszté�
rium által szervezett miskolci 
tapasztalatcsere is.

Ezek az eredmények 
azonban 

nem általánosak

Igen sok vállalati igazgató 
még mindig nem érti meg. hogy 
a szocialista tennél és célja: „az 
egész társadalom állandóan nö�
vekvő anyagi és kulturális szük�
ségletei maximális kielégítésé�
nek biztosítása.”

Még most is előfordul, hogy az 
igazgatók a munkavédelmi be�
ruházásokon akarnak takarékos�
kodni és a szakszervezet társa �
dalmi munkavédelmi felügyelője 
által feltárt hiányosságokat kü-

GÖRÖGORSZAfí. A görög 
távközlési dolgozók, beleértve a 
repülőterek rádióállomásainak 
távirászait is, az idén már har�
madízben léptek béremelést kö�
vetelő sztrájkba. Ezúttal 15 szá�
zalékos Uletményrmdezést sür�
getnek.

★

LENGYELORSZÁG. A len�
gyel posta utalványelszámoló�
hivatalát gépesítik. A nyilván�
tartást, ellenőrzési, elszámolást

lönböző objektív okokra való hi�
vatkozással nem hajtják végre, 
pedig „azaz igazgató, aki az ÜB 
és gyakran a pártszervezet hall�
gatólagos jóváhagyásával, első�
sorban a munkások biztonságát 
szolgáló berendezéseken takaré�
koskodik, az pazarol a dolgozók 
életével és egészségével és nem 
méltó arra, hogy a proletárdikta�
túra idején igazgató legyen" 
— mondotta Horváth Márton 
elv társ a Központi- Vezetőség 
júniusi ülésén.

A Központi J avitómühelybeu 
pl. a társadalmi munkavédelmi 
felügyelő munkavédelmi felhívá�
sát a szakvezető határidőre nem 
javította ki és egyáltalán vá�
laszra sem méltatta.

A Központi Hirlapiroda ve- 
vezetője dr. Csik elvtárs a szak- 
szervezet munkavédelmi felhívá�
sában nem lát semmiféle segítő 
szándékot.

Lakihegyen egy bekövetkezett 
baleset után a szakszervezet 
munkavédelmi felügyelője fel�
hívta a Rádióműszaki Vállalat 
vezetőségét, hogv vizsgálja ki a 
baleset okát és a felelős vezetőt 
vonják felelősségre — azt vá�
laszolták, hogv a védőberende�
zést a szivattyú tömbszelencéjére 
tenni nem lehet, mert az a mun�
kát akadályozná.

A Bpesti Igazgatóság magas- 
énitési osztálva a szakszervezet 
által többíziben felvetett hiá�
nyosságokat a Keleti postán, a 
Bpest 7. hivatalban nem szün�
teti meg.

A Főposta arra való hivatko�
zással, hogy görgős-csusztató 
nem szerezhető be, nem gondos�
kodik arról, hogv a Budapest 5. 
hivatal részére megfelelő más 
csusztatót alkalmazzon.

Egyes helyeken 
nem nézik jó szemmel 

a munkavédelmi felügyelő 
működését

Újpest 1. postahivatal vezető, 
jének helyettese, Márkus elvtárs, 
felelősségre vonta a munkavé�
delmi felügyelőt, hogy m ért 
küld be jelentéseket a szakszer�
vezetnek munkavédelmi problé�
mákról ttz ő tudta nélkül.

Az Átviteltechnika Vállalatnál 
az osztályvezető felelősségre 
vonta a munkavédelmi felügye�
lőt, hogy miért jelentette a 
szakszervezetnek, hogy a felhí�
vásban foglaltakat nem hajtot�
ták végre.

Ezek a vezetők megfeledkez�
nek arról, hogy a társadalmi 
munkavédelmi felügyelő köteles�
sége jelenteni a tapasztalt hiá�
nyosságokat. Pártunk a legéle�
sebben elítéli azokat, akik a 
dolgozók bírálatát el akarják 
fojtani. Ehhez egyetlen vezető�
nek sincs joga.

Schmidt Pál 
murtkavédelmi felügyelő

mind gépek segítségével fogják 
végezni. A szükséges gépeket 
egy csehszlovák vállalat szállít�
ja és külön erre a Célra berende�
zett helyiségekben szereli fel. 59 
gépegység fogja az eddig em�
beri erővel végzett munkát elvé�
gezni. A gépek kezelésére kü�
lön tanfolyamon képezik ki tt 
személyzetet, akiknek 95 száza�
léka nő. A gépesített rendszer' 
rel 1953- ban már 106 munkát 
erőt takarítanak meg.

(Przogiad Pocztowy)
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Hogyan harcol a Budapest 62 . postahivatal 
az évi terv teljesítéséért

A Műszaki és Tudományos Szakkör 
a Posta műszaki fejlődésének szolgálatában

Dolgozóink szocialista köte�
lezettségvállalásaik teljesíté�
sével, illetve túlteljesítésével' 
ünnepelték a Nagy Októberi 
Szocialista F- orradaiom 35. 
évfordulóját. A IV. negyed�
évre tett vállalásaik során 
megfogadták:

1. A jövedéki bevételi terv 
fokozása érdekében Sztálin  
elv társ születésnapjának tisz�
teletére 180.000 darab 
(108.000 Ft) portás levelet 
emelnek ki, a kézbesítés köz�
beni értékcikkeladás összegét 
pedig 230.000 forintra emelik 
s így 338.000 Ft- tal járulnak 
hozzá jövedéki bevételi ter�
vünk teljesítéséhez.

A vállalások teljesítése so�
rán november 7 tiszteletére 
a tervnegyedév első hónapjá�
ban 69.251 darab (42.000 Ft) 
portás levelet emeltek ki és 
/  8.430 Ft értékcikket adtak el 
kézbesítés közben dolgozóink 
S ezzel a jövedéki bevételi 
tervre tett vállalásukat 107 
százalékban teljesítették.

2. A teljesítményi tervtelje-  
sítés során dolgozóink vállal�
ták, hogy a III. negyedévi 
díjköteles levélpostai külde�
mények darabszámút 100.000 
darabbal túlteljesítik, a díj�
köteles táviratokét pedig 
43.400- ról 48.000- re, a mért 
munkaegységek számát 36 
millióról 38 millióra teljesítik.

A IV. negyedév első hónap 
'jóban a díjköteles levélpostai 
küldemények darabszámút 
1.864.240 darabbal 34 száza�
lékkal túlteljesítették a ne�
gyedévi előirányzattal szem�
ben, ami 36.000 darab többlet�
teljesítménynek felel meg. Az 
ajánlott küldemények darab�
számút a IV. negyedévi elő�
irányzattal szemben 38 száza�
lékra (176.587 darabra) túl�
teljesítették, ami megfelel 
22.287 darab többletteljesít�
ménynek. A díjköteles távira�
tok darabszámúi 13.285 darab 
teljesítésével 685 darabbal 
teljesítették túl vállalásaikat 
do gozótnk.

3. A szakmai továbbképzés 
fokozása, az A — 3  mozgalom 
célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében, valamint a tévirá-  
nyitásokból eredő visszajelen 
tések számának csökkentése 
érdekében 86 különböző vizs�
ga letételét vállalták dolgo�
zóink.

A szakmai továbbképzés 
fokozására tett minőségi vál�
lalások terén a felügyelőhiva-  
ta; dolgozói vállalásaik telje�
sítésében lemaradtak. Novem�
ber 7 tiszteletére a vállalt 
vizsgafelajánlásokból mind�
össze nyolcat teljesítettek. A 
szakszervezet a válla'ásaihat 
nem teljesítő dolgozókat fel�
világosította arról, hogy a 
v&tlalások a terv kiegészítő 
részét alkotják és azok végre�
hajtása minden dolgozónak 
becsületbeli kötelessége. Sztá �
lin születésnapiáig a vállalá�
sokban mutatkozó lemaradá�
sokat ki kell küszöbölni.

4. A takarékossági mozga�
lom. k'fejtesztése és fokozása 
érdekében vállaltuk, hogy a

IV. tervnegyedévben 110.000 
Ft takarékbélyeget és 700.000 
Ft szelvényes betétkönyvet 
adunk el.

Vállalásaink teljesítése so�
rán november 7- lg 85.991 Ft 
takarékbélyeget és 278.250 Ft 
értékű szelvényes betétköny�
vet adlak el dolgozóink és ez�
zel mindkét vállalásunkat túl�
teljesítettük a IV. tervnegyed�
év első hónapja során.

5. A minden téren való ta�
karékosság elvének kiszélesí�
tésével vállaltuk, hogy roncs�
bútorok restaurá'ásával, mun�
karuhák kijavításával, elő�
jegyzési tömbök se lejt papír�
ból való készítésével decem�
ber 21- ig 6781 Ft- ot takarí�
tunk meg. Ezt a vállalásun�
kat az első hó folyamán 
12.934.70 Ft- tal messze túl�
teljesítettük.

Brigádjaink közül a Czakó, 
a Pomichál ‘és a Vágó rova-  
toló- brigádok haladnak az 
élen. Kézbesítőink közül 
Hajdú Elek sztahanovista, 
Békés lános okleveles sztaha�
novista a szuperportó kieme�
lése terén ért el jó eredményt, 
óz anyagtakarékosság terén 
pedig kiváló munkát végzett 
Albert Béla ifi dolgozó.

A verseny rendszeres kiér�
tékelésével, ellenőrzésével és 
nyilvánosságával elértük azt, 
hogy minden dolgozó tudja, 
hogy kik azok a dolgozók, 
akik évi me. tervüket már tel�
jesítették és kik azok. akik�
nek sürgősen fel kell zárkózni 
az élenjárók mögé.

A szakszervezeti aktívák 
között egyre több az olyan bi�
zalmi, aki segíti a dolgozó�
kat a verseny értékelésével és 
politikai agitációs munkával 
felvilágosítja, megmagyaráz�
za a politikai és szakmai to�
vábbképzés döntő fontosságát 
és szükségességét, megma�
gyarázza az A — B mozgatom  
célkitűzéseit, az élüzem fel�
tételeit és kizáró feltételeit, a 
szocialista mozgalmakban 
való részvétel fontosságát 
(Gazda, Röder, Deák, to y . 
Kuznyecova és Városin).

De ezek a kezdeti eredmé�
nyek még nem elegendők ah�
hoz, hogy a még fennálló fo�
gyatékosságokat elhomályosít�
sák. Éppen ezért a szakszer�
vezeti bizottságunk elhatá�
rozta, hogy még többet fog 
foglalkozni az aktívák oktatá�
sával és ezen keresztül el kell 
hogy érje azt, ne legyen oluan 
aktívája, aki nem vesz részt 
a párt, szakszervezeti, vagy 
szakmai oktatásban.

A szakszervezeti bizottság 
legutóbbi vezetőségi ülésén 
elfogadott határozati javas’á-  
ta szerint a jövőben könyör�
telenül harcol a jobboldali 
szocialdemokratizmus, a kár�
tevők ellen. A szakszervezeti 
bizottság mellett működő 
munkabizottságok munkáját 
akként segíti, hogy nemcsak 
feladatokkal látja el, hanem 
megtanítja ’őket dolgozni is.

Virág István 
szb. elnök.

Bp. 62.

Télen is vidám az üdülés
9T petneházi villa üdülői 

(Üdülö- u. 50.) XI. 30- án tar�
tották búcsúestélyüket. melyen 
körülbelül 34 dolgozó vett részi. 
Ezekből csak kettő vo’t postás 
dolgozó. Ennek dacára a Buda�
pesti Szakszervezeti kait úr�
csoport meglátogatta az üdülőt.

Szereplésük egy nem várt 
'kellemes meglepetés volt, mely 
jókefoet, humort hozott az üdü�
lő kollektíváidnak é'etébe.

Tormau és Bereznay szak�
társak változatos énekszámok�
kal gazdagították a műsort. S. 
Dezső szaktársunk szervező-  
mwnkája nagyon jó volt. ő a 
kezdeményezője az üdülőben 
minden jónak és minden vidám�
tágnak

Az üdülő kollektívájának meg�
bízásából ezúton mondunk kö-

tönetet a kultúrgárdának, akik 
iejthetetlen élményt nyújtot�

tak nekünk. Egyben szívbőljövö 
köszönetünket nyilvánítjuk S. 
Dezső szaktársunknak is.

Tanulságképpen megjegyezni 
kívánom, hogy nem a nyári sze�
zontól függ az üdülni vágyók 
jó pihenése és szórakozása, ha�
nem a jó szervezéstől — le�
gyen kezdeményező, aki az üdü�
lőket szórakoztatva tudja oktat�
ni. nevelni. Legyen meg a kol�
lektív sze’lem, legyen az üdülök 
csoportja egy nagy család.

Azonban mégis volt egy do�
log, ami mindenki számára ne�
héz volt — a búcsú napja. — 
Igen meghaló jelenet volt, 
amellyel az egyik ifjú párt bú�
csúztattuk, akik a kohászatban 
do'goznak. Sírt az örömtől és a 
meghatottságtól mindenki, mert 
úgy éreztük, hogy már régen, 
igen régen ismerjük egymást. . ,  
és most el kell válni.

Bodnár György Miskolc 2.

Hatalmas iramú, lelkes munka 
folyik szerteszét országunkban. 
Pártunk vezetésével' dolgozó né�
pünk soha nem látott, soha nem 
remélt és kapitalista gazdaság�
ban elképzelhetetlen arányokban 
építi a szocializmust.

E nagyszerű munkának tevé�
keny részesei a postás dolgozók 
is. Postai ötéves tervünk évről 
évre nagyszerű alkotásokkal bő�
víti népgazdaságunk hírközlé�
sét és ugyanakkor mind na�
gyobb és fokozódó feladatokat 
állít elénk.

A növekvő feladatok sikeres 
végrehajtása érdekében szoros 
együttműködés suáikséges fizi�
kai és szellemi dolgozóink kö�
zött. Különösen kiemelkedő sze�
rep vár a Posta műszaki értél- 
misé gi dől gozóira.

A Posta folyton fejlődő szer�
vezete, a fokozódó forgalmi és 
szállítási feladatok, egyre bő�
vülő hálózatunk, központjaink, 
alközpontjaink, évtizedek fejlő�
dését messze túlhaíadóan épülő 
távkábel hálózatunk, hatalmas 
rádióadóberendezéseimk, az új 
postaforgalmi és műszaki épü�
letek sokasága új és új műszaki 
kérdéseket vet fej az építés, a 
felújítás, a fenntartás és az 
üzemvitel területén.

„Aki lemarad, azt ütik” — 
mondta Sztálin elvtárs és ez 
sokszorosan igaz a műszaki tu�
dományokra, a technika fejlődé�
sére. *

Az új feladatok sikeres végre�
hajtásához nem elegendő eddi�
gi szaktudásunk, azt szélesíteni, 
gyarapítani és ami csaknem a 
legdöntőbb, széles körben to�
vábbadni kell.

E cé! lefűzés Jegyében formá�
lódott ki pártunk és vezetőink

útmutatását követve, szakszer�
vezetünk szervező munkája 
eredményeként a Postások Szak- 
szervezete Műszaki és Tudomá�
nyos Szakköre.

Régóta hiányolt szervezet 
alakúit a Posta forgalmi és mű�
szaki dolgozóinak továbbképzé�
sére. a műszaki ismeretek szé�
leskörű terjesztésére, műszaki és 
tudományos színvonalunk eme�
lésére

A Műszaki Továbbképző Kö�
rök, a szakszervezeti bizottsá�
gok Műszaki és Gazdasági Bi�
zottságai a Szakkör irányításá�
val hosszú, egyhelyben topogás 
után perspektívát kapnak és 
egységesen összefogott vezetés 
mellett teljesíthetik nagy fel�
adatai! kát.

E néhány mondat részben 
még ígéret, de valósággá válik, 
ha szakszervezetünk ezen új 
szerve fáradhatatlan szívósság�
gal, meg nem torpanva, a szo�
cialista építés lelkesedésével 
telve teljesíti feladatát. Való�
sággá válik, ha megkapja dol�
gozóink öntudatos, lei kés támo�
gatását. Ha részvétlenség, ér�
deklődés hiánya helyett érielmi- 
ségüimk átérzi a soha nem re�
mélt és népi demokráciánk által 
megadott lehetőségeket, a tudás 
elsajátításának jogát ég tovább�
adásának kötelességét.

A Műszaki és Tudományos 
Szakkör a miénk! Postás dolgo�
zóké. éljünk Í6 vele és a Szak�
kör munkáján, eredményein ke�
resztül szolgáljuk ötéves tervünk 
célkitűzéseit, a Posta és hazánk 
szocialista építését és békénk 
megerősítését.

Kiss Ernő
postaügyi minisztérium

"D agyogó szép téli időben
■*■■■ ülünk be az Úttörő-  

vasút kocsijába. Behavazott 
erdők között vezet utunk, 
helyenként szép kilátással 
a napsütötte téli tájra 
és a hóborította hegyek�
re. A z ember nem tud betelni 
a téti táj szépségével. Gyö�
nyörködésünk közben a kis 
úttörő kalauz hangja figyel�
meztet „Úttörőváros követke�
z ik !” Itt kell kiszállnunk, 
hogy meglátogathassuk az út�
törő postásokat. A z állomás�
tól pár perces út vezet a téli 
erdőn keresztül az úttörőtá�
borban lévő postahivatalhoz.

Váratlanul érkezünk, a paj�
tások azt hiszik, hogy vásárló 
felek vagyunk. Éppen előt�
tünk adnak fel ajánlottíevelet 
és így észrevétlenül figyelhet�
jük a kis „postás” munkáját. 
Postás egyenruhában van a 
kis pajtás és a legnagyobb 
Komolysággal végzi munká�
ját. Átveszi a levelet, egy 
pillantást vet rá (úgylátszik 
azt nézi szabátyos- e?) és ki�
nd egy feladóvevényt előzé�
kenyen és kedvesen felszó�
lítva a feladót, hogy töltse azt 
ki. Közben már felszereli a le�
velet és átveszi a kitöltött 
feladóvevényt. Pillana'ok 
alatt megmondja a díjat, fel�
jegyzi az adatokat a feladó�
vevényre, aláírja és lebé-  
lyegzi. Átveszi a pénzt és a 
visszajáró összeggel kiadja a 
vevényt. Mindezt felnötthöz 
méltó komolysággal, de gyer�
meki kedvességgel csinálja. 
Meglepő milyen szabályosan 
és könnyedén végzi munká�
ját (sok postás jöhetne ide 
tapasztalatcserére), mintha 
már r,öreg” postás volna.

TT" őzben észrevesz minket 
és megismer a hivatal-  

vezető, bevezet a főnöki iro�
dába, amely téten egyú'tal a 
kezelőhelyiség is. „Előre” 
köszöntenek a pajtások. Ösz-  
szeismerkedünk és elbeszélge�
tünk velük. Elmondják, hogy 
a hivatalban két pajtás telje�
sít szolga'a'ot, a harmadik 
kézbesít. Négy pajtás a vasút 
mentén lévő kezelőhelyeken 
van szolgálatban. Naponta

váltják egymást, mert a pos�
tai szolgálat nem mehet az 
iskola rovására.

A felvételi ablaknál ülő kis 
pajtástól megtudjuk, hogy 
Fehérvári Marikának hívják, 
i l  éves és az általános iskola
6. osztályának tanulója. Egy 
éve úttörő postás. Legjobban 
szeret a telefonközpontban 
dolgozni, de a többi munkát 
is ugyanolyan kedvvel végzi. 
A nyári ■ táborozásra és az 
akkor végzett postai munkára 
örömmel emlékszik vissza, 
mert akkor a sok táborozó 
pajtás részére és érdekében 
dolgoztak.

Közben kipirult arccal, vál�
lán a kézbesítőtáskával m eg�
érkezik a „kézbesítő” pajtás. 
J elenti a vezetőnek, hogy 
mindent sikerült kézbesítenie. 
Összeismerkedünk ve'e is. Ke�

blemen Tartásnak hívják, 12 
éves, az általános iskola 7. 
osztályának tanulója, ö  már 
második éve „postás”. Leg�
jobban szeret kézbesíteni, 
mert akkor nem kell egyhely�
ben ülni, de a felvételt is ép�
pen úgy el tudja látni. Szereti 
a postás munkát, mert „azt 
dolgozom, amit a felnőttek”.

1IJ 2 csak kettő a sok paj-
,Lj tás közül, de mindnyá�

jan lelkesedéssel és öntudat�
tal látják el a postai szolgá�
latot. Állandó felügyelet mel�
lett játszva gyakorolják a 
postás mesterséget és játszva  
tanulják meg a munka szere�
tedét.

Öröm elbeszélgetni ezekkel 
az öntudatos kis pajtásokkal, 
akik büszkék arra, hogy bár 
még gyerekek, de mégis fel�
nőttek munkáját végzik a kö�
zösség érdekében. Csupa mo�
solygó. kedves gyermek, akik�
nek soraiból a szocializmus 
építésének öntudatos dolgozói 
jognak kikerülni.

Búcsúzom tőlük és am 'kor 
elárulom, hogy írni jogok ró�
luk az újságba, nem akarnak 
elengedni, me:t még sok mon�
danivalójuk volna. Meg kellett 
nekik ígérni, hogy rövidesen 
újra felkeressük őket.

Schadek György 
Bp. 72.% posta

Pártunk kezdeményezésére 
a mini sztertanács rendeletet 
adott ki az elmúlt évben a 
napközik, bölcsődék fejileszté- 
sére.

Ez a rendelkezés nagy örö�
mére szolgált minden dolgozó 
nőnek és azokak az anyák �
nak, akik szeretnék kivenni 
a részüket a termelőmunká�
ból. Eddig azért nem tudtak 
munkát vállalni, mert cse�
csemő, vagy még egészen kis 
gyermeküket nem volt kire 
bízni.

A postán is örömmel fogad�
ták ezt a dolgozók. A posta 
egyébként is azok közé az 
üzemek közé tartozik, ahol 
sok lehetőség van a női£mun- 
kaerők alkalmazására. Azon�
ban ennek egyik előfeltétele, 
hogv az eg vés meglévő böl�
csődéinket, napközi otthonain �
kat bővítsük, valamint újakat 
létesítsünk.

A MT rendelet megjelenése 
után a szakszervezet részéről 
megtettük javaslatunkat úgy 
a bővítésre, mint az új létesí�
tésekre, melyeknek alapján a 
minisztérium elkészítette a 
költségvetési- tervet. Az 1952. 
évre tervezett napközik, böl�
csődék elindultak megvalósí�
tási útjukon. Igu többek kö�
zött a Szt-  István- téren a 
K.H.I. Alközpont, D.B.H. 
üzemek, valamint a Teréz 
Központ dolgozói gyermekei�
nek részére. Ugyancsak Buda�
pesten erre az évre lett ter�
vezve a Bp. 62. hivatal dol�
gozóinak is. Vidéken, Deb�
recenben, ahol csak befejezni 
kellett volna. Ezenkívül Pé�
csett, Miskolcon ugyancsak 
terveztek napközi otthont.

Azonban eteknek eqy része 
még mind q csak terv

s amihez hozzáfogtak az 
sincs kész. Mi az oka a szo�
ciális tervek ilyen nagymérté �
kű lemaradásának? Annak, 
hogy egész évbén egyetlen 
tervezett napközi és bölcsőde, 
sem készült el?

Kintjártam a Szt. István- 
téri építkezésen, ahol némi 
fénvt tudtam deríteni a lema�
radás okára. Az építkezési vál�
lalat dolgozói elmondotiák, 
hogy a tervet a posta építke�
zés közben többször megvál�
toztatta és a műszaki terv 
még akkor sem volt készen, 
amikor kintjártam. A több�
szöri huza-vona odavezetett, 
hogy a dolgozók részéről oly 
nehezen várt bölcsőde meg�
nyitása már háromszor el lett 
halasztva.

Pécsett az igazgatóság ré�
széről nem voltak tájékozód�
va, hogy kinek a feladata a 
napközi helyiség biztosítása. 
Az igazgatóság hosszú hóna�
pokon keresztül nem kapott a 
minisztériumtól semmi tájé �

koztatást arra, hogy az évfle- 
jén a költségvetésbe felvett 
pécsi bölcsődének igyekezze- 
nek helyiséget biztosítani, 
sem arról, hogy mi ennek a 
technikai feladata. Mi ta r tó  
zik az igazgatóságra és mi a 
minisztériumra? Ha az anyák, 
vagv -a leendő anyák rekla �
málták a bölcsődét, akkor 
őket a szakszervezethez küld�
ték azzal, hogy a szakszerve* 
zet feladata a bölcsődék létre-* 
hozása. Ugyanez a helyzet 
Miskolcon Is, ahol még az is 
hozzájárul, hogy a szakszer�
vezet területi bizottsága sem 
tartja szívügyének a bölcsőde 
és a napközi minél előbbi 
megvalósítását. A miniszté�
rium illetékes osztályáról csak 
azért nem utaztak le a szak- 
szervezeti központ kiküldött�
jével a napközi sürgetésére és 
a helyi problémák megbeszé�
lésére, mert „nincs az osz�
tálynak erre & célra kiutazást 
kerete”. Nem érzi szívügyének 
eléggé a kérdést az igazgató �
ság vezetője sem. Legutolsó 
alkalommal, amikor ott já r �
tam, Zsuga elvtárs megígérte, 
hogy másnap az illetékes osz�
tállyal átbeszéli a feladatokat 
s körülbelül két hét múlva 
úgy bennünket, mint a mi�
nisztériumot értesíti, illetve al 
tervet és a költségvetést meg�
küldi. A mai napig sem min�
ket, sem a minisztériumot 
nem értesítette.

Ahol nem harcolnak a nehézségek 
leküzdéséért

A napközik lemaradásának 
egyik elrettentő példája a 
debreceni eset, ahol több mint 
két év óta készül a napközi és 
a bölcsőde. Körülbelül hat 
hónap óta csak azért nem tud�
ják megnyitni az otthont, meri 
két- három méter cső hiányzik 
és ebbe az illetékes szervek 
egyszerűen belenyugszanak. 
Belenyugszik az igazgatóság, 
a minisztérium és a szakszer�
vezet területi bizottsága. Pár- 
tunk nem erre tanít bennün�
ket, hogy objektív nehézsé�
gekre hivatkozva belenyugod�
junk, hanem harcoljunk a ne�
hézségek leküzdéséért. Ezt 
várják tőlünk, vezetőktől, jog �
gal a postásdolgozók is.

A lemaradások sürgős pót�
lására van szükség. Ennek 
azonban előfeltétele, hogy a 
lemaradásokért a felelős sze�
mélyeket épp úgy megbírál�
ják és ha szükséges megbün�
tessék, mint a népgazdasági 
tervek egyéb lemaradásainak 
esetén. A szociális terv is tör�
vény minálunk. A mi orszá�
gunkban mindent azért te �
szünk, hogy az ország össz- 
dolgozóit minél magasabb 
életszínvonalra emeljük és en �
nek egyik eszköze a napközik, 
bölcsődék építése, bővítése is.

Mészáros Józsefné

N em zetközi hírek
SVÁJC. A svájci posta terve�

zett tarifaemelése nagyfokú el�
lenkezést váltott ki a postát 
igénybevevő közönség, minde- 
nekelőit pedig az olcsó postai 
szoláltatásokból hasznot húzó 
idegenforgalmi és kereskedelmi 
vállalatok részvényesei és veze�
tői körében Az érdekeltek tilta�
kozásainak és politikai befolyá�
sának eredményeképpen most a 
Posta és Közlekedésügyi Mi�
nisztérium elejtette a díjszabás- 
emelés tervét. Ehelyett — mivel 
a következő évben várható be�
vételkiesés terheit a posta többé 
nem háríthatja át az államra, 
közvetve pedig az adófizetőkre 
és dolgozókra — kénytelen a 
„takarékosság’1 kétélű fegyveré�
hez folyamodni. A La Poste cí�
mű postás szaklap a küszöbönálló 
takarékossági intézkedésekkel 
kapcsolatosan — „a gyermek, 
aki egyszer megégette már a ke�
zét. fél a tűstől’1 közmondásra 
utalva bizalmatlan, várakozó ál�
láspontra helyezkedik. A posta 
jövedelmezőségének rosszul ér�
telmezett „takarékosság” útján 
va'ó biztosítása a postásokra 
nézve személyzetapasiztást, a 
múlhatatlanul szükséges beruhá�

zások elhalasztását, rosszabb 
munkakörülményeket és több 
munkát jelent, a postát igénybe�
vevő közönség számár* pedig 
rosszabb kiszolgálást.

(La Poste)
★

/V Y U U A l  - K t M t  1 U RS ZA U.  
Ismeretes, hogy a nyugatnémet 
közalkalmazottaknak, beleértve a 
postásokat is, az állam iránt híi-  
ségesküt kellett tenniük. A Köz�
alkalmazottak Szakszervezeté�
nek jolyóirata, a Den Deutsche 
Bcrwente ezzel kapcsolatosan 
úgy vélekedik, hogy a íiüséges-  
küből kifolyóan az államra nézve 
viszont az a magától értetődő 
kötelezettség hárul, hogy gon�
doskodjék a köztisztviselőkről 
és megvédje őket Mit mutatnak 
ezzel »szemben a tények? A 
nyugatnémet közalakáimazot-  
takat a teljes terongyolódás és 
elszegényedés veszélye fenyege�
ti. A kormányzat a hiiségeskü 
kicsikarása előtt fizetésrende�
zést emlegetett, még hozzá a 
köztisztviselőkre nézve kedvező 
1927- i állapotnak megjelelő ala�
pon. Kos. az ezzel kapcsolat�
ban táplált vérmes remenyek Is 
füstbementek,
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Szociáldemokrof izmus
A szociáldemokratizmus: bur�

zsoáziával való megalkuvás�
nak, az osztályharc tagadásá�
nak, a nyárspolgári elkényelme�
sedésnek, anyagiasságnak és fe�
gyelmezetlenségnek szelleme és 
gyakorlata a munkásosztályon 
belüt. A szociáldemokratizmus 
olyan ideológia, amely szavak�
ban gyakran hirdeti a harcot a 
szocializmusért, a kapitalizmus 
elten, a valóságban azonban 
visszatartja a munkásokat a 
forradalmi harctól, lebecsüli a 
munkásosztály forradalmi pártjá�
nak szerepét, etzárja a munkás�
osztályt szövetségeseitől. A szo�
ciáldemokratizmus; kispolgári 
ideológia, amely hitetlenséget 
terjeszt a munkásosztály erejével 
szemben, illúziókat kelt a társa�
dalom „békés'* harc nélküli át�
alakulásáról. Lenin és Sztálin 
gyakran hangsúlyozták, hogy a 
szociáldemokratizmus tényleges 
szerepét, hatásait tekintve, a 
burzsoáziát szolgálja; a bur�
zsoázia befolyását tükrözi a 
munkásosztályra, a munkásmoz�
galomra. A szociáldemokrat'iz- 
tnus tehát valójában a tőkés 
rendszerrel való együttműködés 
ideológiája, amely leszereli és 
elárulja a munkásosztályt az 
osztályharcban.

Hogyan kerül a  kispolgári 
gyökerű, a burzsoáziát szolgáló 
ideológia a munkások közé?

Először A munkásosztály
nincsen kínai fallal elzárva a 
többi osztálytól, köztük a bur�
zsoáziától sem, s azért a többi 
osztály, köztük a burzsoázia né�
zetei is befolyást gyakorolnak 
a munkásoszt lyra. Ezt még 
könnyíti az, hogy a munkásosz�
tály — összetétel szempontjá�
ból — nem teljesen egynemű. 
Mindenekelőtt a gyarmattartó 
tőkés országokban, de kisebb 
mértékben a többi tőkés orszá�
gokban is, kialakult a munkás- 
artszlokrácia, amelynek az im�
perialista burzsoázia juttat né�
hány morzsát a profitból, külö�
nösen a gyarmatokból kisajtolt 
extraprofitból. A munkásosz�
tálynak ez a kispolgárosodó ré�
tege a legkedvezőbb talaj, a tár�
sadalmi alap az opportunizmus,
a szociáldemokratizmus számá�
ra. Ez az a réteg, amelynek 
■célja nem a forradalom, hanem 
saját „kiváltságainak megőr�
zése“. Ez az a réteg, amely — 
a sztálini meghatározás szerint 
— ,& perc érdekéi“ a „huzamo�
sabb időre szóló érdek’’ fölé he�
lyezi, s ezt a szellemet a kicsi�
nyes, szűk látókörű anyagias�
ság, a maradiság szellemét 
igyekszik az egész munkásosz�
tályra átvinni.

Másodszor: A burzsoáziának 
megvannak a maga ügynöksé�
gei és ügynökei a munkásosztá�
lyon belül: a szociáldemokrata 
pártok, a jobboldali szociálde�
mokrata vezetők. Ezek az áru�
lók ma már nemcsak saját bur�
zsoáziájuk ügynökeiként lépnek 
fel, hanem mindenekelőtt az 
amerikai imperializmus ügynö�
keiként. Az európai szociálde�
mokrata pártok az amerikai im�
perializmus politikai és ideoló�
giai szálláscsinálói — amerikai 
pártok, a háború pártjai. A jobb�
oldali szociáldemokrata vezetők 
és pártjaik egyik feladata az, 
hogy terjesszék és tenyésszék 
a szociáldemokratizmus szelle�
mét a munkásság között, hogy 
ezzel megkönnyítsék a burzsoá�
zia és különösen az amerikai 
imperialista burzsoázia befolyá�
sának kiterjesztését a munkás- 
osztály egyes rétegeire.

Pártunk Központi Vezetősé�
gének ülése rendkívül nyomaté�
kosan hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a szociáldemokratiz�
mus a mi viszonyaink között is 
tovább él. Igaz, hogy az impe�
rialisták nyílt jobboldali szociál�
demokrata ügynökségét szétver�
tük, az álbaloldali szociáldemo�
kratákra is súlyos csapásokat 
mértünk: megteremtettük «
munkásosztály egységes marx�
ista-leninista pártját. De ez egy�
részt nem jelenti azt, hogy ná�
lunk már nincsenek jobboldali 
szociáldemokrata ügynökök. 
Másrészt a szociáldemokratizmus 

■ sokkal szélesebb körre terjed ki, 
nehezebben megfogható, nehe�
zebben leleplezhető és kíküszö>- 
böíheto, mint a jobboldali szo�
ciáldemokrácia.

Miből táplálkozik és hogyan 
jelentkezik a mi viszonyaink kö�
zött a szociáldemokratizmus?

Először: A magyarországi
Jpbboldali szociáldemokraták év- 
Iteedeken keresztül olyan em�

berré akarták nevelni a mun�
kást, aki csak a saját pillanat�
nyi anyagi, érdekeivel törődik; 
aki fél minden forradalmi vál�
tozástól, minden újtól, aki alá�
zatos felfelé és döíyfös, erősza�
kos lefelé, aki maradian, korlá�
toltan ragaszkodik a megszo�
kotthoz, aki nem hisz a mun�
kásosztály teremtőerejében, s 
nem bízik a munkásosztály ál�
mában, szembenin a Szovjet�
unióval.

A felszabadulás óta az egy�
kori szociáldemokrata és pár- 
tonkívüli munkások kommunista 
nevelésében nagy eredményeket 
értünk el. Munkásosztályunk a 
felszabadulás óta hatalmasat 
nőtt öntudatban is; a munka és 
a harc frontján egyaránt nagy 
győzelmet vívott ki, mint t  
nemzeti vezetöosztály, kiérde�
melte az egész dolgozó nép bi�
zalmát, háláját és szeretetét. 
Ugyanakkor azonban a munkás- 
osztály egy részének gondolko�
dásából még nem tűnlek el a 
szociáldemokratizmus maradvá�
nyai. Nem ritka jelenség pél�
dául a maradiság, a megszo�
kotthoz való ragaszkodás, a régi 
mellett vaó állásfoglalás, a 
régi és az új harcában. Ennek 
megfelelően nem ritka jelenség 
a húzódás az új gépektől, fejlet�
tebb munkamódszerektől; a meg 
nem érlés, vagy éppen ellensé�
geskedés az üzemekbe kerülő 
nőkkel, fiatalokkal szemben. 
Vannak még dobogók, minden�
nel elégedetlenkedők — sőt ja�
víthatatlan fegyelmezetlenek, 
norma'azítók és bércsafók is. 
Mindez igen gyakran a szociál- 
demokratzmus maradványainak 
megnyilvánulása.

Másodszor: A mi viszonylag
békés, sikeres fejlődésünk meg�
növelj a szociáldemokratizmus 
táptalaját. Most, amikor kezd 
túlságosan is megszokottá válni 
a jó, nyugodt é.et — könnyen 
terjed a kénye'messég és az 
anyagiasság szelleme. Erősödik 
egy bizonyos lapos materializ�
mus, amely mindent egyesegye- 
düt forinttei, vagy a fazék tar�
talmával akar mérni, s lebecsüli 
népi demokráciánk olyan vívmá�
nyait, mint az iskolák és egye�
temek kapuinak kit árulása a dol�
gozók gyermekei előtt, mint ra�
gyogó jövőnk megalapozása. Itt 
is, ott is jelentkezik az elpu- 
hultság és az önzés szelleme, az 
áldozatoktól, az erőfeszítések�
től, fegyelmezett munkától való

...irányító  osztály is az 
elsők között ‘halad, Kovács 
Pali. és Tóth Jancsi állja ott 
a sarat. Egy a jelszónk, tar�
tós béke . . .

. . .  rigmusokat éneklő brigád 
jókedvű nó.tájára lépünk be a 
Bp. 62-es felügyelő hivatal kul- 
túrotthonának előadótermébe. 
Egv pillanatra megállunk, meg�
várjuk míg a brigád befejezi rig �
musának következő szakaszait, 
melyben váltakozó dallamokra 
egy-két szaktárs munkafegye�
lemhez való „jó“ viszonyát „di�
csérik”, majd magukra hagyva a 
próbáló brigádot Bókáné elvtárs�
nővel a kultúrotthon igazgatójá�
val félrevonulunk a kultúrotthon 
egy csendes sarkába, hogy meg�
tudjuk. hogyan készül a Bp. 
62-es hivatal kuítúrcsoportja az 
1952/53-as évi második orszá�
gos kuli úrverseny re.

„Mind a hat művészeti ágba 
beneveztünk — hangzik első kér�
désünkre Bókáné elvtársnő büsz�
ke válasza. — Komoly szerve�
zési munka áll e mögött az 
eredmény mögött" — folytatja 
tovább Bókáné elvtársnő —, a 
Szaktanács felhívását megismer�
ve. első lépésünk az volt, hogy 
rendkívüli kultúrnevelési bizott�
sági értekezletet hívtunk össze 
és ezen ismertettük a második 
országos ku itú rverseny bemuta�
tóinak lebonyolítását.

Egyes reszortok felelőseitől 
határidős vállalást kértünk, ami�
vel biztosítani tudtuk, hogv a 
verseny bemutatóm az összes 
művészeti csoportjaink részfve- 
hessenek. Az egyes reszortok 
oktatói a reszortjukhoz tartozó 
aktívákkal egvütt kidolgozták a 
munkatervüket és rendkívüli 
próbákat iktattak be. A csopor�
tokon belül a reszortíelelős a 
politikai felelőssel karöltve, az 
aktívák előtt ismertette a kultúr- 
verseny jelentőségét és célját, 
hogy ezáltal még nagyobb ön�
tudatra, áldozatkészségre és még 
erősebb munkára serkentse őket. 
Megválasztottuk a versenvel'len- 
Őrzö bizottságot, melynek elnöke 
a  hivatalvezető elv társ, tagjai

viszolygás — „hiszen anélkül 1* 
megy a dolog“.

A felszabadulás óta tömege�
sen áramlanak a munkásosztály 
soraiba az új do gozók, akiknek 
zöme faluról érkezik, s akik kö�
zött sok a háztartásból most 
jövő nő. Nem kis számban ke�
rülnek az iparba a várost kispol�
gárságból származó elemek is. 
Ezek a rétegek, amelyek a 
múltban nem mentek keresztül 
a nagyüzem fegyelmező iskolá�
ján, magukkal hozzák és hosz- 
szabb-rövidebb ideig megtartják 
régi, kispolgári nézeteiket, in�
gadozásaikat, amivel ugyancsak 
szülik és táplálják a szociál- 
demokratizmust.

Hangsúlyozni kell; hogy a 
kényelmeskedők, dohogok, ma�
radiak, stb. gyakran becsületes, 
rendes munkások, akik nem is 
sejtik, hogy a szociáldemokra�
tizmus hatása alatt cselekszenek. 
Azt sem sejtik, hogy a jobb�
oldali szociáldemokraták, az el�
lenség ügynökei gyakran fel�
használják őket aljas céljaik 
érdekében.

„A szociáldemokratizmus elvi 
és gyakorlati leküzdése — á.la- 
pította meg a Központi Vezető�
ség ülése — a kapitalizmus be�
folyása ellen vívott harcunk leg�
fontosabb feladata üzemeink�
ben.“ Természetesen rendkívül 
fontos, hogy leleplezzük és ki�
söpörjük az üzemekből a  kár�
tevő jobboldali szocdemeket; az 
eddiginél sokkal éberebben kell 
folytatnunk ezt a harcot. De a 
szociáldemokratizmus elleni harc�
ban a döntő: a rendszeres, cél�
tudatos, éber politikai munka. 
Egy pillanatra sem szabad meg�
feledkeznünk arról, hogy a bé�
kés illúziók, a megnyugvás es 
az önelégültség táplálják a szo- 
ciáldemokratlzmusL Éppen ezért 
lankadatlan politikai, ideológiai 
küzdelmet kell vívnunk a meg�
nyugvás szellemével szemben, 
erősítenünk kell a munkásosz�
tály. a kommunisták harci szel�
lemért. rá kell mutatnunk az 
osztályharc kiéleződésére, az el�
lenség aknamunkájának fokozó�
dására. Állandó, meggyőző fel- 
világosító munkával kell segíte�
nünk a becsülete^ de politikai�
lag elmaradt dolgozókat, hogy 
megszabaduljanak a szociálde�
mokratizmus maradványaitól.

(Gyergyoi Mihály elvtárs 
cikke, a Szabad Nép 1952 
aug. 3-i számában jelent 
meg.)

Milyen hiányosságok vannak 
a miskolci területi bizottság munkájában

Pártunk második kongresz- 
szusa óta már több esetben 
volt szó és nem egyszer maga 
Rákosi elvtárs vetette fel a 
kommunisták helytállásának 
kérdését.

Mi az, amit pártunk minden 
egyes párttagtól és még in �
kább a funkcionáriusoktól el�
vár, amikor azt az igényt tá �
masztja velünk szemben, hogy 
példamutatóan, áldozatkészen 
és bátran harcoljunk a nép 
ügyéért? Azt kívánja, hogy 
ahol dolgoznak a kommunis�
ták, legyenek a párt politiká�
jának meg nem alkuvó, har �
cos képviselői, a dolgozók lel�
kes vezetői, nevelői és igazsá �
gos ügyüknek védelmezői, az 
ellenség kérlelhetetlen meg�
semmisítői. Ne legyen egyet�
len olyan cselekedetek sem, 
amellyel szégyent hoznának 
pártunkra és saját kommu�
nista mivoltukra és legyenek 
készen minden nehézség le�
küzdésére.

F.rre a készenlétre annál is 
inkább szükség van, mert a 
szocializmus építése közben 
szüntelen küzdelmet kell foly�
tatni a különböző ellenséges, 
opportunista -megnyilvánulá �
sok ellen és következetesen 
harcot folytatni pártunk hatá �
rozatainak megvalósításáért. 
Vájjon elmondhatjuk-e ugyan �
ezt. a miskolci területi bizott�
ság, ezen belül Aradi elvtárs 
területi bizottsági elnök mun�
kájáról is? Egész sor olyan 
határozatot sorolhatnánk fel, 
melyet a  miskolci területi bi�
zottság funkcionáriusai és 
elsősorban Aradi elvtárs hiá �
nyosan, formálisan hajtottak 
végre.

Az elkövetett hibák és hiá �
nyosságok fő okát elsősorban 
a rossz vezetésben kell keres�
nünk. Nem tudják, hogyan 
teljesítik és teljesítik-e egyál�
talán az utasításokat, nem 
tudják feltárni a hiányosságo�
kat és még kevésbbé tudják 
megelőzni a munka esetleges 
balsikereit és fogyatékossá�
gait. Az ilyen vezetés mellett 
a munka bürokratikussá lesz,

a hozott határozatok papíron 
maradnak és nem valósulnak 
meg a gyakorlatban. így pél�
dául a központ által leküldött 
határozatok hetekig, sőt van 
olyan, amelyik már másfél 
hónapja hever Aradi elvtárs 
fiókjában. Az ismeretterjesz�
tő előadások és az előadói kö�
rök szervezésére és beindítá �
sára vonatkozó határozat 
még el sem jutott a másfél 
hónapi időtartam alatt a  terü �
leti bizottság kultúrfelelősé- 
hez. Ezzel kapcsolatban nyu�
godtan feltehetjük a kérdést 
Aradi elvtárs felé, hogy váj�
jon, hogyan kívánják biztosí�
tani a funkcionáriusaik és a 
postás dolgozók nevelését, ok�
tatását és további fejlődését. 
A káderek nevelésével és ve�
lük való foglalkozás kérdésé�
nél kell megemlítenünk azt a 
helytelen módszert, hogy az 
alapszervhez történő kiutazá �
sok esetében legtöbbszer csak 
a hivatalvezetőt, vagy a SZB- 
elnököt keresi fel Aradi elv- 
társ, a dolgozókkal viszont 
csak a legritkább esetekben 
folytat beszélgetést.

A dolgozókkal való szoros 
kapcsolat nagymértékben meg�
könnyíti a vezetés munkáját. 
A miskolci területi bizottság�
nak változtatni kell az eddigi 
munkamódszerén. A formáli�
san foganatosított intézkedé�

sek, „megkaptam az utasí�
tást”, „ülést rendeztem”, 
„megtettem az intézkedéseket” 
— helyett á munkát el kell 
végezni. A Szociáldemokra�
tizmus veszélyét gyakran 
hangoztatjuk, ugyanakkor 
nem vesszük észre, hogy az 
ilyen módszerek bennünket is 
hasonlókká tesznek az oppor�
tunista, osztályharcot elkenő, 
jobboldali szociáldemokraták�
hoz. A szociáldemokratizmus 
elvi és gyakorlati leküzdése 
harcunk egyik legfontosabb 
feladata. Az osztályhűséget, 
az egyéni magatartást nem 
a továbbított intézkedések 
alapián kell megítélni, hanem  
aszerint, hogy ténylegesen 
végrehajtották- e pártunk, kor�
mányunk egyik, vagy másik 
határozatát.

A miskolci területi bizott�
ságnak és Aradi elvtársnak 
fel kell számolni a kényelmes�
kedést és a probjémákkal 
váló megalkuvást. „A kommu�
nistának nincsen joga, hogy 
ölbe tegye a kezét és a száját 
tátsa. Ellenkezőleg, az a kö�
telessége, hogy külön felszó�
lítás nélkül is, szüntelenül, 
éberen őrködjék a párt, az or�
szág, a nép ügyén, s legyen 
érte minden pillanatban küz�
delemre kész.” (Rákosi)

R. M.

Sportolóink a békeharcban
Amikor az olimpiáról egymás�

után érkeztek sportolóink kiváló 
eredményeiről a hírek, a bajnok�
ságok száma egyre emelkedett; 
sokan számolgattak, vájjon 
hánynál állunk majd meg. Ami�
kor pedig elértük a 10 bajnok�
ságot, s utána még újabb győ�
zelmi híreket hallottunk, a bol�
dogság és büszkeség érzése mel�
lett felmerült a kérdés: minek 
köszönhetjük? Ezt a kérdést tet�
ték fel bajnokainknak a nyugati 
országok ú Iságiról, edzői és ver�
senyzői. Bajnokaink szavából 
világosan és tisztán á  hála, a 
szeretet csendült ki hazánk, 
pártunk, népünk felé. Magyaror�
szág felé, ahol békében spor�
tolhatlak és készülhettek fel a

az SZB-elnök, a kultúrotthon 
igazgató, a művészeti felelős és 
egy pártbiz^ttsági tag.

Meghatároztuk a bemutatók 
napját és ezt a dátumot tudattuk 
dolgozóinkkal. Felhívtuk dol�
gozóink figyelmét a bemuta�
tóink után rendezendő ankétra. 
A bemutató előadáson a szín�
játszó-, tánc-, pengetős-, éinek- 
csoportun-k és szavat óink működ�
tek közre. A műsor után rövid 
előadásban ismertettem a Szak�
tanács felhívását és kértem a dol�
gozók hozzászólásait. Felkértem 
az előadás hallgatóit, hogy ne- 
csak a bemutató előadást, hanem 
a kultúrcsoport egyéni munká�
ját is bírálják. A hozzászólások 
során nemcsak dolgozóink, ha�
nem azoknak hozzátartozói is 
építőbírálattal és javaslatokkal 
éltek a csoport felé.

A dolgozók bírálata 

segített
Az előadás utáni héten össze�

hívtuk a kultúmevelési bizottsá�
got és ezen az értekezleten a be�
mutató előadást kiértékeltük és 
a hozzászólások alapján jött kri�
tikák figyelembevételével az 
egyes reszortok munkájának 
megjavítását tűztük ki célul. 
Legelső feladatunk az írói mun�
kaközösség megerősítése volt, 
mivel az egész műsorunkat az 
írói munkaközösség által az 
üzem életéről írott keretbe állít�
juk be. A későbbiek során műsor- 
keretünket úgv írtuk meg, hogv 
az a termelés eredményeivel, 
hibáival, a munkafegyelemmel 
foglalkozzék, a munkaversenv- 
nek további kiszélesítésére ad�
jon segítséget. Színjátszócso- 
portunk a verseny során a mű�
sor keretében írt prózai részeket 
fogja előadni, a csoport tagjai

egyéni vállalást tettek, hogy a 
szöveg tökéletes megtanulásával 
és a próbákon való pontos rész�
vétellel segítik elő a csoport 
kollektív munkáját.

Énekkarunk létszáma az 
utolsó két hónap alatt erősen 
megcsappant, itt a legelső teen�
dő az volt, hogy az énekkar je�
lenleg megiévő létszámát kiegé�
szítsük, hogy a versenyre elő�
irányzott énekszámokat már a 
teljes létszámú énekkar tanul�
hassa.

<42 énekkarunk meglévő tag�
jai vállalták, hogy két héten be�
lül egy- egy úi aktíved szervez�
nek be a csoportba. Tánccso�
portunk létszáma jelenleg 8 fő�
ből áll, 4 leány, és 4 fiú tanulja 
a szebbnél-szebb magyar népi 
táncokat.

Pengetős zenekarunk igen jó 
felkészültségű. Állandóan fejlő�
dik úgy művészi színvonalon, 
mint a létszámát illetően. Fel�
adatunk ezen a területen, hogv 
az eddig betanult műveken kí�
vül pengetős zenekarunk műso�
rát újabb szovjet, magvar és 
népi demokráciák népdalaival 
gyarapítsa.

Művészi csoportjaink taggyű�
lésen, pártnapon, termelési érte�
kezleteken és egvéb rendezvé�
nyek előtt szerepelnek. Mind�
ezeken kívül kultúrcsoportun-k- 
hoz igen sok kérés érkezik a 
feül-ső szervektől. A felikészült�
ség érdekében természetszerű, 
hogy csoportjaink külső szerep�
lést legfeljebb havonta csak 
egyet tudnak elvállalni.

Kultúrmunkásaink valameny- 
nyien részben politikai, részben 
szakmai oktatásban vesznek 
részt. Feilődésüket a kultúrott�
hon vezetősége állandóan figye�
lemmel kíséri.

— Pártszervezetünk vezetősé�

gétől messzemenő támogatásban 
részesülünk — feleli további 
kérdésünkre Bókáné elvtársnő. 
— Az elvtársak esténként sze�
mélyesen is ellenőrzik munkán�
kat és igen sok esetben gyakor�
lati tanácsokat is adnak egyes 
problémáink megoldásához. Ko�
moly segítséget kapunk a szak- 
szervezeti bizottság részéről is. 
A bizottság tagjai vezetőségi 
értekezleten megtárgyalták a 
művészeti bemutató jelentőségét 
és a bizalmiakon keresztül tuda�
tosították dolgozóinkkal. Ma 
már elértük azt. hogy hivatalunk 
dolgozói — nyugodtan mondha�
tom —- szinte „drukkolnak” ér �
tünk, figyelemmel ki-sérik pró�
báinkat. A szakvezetéstől kapott- 
segítség sem lebecsülendő. Bár 
ezen a területen még a napok�
ban is találkoztunk olyan osz�
tályvezetővel. aki nem értette 
meg munkánk nagy jelentőségét; 
de az elvtácssaí beszélgetve, meg�
győztük őt és így' ezen a terü�
leten is 100 százalékos támoga�
tást kapunk.”

Elbúcsúzunk Bókáné elvtárs�
nőtől. Az előadótermen keresztül 
menve, elköszönünk a próbát- 
tartó csoportok tagjaitól. Ügy 
érezzük, hogv a Bp. 62-es posta- 
hivatal kultúrmunkásai olyan 
munkát végeztek és végeznek, 
melynek eredményei megmutat�
koznak majd a verseny bemuta�
tóin.

Pintér Gyula,
Bp. területi elnökség munka�

társa
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nagy versenyre. A helsinki 
olimpia a nemzetközi békeharc 
hagy eseménye volt, mert azzá 
emelte a Szovjetunió és a népi 
demokratikus államok sportolói�
nak hatalmas sikere.

Ha az újságol kézbevesszük, 
a rádiót hallgatjuk, ha beszél�
getünk emberekkel, mindenütt 
azzal a hatalmas erőfeszítéssel 
1 találkozunk, amellyel népünk 
bckealkotásait hozza létre. Ha 
valaki jól és eredményesen vé�
gezte el munkáját a földeken, 
ha a gyárban teljesíti vagy túl�
teljesíti tervét, elmondhatja, 
hogy ismét lett valamit a béke 
ügye érdekében. Aki edzi a tes�
tét, aki felkészül az MHK- prd-  
bákra, az felkészül arra, hogy a 
békeharcban még többet tegyen 
népünk békéjének megvédéséért.

A harmadik magyar béke-  
kongresszuson a sportolók kül�
döttei felszólalásaikban hangsú�
lyozták, milyen nagy jelentősé�
gű nekünk sportolóknak a béke 
ügye. Nálunk minden lehetőség 
megvan arra, hogy országunk 
erős, egészséges, sportban ed�
zett boldog emberek hazájává 
Pátiék. Elmondhatjuk, ugyanak�
kor azt is, hogy ezzel a lehetőség, 
gél még nem tudunk úgy élni, 
ahogyan lehetett volna és 
ahogyan kellett volna. Még to�
vábbi tíz-  és százezreket kell 
bevonni a sporton keresztül is 
az egészséges, vidám, úi életbe 
további tíz. és százezreket kell 
felkészíteni arra, hogy jobb 
egészséggel, vidámabban és e-  
redményesebben dolgozhassunk 
a béketábor erősítéséért.

Elsősorban a sportmunka mi�
nőségi megjavítása a feladatunk. 
Széles tömegalapon kelt a ki�
váló eredményeket felmutató él�
sportolóink utánpótlását biztosí�
tani. A sporteredmények nőve-  
lése mellett azonban a nevelést 
is munkánk alapiának kell te�
kinteni. Sportolóink a nemzet�
közi versenyeken nemcsak ered�
ményeikkel, hanem példamutató 
szocializmust építő, a békét 
védelmező ország képviselőjéhez 
méltó magatartásukkal is elis�
merést szereztek. Sportolóink 
mindinkább átérzik, hogy olyan 
nép képviselői a sportban, 
amelyre büszkeséggel és vá�
rakozással tekintenek a nyu�
gati országok dolgozói.

Ezért kelt nekünk tovább fo�
kozni eredményeinket, tovább fo�
kozni békeharcunkat, hogy biz�
tosítsuk a békét.

A Béke- Világtanács bécsi 
kongresszusa megmutatja azt a 
nagy erőt, mellyel a béketábor 
rendelkezik, mely erő a .andóan 
nő és képes arra, hogy megál�
lítsa az imperialistákat a Hl 
világháború kirobbantásába'%. 
Ennek a hatalmas tábornak va�
gyunk mi is a harcos katonái, 
melynek élén a nagy Szovjet�
unió és annak nagy vezére, 
Sztálin elvtárs áll. p. S. E.


