
V I L Á G  P R O L E T Á R J A I E G Y E SÜ L JE T E K ! ÁRA 20 FILLÉR

VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. A POSTAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A POSTÁS SZAKSZERVEZET LAPJA 1953 JANUÁR 22.

Lenin élt,Lenin él, Lenin élni fog

29 évvel ezelőtt, 1924 ja �
nuár 21- én halt meg a nagy 
proletárhadvezér, az első szó 
cialista állam, a szovjetek 
köztársaságának megalakító-  
ja, a világ dolgozóinak láng-  
lelkű vezére, Vlagyimir lljics 
Lenin.

Soha a történelemben nem 
volt itaég szeretettebb név, 
mint Lwiin neve, aki egész 
éleiében a világ dolgozóinak 
szabadságáért, emberibb éle�
téért harcolt. Lenin elvtárs 
legjobb tanítványával, Sztá�
linnal újtípusú pártot alapí�
tott, olyan pártot, amely ren�
díthetetlenül harcolt a mun�
kásosztály ügyeiért, olyan 
pártot, amely egységes harci 
szervezet és amelynek útját 
az élenjáró elmélet vezette.

Lenin elvtárs arra tanított 
bennünket, hogy a pártnak 
szétbonthatatlan kapcsolato�
kat kell teremteni a dolgozók�
kal és kérlelhetetlen harcot 
kell folytatni az imperializ�
mus éllen.

Soha senki sem tett annyit 
a békéért és azért, hogy meg�
hátrálásra kényszerítse a há�
borús gyújtogatok maroknyi

csapatát, hogy elhárítsa a há�
ború borzalmait az emberi�
ségtől, mint Lenin elvtárs.

A Nagy Októberi Szocialis�
ta Forradalom, melyet Lenin 
elvtárs vezetett, példát muta�
tott a világ elnyomott népei�
nek, hogyan kell harcolni a 
kapitalista elnyomás, az im�
perializmus ellen. Példát mu�
tatott arra, hogy a munkás-  
osztály képes lerázni a ka�
pitalista bilincseket.

Most, 29 évvél Lenin elv�
társ halála után a dolgozó 
emberiség százmilliói fordul�
nak mélységes szeretettel és 
hálával Lenin elvtárs legjobb 
tanítványa és harcostársa. 
Sztálin elvtárs felé, aki to�
vábbfejlesztette Lenin elvtárs 
tanításait és magasra emeli a 
győzelmes leninizmus zászla�
ját Lenin és Sztálin tanítá�
sainak elsajátítása adja meg 
a segítséget nekünk, magyar 
dolgozóknak is, hogy sikerrel 
küzdjfink pártunk célkitűzé�
seinek megvalósításáért, nagy�
szerű ötéves tervünk végre�
hajtásáért, a békéért.

Csak akkor tudunk hazánk építésében résztvenni, 
ha tökéletesen ismerjük szakmánkat

Nap mint nap olvassuk a 
sajtóban, halljuk a rádióban 
azokat a nagyszerű munkasi�
kereket, melyeket a magyar 
dolgozó nép szocializmust 
építő hazánkban elér.

Az 1953- as évi tervünk tel�
jesítéséhez szeretnénk mi is 
jó munkával és szakmai tudá�
sunk emelésével hozzájárulni.

Belátjuk azt, hogy csak ak�
kor tudunk mi is a szocializ�
mus építésében résztvenni, ha 
tökéletesen ismerjük szak�
mánkat és szakmai tudásunk 
nemcsak - egyes osztályok ke�
zelésére terjed ki, hanem a 
posta egész kezelését elsajá 
títjuk.

Mi nem régen vagyunk pos�
tás dolgozók. Tanulók va�
gyunk. A fenti cél. a szakmai 
továbbképzés érdekében ver�

senyre hívjuk ki igazgatósá�
gunk többi dolgozóit.

A közelmúltban kezdtük el 
tanulni a morse- jeleket és a 
verseny célja, hogy jó táv-  
irászok legyünk.

A hírlapkezelésben is elsa�
játítjuk a szükséges tudniva�
lókat.

A verseny tartam a 3 hónap 
legyen. Vállalásunkat április 
4- re, hazánk felszabadulásá�
nak ünnepére teljesíteni 
akarjuk.

Tekintettel arra, hogy a 
posta szolgáltatásait megjaví�
tani csak úgy tudjuk, ha tö�
kéletesen ismerjük a postq ke�
zelését, felkérünk benneteket 
postás szaktársak, csatlakoz�
zatok versenyünkhöz.

Öveges Amália 
Ktilíei Gizella

.a. zalaszentgróti postahivatal 
dolgozói

Lelkesen készülnék üzemelőit és hivatalaink 
április 4 megünneplésére

A Ganz Villany példáját kö�
vetve egyre több üzemünk és 
hivatalunk dolgozója határoz�
za el, hogy lelkiismeretesebb 
munkával, a selejt és az ön�
költség csökkentésével, a terv 
túlteljesítésével köszöntik sza�
badságunk 8. évfordulóját.

Nyolc év telt ej azóta, hogy 
a ‘dicső Szovjet Hadsereg ha�
zánkban is megsemmisítette a 
fasiszta hordákat és nyilas 
csatlósait kiseperte a-  magyar 
földről.

Dolgozó népünk felszaba�
dult a politikai, gazdasági és 
kulturális elnyomás alól és 
szerte az országban lelkese�
déssel készül a történelmi év�
forduló megünneplésére.

A postás dolgozók is azzal 
adnak legméltóbban kifejezést 
örömüknek és hálájuknak, 
hogy az ipar dolgozóihoz ha�
sonlóan a termelés emelésé�
vel, az önköltség és a selejt 
csökkentésével, a párosver�
seny és Sztahanov- mozgalom 
kiszélesítésével készülnek a 
magyar nép legnagyobb ünne�
pére.

Az e lső  negvedévi terv 
időelötti b efejezésével ünnepelnek  

a Járm űtelep dolgozói
A gumijavítóműhely dőlgo- 

zói vállalták, hogy első ne �
gyedévi tervükben az e!ő- 
iányzaton felül 12 darab te�
hergépkocsiköpeny futózását 
április 4-ig elvégzik.

A  fődarab- javítóműhely a 
30 százalékkal feszített, első 
negyedévi tervét március 31 
helyett március 28- ra befeje�
zi.

Lelkesen tették meg vállalá�
saikat a kovácsműhely dolgo�
zói is, ahol a kézikocsijavító 
csoport 74 darab1 kézikocsi 
elkészítését vállalta március 
28- ra.

Takarékosság é s  szakmai 
továbbképzés em elésére

irányulnak a vállalások a Ke�
leti Postán. A csomagirányí�
tó és vámosztály minden 
egyes dolgozója tett vállalást 
április 4- re.

Blazsek János szaktárs 13 
kg selejtpapír és 8 kg hul�
ladékspárga összegyűjtését 
vállalta. Boldog Lajos szak �
társ 4 vonaiivizsga, Katopa 
Károly szakiárs pedig a bel�

földi levélszétosztó vizsgák 
letételével készül április 4-re.

A postai szolgálatok m egjavítása
A Lágymányos H'alép ösz-  

szes dolgozói vállalták, hogy 
az 1953- as első negyedévi te r�
vet 10 nappal ia> határidő előtt 
befejezik. A brigádok verseny�
ben állnak egymással és a 
Juhász- brigád kezdeményezé�
sére a selejtnek 4 százalék�
ról 2 százalékra való csökken�
tésére tettek vállalást.

A Wszülékjavítók és a*vo�
nalszerelők az eddigi 7 órás 
üzemkiesési időt 5 százalék�
kal csökkentik.

. Az A-B mozgalom terülstén
a Bpest 4!es postahivatal táv�
iratkézbesítői a járatok sűrí�
tésére tettek felajánlást. Ko�
csis Ferenc 30 járattal, J a �
kab Margit szaktársnő úgy�
szintén 30 járatta l vállalt 
többet április 4 tiszteletére.

Nem maradnak el a vállalá�
sok megtételéből nödolgozóink 
sem. A 4- es postahivatal női 
brigádja összesen 120 fordu�
lóval emeli az első negyedévi 
járatok számát.

A vonalkapacitás em elése  
é s  a táviratok b elkeza lési idejének  

csök kentése
Debrecen 1-es postahiva�

tal távbeszélőközpont kezelői 
a hasznos percek számát az 
első negyedévben 31.1-ről 34 
percre emelik. A • távim szok  
a belkezelési idő csökkentését 
tűzték ki célul és az átlagos 
20.3 perces belkezelési időt 
április 4-re 17 percre csök�
kentik. Ugyancsak csökken ik 
a táviratok áttagkézbésítésl 
idejét a távirat kézbestő
szakiársak 101.8 percről 84 
percre.

A vállalásokból tehát azt 
láthatjuk, hogy postás dolgo�
zóink a felszabadulás, évfor�
dulójára jobb munkával ké 
szülnek. Ezzel juttatják kife�
jezésre hálájukat a hős szov 
jet nép iránt, akik nemcsak 
felszabadulásunkat hozták 
meg a nyo'c év előtti április 
4- én, hanem azóta is állandó 
segítséget nyújtanak úgy po�
litikai, mint gazdasági téren 
egyaránt.

Előre szaktárssik az április 
4- re tett vállalások teljesíté�
séért.

Bayer Zoltán

Átadták a forgalomnak
a székesfehérvári íij automata telefonközpontot
Január 3-án adták át ünne�

pélyes keretek között a forga�
lomnak Székesfehérváron az 
új automata távbeszélőköz�
pontot. A z ünnepségen meg �
jelentek: Sebes Imre elvtárs, 
az MDP fejérmegyei pártbi�
zottságának titkára, valamint 
a megyei tanács, a poslaügyi 
minisztérium és a postás 
szakszervezet képviselői is.

A z új központ átadásával 
régi vágya teljesült a székes- 
fehérvári dolgozóknak. S zé �
kesfehérvár komoly fejlődé�
sen ment keresztül az utóbbi 
években és erre a fejlődésre

jellemző, hogy három év 
alatt a távbeszélő-előfizetők 
száma kétszeresére növeke�
dett. Ez a növekedés a régi 
szűk távbeszélőközpont mun �
kájában bizony sok zökkenőt 
idézett már elq.

Az új automata távbeszélő- 
központ nemcsak rövidebb idő 
alatt köti össze a hívót a hí�
vottal, hanem képes lebonyo�
lítani a város jelentékenyen 
megnövekedett távbeszélőfor�
galmát.

A város dolgozói örömmel 
vették át ötéves tervünk ne �
gyedik évének ez újabb aján�
dékát.

A szocializmus építése terén 
pártunk egyre nagyobb felada�
tok megoldását bízza a szak-  
szervezetekre. A békeharc kiszé�
lesítése, ötéves tervünk minden 
részletében való teljesítése, 
mind mind komoly feladatokat 
jelent.

A Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XIX. K o n g resszu sán  

Malenkov elvtárs a következő�
ket mondotta:

„az ideológiai munka a párt 
elsőrendű kötelessége és e 
munka lebecsülése helyre�
hozhatatlan kárt okozhat a. 
pártnak és az államnak. 
Maidig gondolnunk kell 
arra, hogy a szocialista 
ideológia befolyásának bár�
milyen gyengülése a bur-  
zsoá ideológia befolyásának 

erősödését jelenti.“

A budapesti területi bizott�
ság a SZOT határozata alapján 
elkészítette az 1952—53- as évi 
oktatási munka tervét, majd en�
nek alapján beindította az okta�
tási munkát.

A szakszervezeti bizottság 
tagjainak oktatását nézve ko�
moly eredményeket értünk ,el.

Bár az elvtársak egy része, ha 
akadályoztatva van, bejelenti 
előre, de sajnos nem ez a jel�
lemző. A hiányzást a sok ren�
dezvény okozta.

A következő súlyos hiányos�
ság

az ellenőrzés hiánya.

Elmulasztotta az oktatás ellen�
őrzését a szakszervezeti köz�
pont, de a területi bizottság is. 
Ha több segítő ellenőrzést ka�
punk az egyes jpztáiyok részé�
ről, már eddig is jobb ered�
ményt értünk volna el. Különö�
sen kultúrr.evelés és szervezés 
vonalán, de a többi reszort ré�
széről is.

Az üzemekben folyó oktatás�
nak is az a hibája, hogy nin�
csen megfelel* ellenőrzés. A 
hallgatók nem mindig jelentek 
meg. Itt is  tapasztalható a le�
morzsolódás. Különösen érez�
hető ez azoknál a tanfolya�
moknál, melyeknek hallgatóit 
több üzemből vonjuk össze.

Ha figyelembe vesszük, hogy 
még kb 2000 aktíva kikép�
zése van hátra, akkor lát�
juk, hogy milyen komoly 
feladatunk van ezenra téren.

Eddig kiképzést nyert 
177 SZB-tag,

jelenleg 55 kiképzése van folya�
matban, a hátralévő rész okta�
tása január hó folyamán fog be�
indulni. Lemaradás kultúrneve-  
iés terén van, ahol még nem 
történt meg a kultúrnevelési fe�
lelősök oktatása.

A resz^rtfelelősök oktatá�
sát nézve eredméfiye'nk a 
következők: kiképzést nyert 
273 aktíva, 195 kiképzés 
alatt, hátra van még 1463 

aktíva oktatása. 

Társadalombiztosítás vonalán
van a legjobb eredmény, ahol 
az előirányzott 330 jő oktatásá�
ból 185 Jó oktatása megtörtént 
és csak 145 fő von hátra. A töb�
bi reszortnál csak kisebb na�
gyobb hányada lett kioktatva az 
előirányzott keretnek. Különö�
sen súlyos a helyzet a, k" ‘Húrne�
ve lés terület. í, ahol ezideig a 
tömegoktatások megszervezésén 
kívül más oktatás nem történt, 
azért mert az oktatásuk január�
tól lett beütemezve.

A társadalombiztosítás ok�
tatási munkája bebizonyítja, 
hogy jó előkészítő murska-  

, val lehet eredményt elérni, 
csak megfelelően kell fog�
lalkozni az oktatás kérdésé�

vel.

A . tanfolyamok eredményei 
már érezhetők az aiapszervek 
munkájában. Az elnököknél a 
jobb munkaterv elkészítésénél, 
havi és egyéb jelentések ponto�
sabb beküldésénél, a bizalmiak�
kal való foglalkozásban. A többi 
reszortfelelősnél a bizottságok 
kiépítésénél és egyéb vonalon.

A bizalmiaknál a bizalmi-  
napló vezetésénél, a munkaver-  
sennye'l való fokozottabb fog�
lalkozás terén mutatkozik meg.

A tanfolyamok zárófoglalko�
zásain mindig elhangzik az a 
megállapítás, hogy milyen ko�
moly segítséget kaptak aktívá�
ink a  munkájuk végzéséhez. He�
lyes lenne ez a megállapítás, ha 
arra vezetne, hogy a hátralevő 
tanfolyamoknál a felsorolt hiá�
nyosságok megszűnnének.

Munka védelmi felügyelőink 
munkájában úgy jelentkezik a 
tanfolyamok eredménye, hogy a 
szakvezetéstől sokkal nagyobb 
határozottsággal kérik a hiá�
nyosságok megszüntetését.

A budapesti területi bizottság 
oktatási munkájának nagyobbik 
fele még hátra van. Az eddigi 
hiányosságok megszüntetésével 
úgy a  területi bizottságnak, mint 
alsipszerveinknek munkájukat 
úgy kell elvégezni, hogy jóf kép�
zett. feladataikat jól ismerő ká�
dereink legyenek.

A hiányosságok okait nézve 
elsősorban meg kell állapítani, 
komoly hiba volt, hogy az elv-  
társakkal nem beszéltük át a 
tanfolyamokra való beosztásu�
kat. Kiértesítettük őket, hogy 
mikor indul a tanfolyam és azt 
gondoltuk, rendben, van a do�
log. A behívottak 20—30 szá�
zaléka nem jelent meg a tanfo�
lyamon.

Másik hiányosság, hogy a 
hallgatók 10—20 százaléka ál�
landóan hiányzik, ami azt mu�
tatja, hogy alapszerveink ve�
zetőségei részéről is hiba vari. 
Nem érzik e'éggé az oktatás 
fontosságai és távo,’maradnak.

Az SZKP XIX. kongresszusa 
útmutatását postai viszonyokra 
alkalmazva hajtsuk végre, hogy 
a szocializmus építése terén, a 
békeharc további kiszélesítése 
terén feladatainkat maradékta�
lanul elvégezzük, pártunk ve�
zetésével és irányításává!.

Minden egyes szakszervezeti 
bizottságnak feladata olyan ok�
tatási munka elvégzése, mellyel 
hozzájárul az általános elméleti 
színvonal emeléséhez, pártunk 
ideológiai munkájának elősegí�
téséhez.

Szabó Pál, 
bp. tér. elnökség
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F E L A D A T A I N K
Dolgozóink a posta 1952- es 

tervét összességében teljesí�
tették. Dolgozóink megértet�
ték pártunk és kormányunk 
felhívását, hogy ötéves ter�
vünk harmadik esztendeje 
döntő tervév, amelynek telje�
sítésére m inden. erőnket meg 
kell feszíteni.

Az elmúlt év után megálla�
píthatjuk, hogy a postás dol�
gozók munkájukat többségük�
ben eredményesen végezték. 
Nézzük most meg, hogyan se�
gítette szakszervezetünk, ho�
gyan segítették szakszervezeti 
aktíváink a postás dolgozó�
kat tervük teljesítésében és 
mik a feladataink, hogy eze�
ket az eredményeket az 
1953- as évben még fokozzuk.

Ha szakszervezetünk mun�
káját megvizsgáljuk, megálla�
píthatjuk, hogy az 1952- es év�
ben értünk el eredményeket. 
Az eredmények elérésében 
nagy segítségünkre volt, hogy 
pártunk, mint eddig is, állan�
dóan segítette munkánkat és 
hogy pártunk második kon�
gresszusának határozatai vi�
lágosan megjelölték számunk-  
la a legfontosabb feladatokat.

Javult a szakszervezeti 
bizottságok és bizalmiak 

munkája

E munka javulásában nagy 
segítséget adott szakszerve�
zeti szerveinknek újraválasz�
tása, melynek során sok fia�
ital harcos került szakszerve�
zeti mozgalmunkba és a mun�
kájukat eddig hanyagul, nem 
megfelelően végző szakszer�
vezeti funkcionáriusok helyébe 
új, a munkát lendületesebben 
yégző szaktársak kerültek.

Szakszervezeti aktíváink jó 
munkája eredményeként a 
postás dolgozók lelkesen csat�
lakoztak a szocialista munka- 
versenyekhez és dolgozóink 
döntő többsége nagy lendület�
tel és akarattal küzdött fel �
ajánlása teljesítéséért.

A vállalások megtételének 
irányításában és ellenőrzésé�
ben voltak azonban hiányos�
ságok. A vállalások nem min�
den esetben a terv teljesítésé�
re irányultak és egyes helve-  
ken válogatás nélkül gyűjtöt�
ték a vállalásokat. Példa erre 
a tervév második felében meg�
indult és már országos mére�
teket öltő mozgalom, mely a 
meghosszabbított távbeszélő�
szolgálat minden igény nél�
küli vállalására irányult.

Munkaversenymozgalmunk 
hiányosságai között talán a 
legsúlyosabb, hogy szakszer�
vezeti bizottságaink és bizal-  
miaink nem ellenőrizték meg�
felelő módon a vállalások tel�
jesítését.

Szakszervezetünk aktívái�
nak.

szakszervezeti 
bizottságainknak jobban 

fel kell karolni a dolgozók 
kezdeményezéseit

á sztahanovisták és újítók 
kezdeményezéseit és fáradha�
tatlanul gondoskodnak kell a 
munkában élenjárók munka-  
módszereinek, tapasztalatai�
nak széleskörű terjesztéséről.

Több gondot kell fordíta�
nunk a szocialista munkaver�
seny kiszélesítésére. Szak- 
szervezeti aktíváinknak és bi- 
zalmiainknak dolgozóink vál�
lalásait úgy kell irányítaniok, 
hogy azok a terv teljesítésére 
és túlteljesítésére irányulja �
nak és a vállalások konkrétan 
kiértékelhetők legyenek.

keveset foglalkoztunk a kis-  
hivatali dolgozókkal.

Az 1952 augusztusában 
megjelent SZOT és a minisz�
tertanácsi határozatok, melyek 
a szakszervezetek munkavé�
delmi tevékenységéről szól�
tak, lendületet adtak e mun�
kának. Ez a lendület azonban 
nem volt tartós, mert a rende�
let megjelenése után ugyan 
szakszervezeti bizottságaink a 
munkavédelmi helyzet meg�
tárgyalását napirendre tűz�
ték, határozatokat hoztak a 
kijavítás módjára és lehető�
ségére, de azóta azonban már 
kevesebbet tettek.

Példa erre, hogy az alköz�
ponti üzemnél a munkavédel�
mi felügyelő az ellenőrzései 
során észlelt hiányosságokról 
észrevételét a szakvezetés felé 
megtette ugyan, de ugyanak�
kor a szakszervezeti bizottság 
nem adta meg a megfelelő se�
gítséget és a munkavédelmi 
kérdésekkel igen keveset fog �
lalkozott a vezetőségi érieken 
leteken.

Vagy például a Kábelüzem�
ben a munkavédelmi felügye�
lő nem végzett jó munkát. A 
szakszervezeti bizottság nem 
figyelt fel erre és a munkavé�
delmi felügyelő leváltására is 
csak a területi bizottság felhí�
vására került sor.

A munkafegyelem
A munkafegyelem megszi�

lárdítása terén is vannak 
eredményeink. Azonban nem" 
harcoltak a szakszervezeti ak�
tíváink következetesen a mun�
kafegyelem megbontói, a ló�
gósok, az igazolatlan hiány�
zók és a munkafegyelem 
egyéb megbontói ellen. Nem 
használták fel kellőképpen a 
nyilvánosság nagy erejét és 
nem tudatosították szakszer�
vezeti taggyűléseken, faliújsá�
gokon és a propaganda egyéb 
eszközeivel, hogy milyen ko�
molyan gátolták ezek a fe�
gyelmezetlen szaktársak az 
üzem, hivatal tervének telje�
sítését.

Minden eszközzel erősíteni 
kell a munkafegyelmet és az 
állami fegyelmet. A munkafe�
gyelem ellen vétőket ki kell 
pellengérezni és dolgozóinkat 
szocialista fegyelemre, a szo-  
ciáldemokratizmus elleni kér�
lelhetetlen harcra és az ellen�
ség leleplezésére kell nevelni.

A z 1903-as évben fokozott 
figyelmet kell fordítanunk a 
a postás dolgozók szakmai 
képzésére. El kell érnünk, 
hogy a postán dolgozók mind �
egyike tökéletesen értse szak �
máját és ne forduljon elő pél�
dául az, hogy egyes hivatalok�
ban a táviratokat távbeszélőn 
kelljen leadni csak azért, mert 
a hivatal egyetlen dolgozója 
sem ismeri a morse-jeleket.

Így igen komoly jelentősé�
gű kezdeményezésként kell

foglalkoznunk Öveges és Kul�
iéi zalaegerszegi szaktárs�
nőknek a postás dolgozókhoz 
intézett felhívásával, mely a 
szakmai továbbkéozésre irá�
nyul.

Kultúrmunka és nevelés
Szakszervezeti bizottsága�

inknak, de minden egyes ak�
tívánknak és ezen túlmenően 
szakszervezeti központunknak 
is meg kell javítani a politi�
kai nevelő és kulturális tö�
megmunkáját. Nem mindegy 
számunkra és ez különösen a 
kishivatali dolgozókra áll, 
hogy a hivatalvezető és a kéz�
besítő szaktársak, akik a leg�
közvetlenebb kapcsolatban 
állnak a dolgozókkal, milyen 
politikai képzettséggel ren�
delkeznek. Emelnünk kell a 
postás dolgozók között a mun�
kához, a szocialista tulajdon�
hoz való kommunista viszony 
szellemét.

Nem szabad előfordulnia 
olyan eseteknek, mint például 
az 1952-es év folyamán elő�
fordult Szolnok 2-es postahi�
vatalnál, hogy a hivatal dol�
gozóinak egy része megtéved�
ve csomagfosztogatásokat kö�
vetett el és a szakszervezeti 
bizottság nem figyelt fel erre 
s így a fosztogatók komoly 
bárt okoztak népgazdaságunk�
nak. ■

Minden erőnkkel tám ogat�
nunk kell a párt-  és kormány-  
határozatok végrehajtását, de 
nemcsak támogatni, hanem el�
lenőrizni is kell, hogy azok 
ténylegesen meg is valósulja�
nak.

Kritika és önkritika
Összes szakszervezeti szer�

veinknek feladata, hogy min�
den módon fejlesszék a kri�
tikát és önkritikát és különö�
sen az alulról jövő bírálatot. 
Éberen figyeljenek fel a pos�
tás dolgozók javaslataira és 
kísérjék figyelemmel, hogy a 
felhozott hiányosságok, hibák 
kiküszöbölésére megtettek- e 
minden intézkedést.

A szakszervezeti munka a 
szocialista építőmunka fontos 
segítője. Minden szakszerve �
zeti funkcionáriusnak és aktí�
vának tudatában kell lennie 
annak, hogy a szocialista épí�
tés fontos őrhelyén áll és ko�
moly, nagy segítséget nyújt 
dolgozó népünknek a szocia�
lizmust építő ötéves tervünk 
megvalósításában és a béke�
front reánk eső szakaszának 
megerősítésében.

Ha így végzik munkájukat 
szakszervezeti funkcionáriu�
saink és aktíváink, becsülettel 
’fogják teljesíteni kötelességü�
ket a terv teljesítésében, az új 
szocialista M agyarország fel�
építésében, a béke megvédésé�
ben.

Básta Rezső

Salgai Mária, Nagy Dezső,

Politikai nevelés
Szakszervezetünk munkájá�

ban komoly hiányosságként 
mutatkozott az is, hogy nem 
foglalkoztunk súlyának meg�
felelően a postás dolgozók po�
litikai nevelésével. Különösen

a szakma legjobb kézbesítője, 
Rétság. Teljesítménye átlagosan 
190 százalék. Szorgalmas, meg�
bízható és pontos. Állandóan se- 
lejtmentesen dolgozik. Sztaha�
novista jelvényét 1952 május 

hóban kapta

a szakma legjobb mérnöke. Kí�
sérleti Állomás. Kiváló munká�
jáért munkaérdemrenddel és 
sztahanovista oklevéllel lett ki�
tüntetve. Szakmai tudását mun�
katársainak átadja, tanít a Mű�
szaki Egyetemen és tevékenyen 
részt vesz a Műszaki és Tudo�

mányos Szakkör munkájában

A Szakszervezeti Világszövetség 
Társadalombiztosítási Konferenciája elé

Amikor 1945- ben a Szakszer�
vezeti. Világszövetség alakuló 
konferenciáját tartottal, prog-  
ra.- umjáoak egyik pontjában a 
kővetkezőket szögezte le:

„Megjelelő szociális törvé�
nyekért kell harcolnunk, amelyek 
megvédik a dolgozókat a mun�
kanélküliség, betegség, baleset, 
Öregkor nyomasztó gondjaitól

A Szakszervezeti Világszövet�
ség egyetlen alkalmat sem mu�
lasztott el, hogy prograirmjáit 
a gyakorlatban is meg ne való�
sítsa!.

Ázsiai, afrikai és latinaimeri-  
kai konfefenciákcm támogatta é  
dói gőzök társad a lom b i z tos ít ási
követelésekkel kapcsolatos kez�
deményezéseit.

Nem mulasztott el egyetlen 
alkalmat sem, hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezete gazdasági 
és szociális tanácsának ütésein 
fel ne vesse- a társadalombizto�
sítással kapcsolatos követeléseit.

Ebben a szervben a Szakszer�
vezeti Világszövetségnek állan�
dó képviselete van. Javaslatokat 
nyújtott be 1949 júliusában £  
munkanéik'üjj 6egéjyre vonatko�
zóan, 1950 januárjában a faji 
megkülönböztetés ellen ai társai-  
dalombiztosításban.

A kapitalista országokban a 
dolgozók egyre növekvő nyomo�
ra, a növekvő munkanélküliség 
és a szociális biztonság teljes 
hiánya késztette a Szakszervezeti 
Világszövetséget arra, hogy
1951- ben a végrehajtó bizottság 
ülésén Nemzetközi Társadalom-  
biztosítási Konferencia összehívá�
sát vegye tervbe.

A konferencia feladata, hogy 
mozgósítsa a szakszervezeteket 
a társadalombiztosítási rendszer 
megjavításáért és a fejleszté�
séért folytatott harcra, hogy 
megerősítse a dolgozók egységét 
és közös akcióra buzdítsa! őket.

A postás dolgozók 
szociális helyzete:

A Szakszervezeti Világszövet�
ség Nemzetközi Társadalombiz�
tosítási Konferenciájának célja 
és elsődleges feladata, hogy 
■megvizsgálja a kapitalista és 
gyarmati országok társadalom-  
biztosítási helyzetét, irányt mu�
tasson ezen ország dolgozóinak 
helyzetük megjavításáért folyta-  
‘tott harcukhoz.

Mint tudjuk, számos kapita�
lista országban, de elsősorban a 
gyarmati országokban a postás, 
dolgozók szociális biztosítása 
igen elhanyagolt. Ezért a nem�
zetközi társadalombiztosítási 
konferenciának hatalmas feladata 
van ezen a téren is.

A nyugaiti országokban a pos�
tás dolgozók társadalombiztosí�
tását egyhelyben fopogás. de 
legtöbbször határozott visszafej�
lődés jellemzi, a gyarmati és 
félgyarmati országokban pedig 
a postás dolgozók társadalom-  
biztosítási helyzete számunkra 
szinte elképzelhetetlen.

Franciaországban például a 
postások illetményeinek 8.5 szá �
zalékát vonják le társadalombiz�
tosítás címén. Ez súlyos teher�
ként nehezedik a francia postás 
dolgozók vállára és eddigi har�
cuk még eredménytelen maradi 
abban az irányban, hogy a tár�
sadalombiztosítási intézetek ve�
zetésében képviseleti joguk le�
gyen.

Prvosi kezelésről és gyógy�
szerekről magának a megbete�
gedett postás dolgozónak kell 
gondoskodni. Az ilyenmódon 
felmerülő költségeknek elméle�
tileg 80 százalékát a társada�
lombiztosító megtéríti, gyakor�
latilag azonban nem így fest a 
dolog, az orvosi rendelésért ki1 
fizethető téntés ugyanis lénye�
gesen alacsonyabb, mint a való�
ságban kifizetett hozzájárulás. 
Ráadásul a téríthető gyógy�
szerek száma igen korlátozott.

OLASZORSZÁG uiaszor-
1 szagban

a postás dolgozók kétféle társa�
dalombiztosítási intézethez Tar�
toznak. Az egyikhez a postafor-  
galom dolgozói, a másikhoz az 
országos és nemzetközi távbe�
szélő és távíró szolgálat dolgo�
zói. Ugyanis ezek az üzemek 
Olaszországban magánkézben 
vannaw.

Milyen az állami postaüzemek 
dolgozóinak társadalombiztosí�
tása? Az a tény, hogy az állam 
csak gyéren támogatja a beteg-  
segélyző szervezeteket, korlátoz�

za ezek akcióképességét és ked�
vezőtlenül hat ki a biztosítottak�
ra az is, hogy töbfj betegsegéiy-  
zö szerv működik és ezeknek ma�
gas igazgatási költségei hátrá�
nyosan befolyásolják a juttatá�
sok összegeit.

Az állami postaüzemek dolgo�
zói maguk fizetik a társadalom�
biztosítási járulékot, ez pedig a 
kisfizetésű postásokat komolyan 
érinti.

A magánkézben lévő társada�
lombiztosítottak helyzete sem 
jobb, mindkét típusú betegse-  
gélyzönél megkülönböztetés van 
a tisztviselő és egyéb alkalma�
zott között A nem tisztviselő 
dolgozók gyermekei csak 14 éves 
korig kapnak orvosi kezelést. A 
tisztviselőké pedig 18 éves korig, 
illetve továbbtanulás esetén ta�
nulásuk befejezéséig jogosultak 
betegsegélyzőre.

""777777 I A svájci postások
__  I társadalombiztosí�
tása nem terjed ki a betegség 
esetére is. Svájcban a betegség 
mindenkinek magánügye. Jel�
lemző, hogy a nők, minthogy 
választójoguk nincs, önálló tár�
sadalombiztosítási tagok sem le�
hetnek. Üdültetés a tásadalom- 
biztosító keretében teljesen is�
meretlen fogalom Svájcban, de 
nemcsak Svájcban, hanem a 
többi nyugati o'szágokban is. 
Gyenge lábon áll a megelőző 
egészségvédelem és munkavé�
delem [S.

Gyarmati országok
Még rosszabb a helyzetük a 

postás dolgozóknak a gyarmati 
és félgyarmati országokban. 
Csak két példát említek: -

Kamerunban például baleset 
következtében egy postagép�
kocsivezető munkaképtelenné 
vált. A Francia Gyarmat-  

ügyi Minisztérium ennek a 
szaktársnak háromhavonként 
715 frank járadékot folyósít. 
Összehasonlításképpen meg�
említjük, hogy egy pvapot-

December 21- re, Sztálin 
elvtárs születésnapjára a 
miskolci postaigazgatóság 
dolgozói azt a vállalást tet�
ték, hogy a miskolci kerület�
be tartozó átrakó hivatalok�
nál a decemberi csúcsforga�
lom lebonyolításában segíter 
ni fognak. Munkájukat úgy 
szervezik meg, hogy a kötele�
ző havi munkaórát ne lépjék 
túl.

A mozgalom elindítói a 
párttagok voltak és példamu�
tatóan résztvettek benne a 
szakszervezeti aktívák is.

Az igazgatóság dolgozói 
vállalásuknak eleget tettek. 
Vállalásuk eredményeként 
Miskolc 1 és Miskolc 2 - e s  
postahivataloknál 414 órát 
dolgoztak a forgalom zökke�
nőmentes lebonyolítása érde�
kében. Ezen túlmenően 15 
napot mozgópostákon és vi�
déki átrakó hivataloknál segí 
tettek. Munkájuk eredménye 
az volt, hogy pl. Miskolc 2- es 
postahivatalnál egyetlen zár�
lat vagy csomag sem maradt 
le és sérült csomagküldemény 
sem fordult elő. így sikerült 
erre az időre a kártérítéseket 
is csökkenteni.

A vállalások teljesítésében 
élen jártak Balk Gyula, Ceg�
lédi Istvánná, Fábri Dezsőmé, 
Aradi Sándorné, Homlokos 
Emil, Kuszi Elemér, Müller 
Endre, akik derekasan kivet�
ték részüket a decemberi 
csúcsforgalom lebonyolításá�
ból.

A kultúrmunka területérr is 
lendületesebben folyt a m un�
ka. Eddig a miskolci postás 
dolgozóknak nőm volt olyan 
megfelelő helyiségük, ahol 
bővíthették volna tudásukat 
és ahol otthonosan érezhették 
volna magukat. Berde Béla, 
Laib László, Gál József, Ko�
vács Mihály, Pomádi György, 
Szerdahelyi Ilona, Fodor Ilo�
na és Csáki Béláné szaktár�
sak mozgalmat indítottak, 
hogy Sztálin elvtárs születés-

ágyékkötő ára 600 frank, egy 
liter étolaj ára 125 frankba 

* kerül.
Az angol igazgatás alatt álló 

Nyassza-földön 56 ezer társada- 
lombiztosiíási juttatásokra jogo�
sult benszülött dolgozója részé�
re mindössze egyetlen kórház ju �
tott. Meg kell jegyeznünk, hogy 
az angol gyarmatosítók a saját 
(megszállók) részükre körülbe�
lül hatezren vaiuiük, 7 kórházat 
biztosítottak.

Nem sokkal kecsegtetőbb a 
helyzetük postás szaktárcáink�
nak az állítólag ,.független” 
félgyarmati országokban sem. 
Iránban például pár év óta kö�
telező társadalombiztosítás van. 
ötévi szolgálat után a munka�
képtelenné vált postás dolgozók 
részére 35 napi, tíz-tizenöt évig 
terjedő szolgálat esetén 65 napi 
és tizenöt éven felüli szolgálat 
esetén 80 napi bérnek megfeleld 
összeget ad végkielégítés gya�
nánt. .

Ezek a példák azt bizonyítják, 
hogy a tőkés, gyarmati és fél�
gyarmati országokban a postás 
dolgozók társadalombiztosítási 
helyzetén sürgősen javítani keM.

A postás dolgozók nemzeti 
szövetsége követeli, hogy 
biztosítsanak segélyt, meg�
felelő orvosi ellátást a pos�
tás dolgozóknak betegség, 
terhesség, munkaképtele.n-  
ség, öregség, baleset, szak�
mai megbetegedés, halálozás 
esetén. Követeli, hogy a pos�
tás dolgozók között sem faji, 
sem rangbeli megkülönböz�
tetés ne legyen és társada�
lombiztosítási járulékot az 
állam és a munkaadó fedez�

zék.
A társadalombiztosítás ilyen 

kiterjesztése a postás dolgozók 
valamennyi rétegének égető kér�
dése. A szociális biztonság ki�
terjesztésének problémája meg�
erősíti a postás dolgozók egysé�
gét a szociális biztonság rend�
szeréért folytatott harcban.

Sz. L

napjára berendeznek egy kul�
túrtermet és széppé, otthonos�
sá teszik.

Jó munkájuknak köszönhe�
tő, hogy Sztálin elvtárs szü�
letésnapját a miskolci postás 
dolgozók már az új kultúrter�
mükben tudták megünnepelni.

Horváth Kálmán
Miskolc

A Staksfcrvczeli Aktívák Háza 
február havi programmja

F e b ru á r  5 - én:
A z üzem i egészségügy id ő sé é .

rí! k é rd ése i
Előadó: Dr. R a jk a  T ibor, a

SZOT tá rsa d a lo m b iz to s ítá s t fő �
osz tá ly a  e g é szsé g ü g y i o sz tá ly a -  * 
n a k  m u n k a tá rsa .

F e b ru á r  11 - én:
Egv te rü le ti b izo ttság  m unka -  

védelm i m u n k á ja .
Előadó: K eresz les  E rzséb e t, a 

te x tilsz a k sz e rv e z e t TV. k é r . t e r ü �
leti b iz o ttsá g á n a k  m u n k av éd e lm i 
felelőse.

F e b ru á r  12 - ént
A pén zü g y i a lb izo ttság o k  fe l�

adata i.
Előadó; K ovács A ndor, a SZOT 

tá rsa d a lo m b iz to s ítá s i főosz tá ly a  
k ö ltség v e té si é s  pén zü g y i oeztá -  
'y á n a k  v eze tő je

F e b ru á r  17 - én (Ankét);
A R ákosi M űvek k u ltü ra g ttá -  

c ió s  b r ig á d já n a k  m u n k á já ró l.
Vita vezető : S án d o r E rnő . a  

R ákosi M űvek k u ltú rn e v e iá s i fe �
lelőse.

F e b ru á r  18 - án;
Az üzem i b izo ttság o k  fe lad a ta i 

a  m unka -  és b é rfe g y e lem  m eg �
s z ilá rd ítá s a  te ré n .

E lőadó: K isfalud! E rv in , a  SZOT 
m u n k a b é ro sz tá ly á n a k  m u n k a tá r . 
sa .

F e b ru á r  20 - án;
A m űszak i v eze tő k  fe le lő sség e

a  m u n k a b iz to n sá g  m e g te re m té sé �
ben.

E lőadó; B e rn h a rd  G yörgy, a  
SZOT m u n k av éd e lm i o sz tá ly án ak  
m u n k a tá rsa .

F e b ru á r  25 én (Ankét):
H ogyan h a rco l a  Rákost M ü�

vek  sz a k sz e rv e z e ti b izo ttság a  a 
m u n k afeg y e lem  m e g sz ilá rd ítá sá �
é r t.. (..H arc a m u n k a fe g y e le m é rt 
a  Rákosi M átyás M üvekben" c. 
b ro s ú ra  a lap ján .)

V itavezető : H erczeg  Já n o s, a  
R ákosi M üvek sz ak sze rv eze ti b i�
z o ttsá g á n a k  e lnöke.

F e b ru á r  26 - án ;
K ultú r, é s  s p o r tm u n k a  a z  ü d ü �

lőkben.
Előadó; G aral L ászló  a SZOT 

üd ü lés i o sz tá ly án ak  m u n k a tá rsa .

A decemberi csúcsforgalom lebonyolításában 
jó eredményeket értek e! a miskolci postás dolgozók
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Kulturális tömegmozgal- 
műnk fejlődésének meg�

nyilvánulása ez évben a művé�
szeti együttesek második orszá�
gos versenye. A versenyben lel�
kesen kiveszik részüket a postás 
művészi csoportok is. Résztvevő 
csoportjaink száma meghaladja 
a 170-et, ami komoly mennyiségi 
fejlődést jelent az első országos 
versenyben résztvevő, alig 100 
csoporttal szemben. Kultúrforra- 
dalmunk kiszélesedésének, tö�
megkultúránk forradalmi fejlő�
désének kétségtelen bizonyítója, 
mutatója a számszerű növeke�
désnek ez az aránya.

A művészi együttesek nagy 
fejlődésének a másik — és 
mondhatjuk értékesebb oldata 
— az egyes művészi szakágak 
csoportjai többségének komo'y 
minőségi feltörése. Ha összeha�
sonlítjuk az első és második or�
szágos kuttúrversenyben sze�
replő csoportjaink teljesítmé�
nyét, azt állapíthatjuk meg, 
hogy csoportjaink nagy többsé�
ge úgy politikai, mint művészi 
szempontból sokkal többet, sok�
kal szebbel, művészibbet nyújt 
ma, mint két évvel ezelőtt, A 
körzeti bemutatókon résztvevő 
csoportjaink nagy többségükben 
bebizonyították, hogy a kultúra, 
a művészet fegyvereit már jól 
ismerik, jól forgatják és a szo�
cializmus építésének, a béke 
védelmének szolgálatába állít�
ják

Színjátszó- és tánccsoport�
jaink, ének- és zenekaraink, 
bábcsoportjaink és rigmusbri�
gádjaink műsorai lelkesítők, ne- 
velőhatásuak. A szocializmus 
építésének, a béke védelmének, 
az ellenség elleni harcnak pro�
blémáit vetítik dolgozóink elé. 
Lelkesítik dolgozóinkat ötéves 
tervünk végrehajtására, a béke 
megvédésére, szabadságunk, 
szabad hazánk, pártunk, dolgo�
zó népünk és felszabadítónk, a 
nagy szovjet nép határtalan 
szereletére. Ugyanúkkor meg�
tanítják dolgozóinkat ellensé�
geink, a kizsákmányoló, háború�
ra uszító imperialisták és csat�
lósaik mélységes gyűlölelére.

r 1 soportjaink elóadásmódjuk- 
ban, felkészültségűkben, 

politikai mondanivalójukban és 
művészi színvonalukban egyre 
inkább megközelítik azt a nívót, 
amelyet tőlük, dolgozó társaik 
joggal elvárnak. Színjátszó cso�
portjaink egyre nagyobb szám�
ban foglalkoznak saját üzemük 
problémáival és emellett az ál�
talános, döntő, az egész népet 
érintő politikai kérdésekkel. 
Ének- és zenekarok műsor�
politikájában a haladó klasz- 
szikusok mellett egyre nagyobb 
tért hódítanak a magyar és 
szovjet tömegdalok, a magyar 
és baráti népek népdal-feldo.go�
zásai.

A Budapest és Sopron terüle�
tén lezajlott körzeti bemutatók 
során igen sok szép, értékes 
eredményt láttunk, hallottunk; a 
Keleti posta, Budapest 62, Hely�
közi, Szombathely, Főposta, 
Jármütelep. Pápa 1, Javítómű�
hely, Sopron, Postaügyi Minisz�
térium, Alközpont, Győr 2, Bu�
dapest 72, Budapest Igazgató�
ság, Újpest I és még sok más 
postahivatal, postaüzem külön�
böző csoportjaitól.

Különösen nagy fejlődést mu-
tuinak színjátszócsoportjóink, 
énekkaraink, tánccsoportjaink és
zenekaraink,

Eredményeink mellett azon�
ban vannak hibák is; komoly le�
maradás mutatkozik bábjátszás 
terén cs rigmusbrigádjainknál. 
Mindössze hat bábcsoportunk 
nevezett be, négy Budapesten, 
kettő vidéken. A budapesti be�
mutatón ebből is lemorzsolódott 
az Alközpont bábcsoportja és a 
szereplő három csoport közül is 
csak egyedül a Budapest 62. 
csoportja ütötte meg a mértéket. 
/I Központi Hirlapiroda és a 
Keleti Posta bábcsoportjai még 
igen fiatal, alig néhány hónap 
óta működő csoportok, szakmai 
támogatás nélkül működtek ed�
dig s éppen ezért dicséret ille�
ti meg mindkét csoportot kiállá�
sukért, de feladatuk, hogy hoz�

záértő szakmai vezető irányítá�
sával bővítsék ki csoportjukat 
és fejlesszék tovább szakmai 
tudásukat.

Vigmusbrigádiáink közül is 
többen lemorzsolódlak. 

Nem jelentek meg a versenyen a 
Járműtelep, Lágymányos, Bu�
dapest 114. Sopron és Pápa rig�
musbrigádjai, ami egymagában 
súlyos hiányossága munkánk�
nak. De még súlyosabb hiba az, 
hogy a megjelent brigádok túl�
nyomó része nem ütötte meg a 
mértéket. A rossz szövegtudás, 
a rossz szövegírás és a rossz 
előadásmód mellett a legsúlyo�
sabb hiányosság, a rossz dal�
lamválasztás volt műsorukban. 
Legtöbb brigádunk különféle 
rosszízű és rossz emlékeket idé�
ző „sláger" vagy úgynevezett 
..magyar nóta’’ dallamára éne�
kelte rigmusait és az is előfor�
dult. hogy ezeket hivatásos ko�
mikusok rossz, ízléstelen után�
zásával „fűszerezték", ahelyett, 
hogy népdalköltészetünk dús 
tárházának kincseit használták 
volna fel megfelelő előadásban, 
amit dolgozóink Sokkal szíve�
sebben hallgatnak kedvenc rig�
mus bri gádja ink tolmácsolásá�
ban, mint az izlésrombbló, mű- 
vészietlen slágerek és kávéházi 
dzsentri búsmagyarkodó nóták 
dallamait.

Rigmusbrigádjaink lemaradá�
sában nem teljes mértékben a 
brigád tagjai hibásak. Ezekért 
elsősorban a szakszervezet kul- 
túrosztályát és a területi bi�
zottságokat terheli a je'elösség, 
mert nem adtunk megfelelő tá�
mogatást, segítő ellenőrzést a 
brigádok munkájához. Nem 
adtunk olyan segítséget, mint 
amilyent — tekintettel a rig�
musbrigádok fontosságára az 
üzemi kultúrmunkában — rig�
musének'őink megérdemelnének. 
De felelősség terheli az SZB-ket 
is, azon belül elsősorban a kul- 
túrhevelési felelősöket, mert 
nem hajtották végre az értekez�
leteiken ismételten elhangzó, 
idevonatkozó szempontokat, út�
mutatásokat. Nem veszik igény�
be azt a segítséget, amit a sajtó 
nyújt. Nem olvassák a Müveit 
Népet, a Szakszervezeti Kultár- 
és Sportéletet, vagy ha igen, nem 
veszik figyelembe, nem használ�
ják fel azok útmutatásait.

néldaképül meg kell emlite- 
n:_ a Keleti Posta, a Bu�

dapest 62-es és Budapest 72-es 
brigádjait, akik kiáltásban, 
mondanivalóban, szövegírásban 
és dallamválasztásban igen jót, 
kedveset, szépei nyújtottak hall�
gatóiknak Kövessék példájukat 
a többi brigádok is.

A körzeti bemutatókon látot�
takat értékelve megállapíthatjuk, 
hogy csoportjaink nagy része 
megjelelt pártunk és dolgozó 
népünk várakozásának. Kultúr- 
munkásaink megértették és ma�
gukévá tették pártunk célkitű�
zéseit, és büszkén vállalják azo�
kat a feladatokat, amelyeket 
mindnyájunk nagy célja, a szo�
cializmus felépítése megkövetel 
minden becsületes dolgozótól, 
megkövetel minden kultúrmun- 
kásiól.

A verseny további részében
— figyelembevéve a bírálóbi�
zottságok értékes útmutatásait
— kultúrcsoportjaink javítsák,ki 
a még meglévő hiányosságokat, 
fejlesszék tovább eredményeiket, 
használják fel a bemutatókon 
szerzett jó tapasztalatokat.

A verseny egyes fokozataiból 
kieső csoportok ne veszítsék el 
kedvüket, javítsák meg és te�
gyék rendszeressé munkájukat, 
hogy a következő versenyek so�
rán ők is az elsők, a legjobbak 
közé kerülhessenek. Legyünk 
mindannyian büszkék kiváló 
eredményt elérő csoportjainkra, 
mert minden születő eredmény; 
kultúrforradalmunk győzelmé�
nek eredménye. Minden ered�
mény; épülő, új társadalmunk�
nak eredménye. Minden ered�
mény; dolgozó népünk összefo�
gásának, harcának sikereit je�
lenti

Pintér Sándor

Hogyan foglalkoznak a Vezetékes Rádiónál 
a munkavédelmi kérdésekkel?

^Üzemünkben a Postaügyi 
Értesítő 42- es száma nyomán 
a munkavédelem lényegesen 
megjavult. A dolgozók eleinte 
zaklatásnak vették úgy a 
munkavédelmi felügyelők, 
mint a szakvezetés által meg�
követelt biztonsági intézkedé�
seket, de a helyes nevelő-  
munka folytán megértették, 
hogy ezek az intézkedések az 
ő testi épségük és egészségük 
megóvása érdekében történ�
tek. Hogy munkánkat megfe�
lelően és jól tudjuk elvégezni, 
munkavédelmi aktívákat szer�
veztünk be és a bizalmi cso�
portjainkban a munkavédelmi 
megbízottak is bertfvannak. 
Ezeknek az aktíváknak kikép�
zéséről is gondoskodtunk oly 
formában, hogy havonta egy�
szer összejövünk, és megbe�
széljük a munkavédelmi fel�
adatokat, valamint szeminá�
rium formájában megtárgyal�
juk az arra az időre kiadott 
tanfolyamanyagot. Az itt 
szerzett tapasztalatokat az 
aktívák felhasználják dolgo�
zóink nevelésére, melyre min�
den alkalmat megtalálnak, 
úgy a munka végzése közben, 
mint a bizalmi csoportérte�
kezleteken

A műhelyekben 
é s  a tartózkodási helyeken  

gondoskodunk a munkavédelmi 
agitácíóról is

A szakszervezeti és egyéb 
szervek által kibocsátott á lta �
lános munkavédelmi feliratok 
és képek figyelmeztetik a dol�
gozókat a baleseti veszélyek�
re. Az ilyen agitációs anya�
got elsősorban a gépek köze�
lében helyezzük el, hogy ezek 
állandóan dolgozóink szeme 
előtt legyenek és ezzel hívjuk 
fel a figyelmet a balesetek el�
kerülésének módjára.

A megtörtént baleseteknél 
a dolgozóinkkal ismertetjük, 
hogy hogyan történt meg és 
felhívjuk a figyelmüket a na�
gyobb elővigyázatosságra. 
Minden dolgozó tudja, hogy 
a megtörtént baleseteknél mi

a teendő. PL: hol van a leg�
közelebbi mentőállomás, 
SZTK- rendelö, balesetelhárí�
tási megbízott tartózkodási 
helye, kötözőhely, stb.

A munkavédelmi bizottsá �
gunk résztvesz a szakvezetés 
által megtartott havi szemlé�
ken, amelyeken a munkavé�
delm i hiányosságokat felderí�
ti és ellenőrzi, hogy az előző 
havi szemlén észlelt hiányos�
ságokat kijavították-e, a meg �
oldásokra javaslatot tesz és 
határidőt is szab. A vállalat- 
vezetés a munkavédelmi bi�
zottság észrevételeit teljes 
mértékben magáévá teszi és 
a hiányosságokat a tőle tel�
hető mértékben megszünteti.

Azokban az esetekben, mi�
kor az egyes munkavédelmi 
felhívás kijavítása a vezető 
ség hatáskörét túllépi, úgy a 
minisztérium utasítását, il�
letve intézkedését kéri.

A munkavédelmi bizottság munkája
A munkavédelmi bizottság 

havonként rendszeresen meg�
tartja értekezletét, amelyen 
megtárgyaljuk az üzem mun�
kavédelmi helyzetét, a meg�
történt balesetek körülmé�
nyeit, okait. A dolgozóinkat 
a továbbiakban még állan�
dóan nevelnünk kell, mert a 
gépeken és egyéb helyeken 
bevezetett biztonsági rendsza�
bályok betartása egyes dolgo�
zóink előtt pillanatnyilag, 
mint a munkát hátráltató kö�
rülmény áll. Ez azonban már 
egyre ritkábban előforduló 
jelenség, mert a dolgozók na�
gyobb többségben ennek cél�
já t megértették. S megértették 
azt is, hogy minden dolgozó�
nak saját testi épsége ma már 
nem magánügye, hanem a bé�
kéért dolgozó emberiség ügye, 
mert a biztonságos és egész�
séges környezetben végzett 
munkával a szocializmus épí�
tését és népünk boldogabb jö�
vőjét tudjuk megvalósítani.

Németh Mihály, 
a Vezetékes Rádió munka-  

védelmi felügyelője

H E L Y E S...

A BPEST 62- ES POSTA�
HIVATALBAN a munkavédelmi 
aktívák részére esti tanfolyamot 
indítottak, melyen lemorzsolódás 
nem volt tapasztalható. Azok a 
szaktársak, akik egy- egy alka�
lommal hiányoztak szolgálati 
beosztásuknál fogva, nem vehet�
tek részt a tanfolyamon. A tan�
folyam jó megszervezéséért di�
cséret illeti Berde Sándor mun�
kavédelmi felügyelőt és Cserei 
Sándort, a szakszervezeti bizott�
ság1 oktatási felelősét.

A tanfolyam sokat nyújtott a 
hati'gaitóknak és a legjobb ered�
ményt elért hallgatók jutalom�
ban részesültek.

A Bpest 62- es postahivatalban 
a dolgozók egészségügyi körül�
ményeire nagy figyelmet fordí�
tanak. Példa erre az, hogy az 
éiieli szolgálatot teljesítő dolgo�
zók által1 felvetett tisztálkodási 
problémákat megoldották és így 
a dolgozókat az éjjeli szolgálat 
befejezése után melegvíz várja 
a fürdőben.

A POSTAI EPOLETKARBAN-  
TARTO VALLALATNAL a dol�
gozók által kért meleg teát a 
szakvezetés rövid idő alatt biz�
tosította.

A JÁRMŰTELEPEN üzemor�
vosi vizsgálat megállapítása 
szerint az akkumulátortöltő-  
műhelyben a műhely megfelelő 
takarításai csatorna hiányában 
nem volt biztosítható. A szak-  
szervezet munkavédelmi fel�
ügyelőjének felhívására a vál�
lalat vezetője gyorsan intézke�
dett és a megadott időpont előtt 
az akkumulátortöltő- műhely csa-  
tornázását megoldották. Ezzel 
részben megakadályozhatok az 
üzemben az ólommérgezéses 
megbetegedések.

HELYTELEN...

A területi bizottság munkavé�
delmi felügyelője a budapesti 
igazgatóság felé felhívást kül�
dött a statisztikai hivatalba a 
jétfí és női WC-knél tapasztal�
ható hiányosságokról. Ezek a 
hiányosságok a december 31-i 
határidőre nem lettek kijavítva. 
Annak okáról, hogy miért nem 
lehet ezeket a hiányosságokat 
rendbehozni, az igazgatóság sé�
mii ijen észrevételt nem tett.

Á BPEST 5-OS HIVATALBAN 
a csomag'akodó ügye még min�
dig, a Postás Dolgozóban tett 
észrevétel ellenére sem nyert 
elintézési. Javaslatot is tettünk 
a fópostafelügyelö hivatal felé, 
hogy amíg görgős csúsztató be�
szerzése lehetővé válik, addig 
más megoldással a dolgozóiÍJ 
munkáját az 5-ös hivatalban 
egy egyszerű deszkacsúsztatóval 
könnyítsék meg. Ennek megtör�
téntéről azonban a főpostafeU 
ügyelő hivatalnál nem gondos�
kodtak.

A KELETI POSTÁN az üzem�
orvos észrevételt tett a szakve�
zetés felé, hogy az udvaron fel�
halmozott szemét és hulladék- 
anyag az esetleg széthulló cso�
magokba bekerülhet és annak 
tartalmát megfertőzheti. Azonban 
a Keleti postafelügyelóhivatal az 
üzemorvos észrevételére megfe�
lelő intézkedést nem lett. (Miért 
nem él a büntetés jogával a: fent 
felsorolt esetekben a szakszer�
vezet) központ munkavédelmi 
felelőse? — Szerkó

A JAGYMANYOS Fö KÖZ�
BEN a nődolgozók panaszolták, 
hogy igen kicsi a női öltöző és 
különösen a váltásoknál kerül 
nagy nehézségekbe az öltözkö�
dés megoldása, mert az öltöző�
be igen kevesen férnek be. — 
Egyre több nödolgozó kerül üze�
meinkbe és hivatalainkba és 
ezért szükséges, hogy a hivatal�
vezetők, vállalatvezetők a nó- 
dolgozóink részére a szükséges 
egészségügyi követelményeket 
biztosítsák.

SZOVJETUNIÓ. A sz®,vÍet 
_______________  postások
szakszervezetének meghívására 
ez év tavaszán nagyobb francia 
és olasz szervezett postásokból 
álló küldöttség látogat el a 
Szovjetunióba. A küldöttség a 
szovjet posta munkáját, munka-  
módszereit, a szovjet postás 
dolgozók munka-  és életkörül�
ményeit, társadalombiztosítási 
rendszerét é jóléti, kulturális 
intézményeit fogja tanulmányoz�
ni.

(Federation Postele)

| AUSZTRIA, | 1946-ban a
Genf ben megtűr toll nemzetközi 
távközlési értekezleten az Egye�
temes Posta Egyesülethez tar�
tozó országok postaigazgatásai 
egyezményt fogadtak el a nem. 
zetközi távbeszélőszolgálat 
meggyorsítása és korszerűsítése 
érdekében úgynevezett „koa- 
xiaT’-rendszeríi kábelvezeték lé�
tesítésére vonatkozólag. Az 
egyezmény értelmében a Svájc, 
ból Ausztrián át Csehszlovákiá�
ba vezető vonat osztrák szaka�
szát Feldkirchentől Bratislaváig
1952-ig kellett volna befejezni.

Waldbrunner osztrák közleke�
désügyi miniszter a napokban 
adta át a forgalomnak ünnepé�
lyes külsőségek között — a 
Salzburg és Innsbruck között 
elkészült koaxia'-kábel vezetéket. 
Az újrendszerű kábel 960 egy�
idejű beszélgetés lebonyolítását 
teszi lehetővé.

Az osztrák sajtó hangoztat�
ja, hogy az építésnek éppen 
ezen a szakaszon való megkez�
dését 1949-ben az Innsbruck— 
Salzburg vidékének erősen meg�
növekedett távbeszélőforgalma 
indokolja. Vájjon olyan nagy�
mérvű lenne az idegenforga�
lom? Szó sincs róla. Az idegen- 
forgalom, legalább is a régi ér�
telemben Vett és Ausztriának 
komoly valutabevételt és jőve. 
dehnet jelentő idegenforgalom 
rég a múlté, legfeljebb vágy�
álom” — amint mondani szo�
kás.

Más a magyarázat. „Ausztria 
a Nyugat, előretolt védelmi erő�
dítménye”. Ki is mondta ezt, 
persze Hitler hasonló értelmű 
emlékezetes kijelentése nyomán 
— szabadon? Nem is fontos. 
Tény az, hogy az amerikai 
megszálló hatóságok székhelye 
Salzburg. .Es az amerikaiak, 
köztudomású, szerelnek telejo- 
nálni.

(Post und Telegraphie)

| NYUGAT- NEMETORSZAG 
A nyugatnémet posta föigazga. 
tóságainak vezetői — Nyugat-  
Némelországban, Dániában és 
az Északi-  és Keleti- tenger skan�
dináv felségterüiethez tartozó 
részein tartott nagyszabású ösz-  
szevont őszi hadgyakorlatával 
egyidejűleg — nagy csendben 
megbeszélésre ültek össze, nyil�
ván véletlenül, éppen a dán ha�
tárhoz közelfekvő kies schleswig-  
hoisteini Ftonsburgban, A ta�
nácskozásokra különösképpen 
meghívták az északi országok 
postaigazgatásának képviselőit 
is.

A jámbor emberek azt gon�
dolnák, hogyha csizmadiák talál�
koznak, hát minden bizonnyal 
főleg a talpalásról esik szó — 
jegyzi meg a hosszúnevű 
Schleswig- ho.steinische Volks-  
zeitung ironikus hangon.

Szó sincs róla. A postai veze�
tők nem a közönség jobb postai 
kiszolgálásáról, Németország és 
a külföld közötti jobb postai ösz-  
szeköttetés és kapcsolatok meg�
teremtésén fáradoztak. Az egyik 
előadó, a történelmi nevű Frei�
herr von Busche pld, az európai 
„védelmi” közösségről érteke�
zett. A másik előadó, Franzi 
professzor. A német történet 
1890- től 1950- ig címmel, hang�
súllyal a megkötendő külön né�
met államszerződéssel foglako�
zott, áttekintést adott a tábori 
posta fejlődéséről és a német 
szuverenitás rövid időn be�
lül várható „visszanyerésére'4 
hivatkozva, javasolta a tábori 
posta felállítását s a megszerve�
zésre vonatkozó - terv kidolgozá�
s á r a  szólította fel a jelenlevő�
ket.

(Post und Telegraphie)

LENG) tLORSZAG. A s?a
bad Nép hírt ad arról, hogy a 
varsói televíziós adóállomás el�
készült. Az adóállomás már né�
hány hét óta kísérleti adásokat 
sugároz és még az első negyed�
évben megkezdi az állandó 
műsor sugárzását.

A varsói „távolbalátó” képes 
riportokat közöl majd a szocia. 
lizmus építkezéseiről, ünnepsé�
gekről, felvonulásokról, kulturá�
lis és sporteseményekről. Az 
állomás hangos filmeket is be�
iktat a műsorába. Az adásokat 
az üzemi klubokban és kultúr- 
házakban elhelyezett vevőkészü�
lékek útjyn egész Nagy-Varsó 
dolgozói hallgathatják és lát�
hatják.

A régi Horthy- rendszerben a 
töltéseké volt csak az üdülés, 
különösen kedves volt a kizsák-  
m.ányoióknak a téli sport mű�
velése. Míg a munkás véres ve�
rejtékkel dolgozott és rettegve 
gondolt a nehéz féli hónapokra, 
addig a tőkés dőzsölt és szóra�
kozott.

Népi demokráciánkban a hely�
zet megváltozott. Népköztársa�
ságunk alkotmánya minden dol�
gozónak biztosítja az évi sza�
badsághoz és üdüléshez való 
jogát. Nép: demokráciáink meg�
nyitotta: a téli üdülőket is a dol�
gozók előtt. Ma már a dolgozók 
tölthetik szabadságukat a leg�
jobban felszerelt gyönyörű üdü�
lőkben. Mivel a tőkéseik elzár�
ták a dolgozókat' az üdüléstől, 
sekan még ma sem ismerik 
eléggé és nem értékelik a: téli 
üdülést. A szakszervezetekre és 
ezen belül a társadalombiztosí�
tási tanácsokra hárul az a fel�
adat hogy széleskörű felvilágo�
sító munkával megszerettessék 
a postás dolgozókkal is a téli 
üdülés szépségeit. Meg teli ér�
tetni ai dolgozókkal, hogy

ő term elés egyen leteseb b é té te le  
m iatt is szükség van erre,

mert nem veheti ki minden dol�
gozó egyszerre a szabadságát, 
hanem egész évén át a Szabad�
ságokat, a szabadságolási ütem�
terv szerint kell biztosítani. Az 
üdülési tervet a szabadságolá�
si tervvel teli összehangolni, 
hogy a dolgozóknak biztosítva 
legyen az üdülés idejére a 2  hét 
szabadság

Nincs megkapóbb látvány, 
mint a hótól csillogó téli táj, 
a Mátra, Bükk, Pilis hegység 
hófedte lankái, a befagyott .Ba�
laton, Testet, lelket, frissít fel. 
ha valaki két hétig részese lehet

a téli természet meg- megújuló
csodáinak.

Változatossá teszik a téti üdü�
lést a szervezett kirándulások 
és különböző sportlehetőségek. 
A Mátrában síoktatást is szer�
veztek a téli üdülésre. Kore so- 
lyapáljya és ródlipálya áll a 
dolgozók rendelkezésére. A Ba�
latonon alkalmuk lesz a dolgo�
zóknak a fakuiyázásra is.

Viszont aki főképpen pihenni 
akar, annak a lakályos szobák�
ban és társalgókban különböző 
szórakozási, művelődés) lehető�
sége van Könyvtár, rádió, 
hanglemezek állnak a dolgozók 
szórakoztatására1. Film-  és szín-  
házeiőadásoikat rendeznek a be�
utaltaknak.

A téli üdülés nemcsak a 
sportlehetőségeket biztosítja, ha�
nem azoknak a dolgozóknak, 
akiknek télen van beütemezve a 
szabadságuk, lehetőség nyílik 
rá, hogy egészségük helyreállí�
tása céljából a legjobban fel�
szerelt gyógyüdülőkben, Hajdú�
szoboszló, Hévíz, tölthetik szae 
ba óságukat.

Megdőlt az a téves felfogás 
is, hogy a Balaton csak nyáron 
szép. Balaíonlellén a dolgozó�
kat aj legjobban felszerelt üdülő 
várja, ahol (ehetőség van a: pi�
henésre és szórakozásra. Bala�
tonnak is megvan a téli szép�
sége. Azok a dolgozók, akik 
Ba’atonlellén töltötték féli sza>-  
badságukat, elragadtatás hang�
ján beszélték róla, feledhetelen 
számukra az a 2  hét

A társadalombiztosítási taná�
csok feladata, hogy a téli üdü�
lés szépségeit tudatosítsák — 
és az üdülések egyenletes elosz�
tásával is előbbre vigyék a ter�
melés eme’ésé!, ötéves tervünk 
teljesítését és túlteljesítését.

Nagy Irén 
üdülési felelős
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Gazda- mozgalommal a takarékosságért
Közel másfél év választja el a 

postás dolgozókat a mozgalomba 
való bekapcsolódás napjától. A 
15. havi Gazda- mozgalmi tájé�
koztató készül a postaiszervek 
számára, hogy újabb és újabb 
gondolatokat, jó módszereket 
vigyen szét tapasztalatcserére. 
..Nincs megállás . . .  amíg élünk, 
mindig újat keresünk" — Gazda 
elvtárs szavai szerint.

Gazda elvtárs nagyszerű kez�
deményezését a posta dolgozói 
is magukévá tették. Hamarosan 
felismerlek .azt, hogy a moz�
galom az önköltségcsökkentést 
érv . megvalósításának egyik 

'onto« eszköze. Ma már dolgo�
zóink világosan látják, hogy a 
mozgalom az amyagíakarékos-  
5.ág alapja. Kétségtelen, hogy 
■ zelőtt is volt bizonyos mérvű 
u'iadékanyagfelhasználás, ez 

ózonban csak ö'ztöniszerű volt, 
a tudatos munkát ezen a téren 
Gazda elvtárs indította el pár�
tunk segítségével. Mi is a moz�
galom tulajdonképpeni célja?

Harc a pazarlás ellen,

takarékoskodás a nép vagyoná�
val a hulladékanyag felhaszná�
lása útján Aki szereti hazáját 
és magáénak érzi a közösség 
vagyonát, az észszerű munka-  
szervezéssel, újítások alkalma�
zásával és szigorú anyagtakaré�
kossággal igyekszik azt gyara�
pítani. *

Nézzünk vissza az elmúlt hó�
napokra, hogyan is dolgoztunk a 
mozgalom keretén belül, milyen 
eredményeket ériünk el, melyik 
posta&zieirv járt az élen és dol�
gozóink közül kik a mozgalom 
legjobbjai.

Az első hónapok eredményei 
2—300.000 Ft értéket tettek ki, 
mely eredmények dolgozóink ön�
tudatának növekedésével egyre 
inkább fokozódtak.

1952 novemberében már
623.000 Ft értéket adtunk 

népgazdaságunknak.

Dolgozóink kimeríthetetlen al* 
kötő erejét igazolják a Gazda�
mozgalom keretében benyújtott 
újítások száma. Az elmúlt év 11 
hónapja alatt 559 újítást nyúj�
tottak be dolgozóink és a meg�
takarítások összege meghaladja 
az 1 millió jőrintett.

27.255 kg
vas- és fémhulladékot 

dolgoztunk fel 
az elmúlt év során.

A pécsi halép öntevékenyen 
Gazda- műhelyt rendezett be, ahol 
a terv teljesítéséhez szükséges 
és hiányzó építési elemeket 
huliadékvasból állították elő. 
Szávai és Hári szaktársak jár�
nak az élen. A soproni halép is 
követte a pécsiek példáját.

A Kábelépítő Vállalat ,,Gazda-  
brigádja” Karajos Emil szakiárs 
vezetésével idegen vállalatoknál 
keletkező vashulladék hasznosí�
tására is talált módot. Legutóbb

a Rákosii Műveknél csőhulladé�
kot kutatott fel, amit az építés�
nél használ fel és így 47.000 Ft 
megtakarítást ért el a vállalat.

A Javítóműhely dolgozói szá�
mos újítási javaslattal teszik 
lehetővé a hulladék felhaszná�
lását.

A Járműtelep műhelyeinek 
eredményét külön Gazda- fali�
újság hirdeti. Nemes verseny�
ben vannak a műhelyek a jobb 
eredményért.

Az Anyagellátó Vállalat roncs�
raktárának dolgozói nagy gond�
dá; válogatják és bontják a még 
felhasználható hulladékot.

A forgalmi szervek dolgozói 
i,s résztvesznek a mozgalomban.

Igazgatóságok között a buda�
pesti kerület az év folyamán 7 
hónapban nyerte el az első he�
lyezést. A szép eredményeket jó 
szervező és felvi’ágosító munká�
val érte el. Körzeti hivatalai kö�
zött takarékossági verseny ala�
kult ki.

A miskolci kerületben Alexái 
Györgu szaktárs végez példás 
munkát.

A felügyelő hivatalok közül
Budapest 62 nyerte e! az
első helyezést legtöbb hó�

napban.

Nagy lelkesedéssel szervezi 
a munkát Kiss Dezső szaktárs a 
Főposta „Gazda- műhelyében”. Az 
írógépszalagok felújítására külön 
kis gépet szerkesztett. A jó 
munka eredménye a múlt évben 
76.000 forintot tett ki. Az egy�
szer már használt táviratlapok-  
ból újra használható tömböket 
állítanak össze.

A sok szép eredmény és jó 
munka mellett azonban meg kel! 
állapítanunk, hogy vannak még 
kisebb hiányosságok is, melye�
ket a jövőben ki kell küszö�
bölni.

A Gazda-mozgalom 
nem lehet kampány.

Csak fo'vamatos munkával lehet 
ered mén ve i okét á fend ó s í t an i.

A Rádióműszaki Vállalat ered�
ményei aszerint ingadoznak, 
hogy a kiértékeléssel megbízot�
tak személyében milyen változás 
történt.

Biztosítani kell a mozgalom 
nyilvánosságát. a havi eredmé�
nyeket széles körben kell tuda�
tosítani. Egy termelési értekezlet 
sem múlhat - el anélkül, hogy a 
Gazda- mozgalomról ne beszél�
jünk a dolgozókkal.

Gyorsan fejlődő iparunk nö�
vekvő anyagszükséglete meg�
követeli, hogy ne rövidilejáraitú 
kampány, hanem egye erősödő 
mozgalom legyem a posta terü�
letén is a Gazda mozga'om.

A postaszervek vezetői na�
gyobb figvelemme! kezeljék — 
és ne tekintsék csak a takaré�
kossági előadók reszortfelada�
tának a mozgalmat.

C zakó

Á Műszaki és Tudományos Szakkör 
a szakmai továbbképzés szolgálatában

A z elmúlt év nyarán meg�
alakult Műszaki és Tudo�

mányos Szakkör január 13- án 
tartotta féléves munkaértekez�
letét, amelyen értékelték az el�
múlt időszakban végzett mun�
kát.

A jelenlévő elvtársak elisme�
rően nyilatkoztak a termelési 
és műszaki propaganda terén 
eddig elért eredményekről. Kü�
lönösen kiemelték >a nagysike�
rű előadássorozatokat, amelye�
ket a Szakszervezeti Központ�
ban technikusok és mérnökök 
részére tartottak kiváló mérnö�
kök irányításával, ü j 'kezdemé�
nyezés volt az is. hogy a tech�
nikusok részére tartott előadá�
sokat az Átviteltechnikái Válla�
lat segítségével a nagyobb vi�
déki erősítő állomások dolgozói 
részére közvetítették. A szüksé�
ges anyagot és a beszámozott 
ábrákat igen ötletesen elkészí�
tették és előre leküldték vidék�
re, ezáltal a dolgozók a helyi 
szakmai vezető irányítása mel�
lett eredményesen tudják követ�
ni az előadásokat és nagyban 
segítik szakmai, műszaki fejlő�
désüket. Ezt a jól bevált mód�
szert természetesen a jövőben 
is alkalmazza a szakkör.

Hasonló sikerrel folytaik és 
a jövőben is rendszeresen 

megtartják Központi Kul'.úrott-  
honunkban a népszerű előadáso�
kat. Eddig négy ilyen népszerű�
sítő előadást tartottunk meg az 
„Atomenergia az emberiség 
szolgálatában”, „A műanyagok 
és postai alkalmazásúik”. ..A te�
levízió” és ,,A vezetéknélküli 
távbeszélőösszeköltetésok” cím, 
mel.

örömmel vettük tudomásul, 
hogy a Központi Kultúrotthon- 
ban megszervezett műszak'' 
könyvtár, tímety eddig közel 
300 értékes műszaki könyvvel 
rendelkezik, nagy érdeklődésre 
tart számot, amennyiben a 
könyvek 60—70 százaléka áflan. 
dóm kézben van. Egyik legfon�
tosabb célkitűzése a szakkörnek, 
hogy a jövőben továbbfejlessze 
újabb értékes könyvekkel. Itt 
kell megemlíteni, hogu a POTI 
képviseletében megjelent Bre. 
bovszky elvtárs felajánlotta a 
a szakkör tagjai részére a P°s~ 
tai Tervező Iroda könyvállomá_ 
nyának használatát.

A beszámolóban szó volt 
arról, hogy-  van a szak�

körnek egy újító- tanácsadó bri�
gad'd, amelynek feladata újí�
tóink sBakimai tanácsokkal! való 
segítése, műszaki rajzok elké�
szítésének irányít ása. vitás 
kérdéseik tisztázása, újítási fel�
adattervek megoldásához segít�
ségadás, újítási rendel etek meg�
ismertetése és nem utolsósorán 
a SZUEBEK támogatása, eddig 
úgyszólván nem végzett semmi 
munkát, mert az üzemek, hiva�
talok részéről nem fordultak 
problémákkal a Műszaki és Tu�
dományos Szakkörhöz. Ebből a 
következtetést két irányban le�

het levonni: az egyik az. hogy 
a szakkör, — ami több elvtárs 
felszólalásából is kijött — nem 
fordít kellő gondot az üzemi 
propagandára, nem elég erős a 
kapcsolat az üzemeik és hivata�
lok dolgozóival. A másik, hogv 
üzemeink, hivatalaink társada1-  
mi újítási szervei, a SZUEB- ek. 
amelyek egynéhány üzemben vi�
szonylag működnek, nem irá�
nyítják az újítók figyelmét erre 
a fontos szervre és nem fejtenek 
ki az újíiómozgalom kiszélesí�
tése érdekében kellő politikai 
felvilágosító munkáit.

Többen a felszólalók közül 
igen helyesen reagáltak a szak�
kör munkájánál arra, hogv a 
feladat elsősorban a tervteljesí�
tés érdekében végzendő terme�
lési és műszaki propaganda. Ki�
hozták az elvtársak, hogy a ré�
gebben jól működő újító, és 
élmunkás körök feladatainak 
megoldására a későbbiekben 
szervezett üzemi műszaki to�
vábbképző körök nem töltik be 
hivatásukat és egy- két kivételtől 
eltekintve, nem is működnek. A 
szakkör éppen ezért a legköze�
lebbi feladatainak megoldását 
képezi, hogy ahol még nincs, 
megszervezze a műszaki tovább, 
képző köröket, velük a legszoro�
sabb kapcsolatot tartsa fenn 
és ellássa őket megfelelő anyag�
gal. Ezt a célt szolgálja a szak. 
kör keretén belül működő bro�
súra- bizottság, amely eddig kö- . 
zel 30 brosúrára terjedő anya�
got dolgozott fel és a közeljö�
vőben kerülnek sorozatosan ki�
adásra. A terv az. hogy ezeknek 
a brosúráknak az anyagát az 
üzemi előadásokon keresztül is 
közelebb vigye a szakkör dolgo�
zóinkhoz és ráirányítsa dolgo�
zóink figyelmét a soronlévő leg�
fontosabb problémát' megoldá�
sára, emelje dolgozóink szak�
mai, politikai színvonalát.

Mint pozitívumot kell meg�
említeni, hogy a minisztérium a 
Műszaki és Tudományos Szak�
körrel karöltve tehetővé tette, 
hogy a Szocialista Posta ja�
nuártól már külön forgalmi és 
külön műszaki számban Jelenik 
meg. A műszaki szám közreadá�
sában egy közös munkabizott�
ság működik, amely előre meg�
határozott terv szerint dolgozva 
biztosítja, hogy fontos műszaki 
cikkek jelenjenek meg és jelen- 
tös mértékben emeljék középká�
dereink szakmai színvonalát.

Megindult a Tudományos 
Szakkör vidéki propagan-  

daibizottságatnak felállítása is és 
eddig három helyen, Miskolcon, 
Pécsett és Debrecenben alakul�
tak meg.

Mindent összegezve, megálla�
pította az értekezlet, hogy nem 
elég csak aiz írásos propaganda-  
munka. amit eddig a szakkör 
végzett hanem a jövőben a sző. 
beli agitációt is igénybe kell 
venni. Ezt minden bizonnyal 
biztosítani tudja az a" közel 70 
főből áliló társadalmi aktívagár�

da, amely a fél év alatt tömö�
rült be és igen lelkes munkát 
végzett a szakikörbefi.

Dolgozóink előtt bizonyára is�
merős már az egyre sűrűbben 
megjelenő kékszínű meghívó és 
propagandaanyag, amelyre jel�
szóként következetesen a Szov�
jetunió Kommunista Pártja 1952. 
évi november 7- i anyagából idé�
zünk, hogy: „ Híradástechnika
dolgozói! Fejlesszétek és tökéle�
tesítsétek a híradástechnikai esz�
közöket, javítsátok a posta, a 
távíró, a telefon, a rádió mun.

kájának minőségét, javítsátok a 
lakosság kiszolgálását.'’

Pártunk és Rákosi elvtár« 
1953. évre megszabott irányel�
veinek csak altkor tudunk teljes 
mértékben eleget tenni, ha « 
Műszaki és Tudományos Szak�
kör és a postás dolgozók kap�
csolata tömegkapcsolattá válik 
é§ minden nap, minden órában 
szakmai, politikai színvonalunk 
emelésében, a munka teljes 
megbecsülésében elősegítjük a 
terv időeiiőtfii teljesítését, a szo�
cializmus építését.

S P O R T H Í R E K
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Repülés
Havas decemberi nap, a friss 

reggeli levegő pirosra csípi a 
postás-növendékek arcát. "ürge 
kezek megnyitják a hangáraito�
kat és a karcsú fehér gépek ki�
kerülnek a vörös vonalra, indu�
lásra. A repülést biztosítja 
Mayer elvtárs Posta Kp. Jármű�
telep, aki ellenőre a Postás Re�
pülő Szakosztály repülőgépei 
üzemképességének.

A gépek berepülését Tar és 
Opitz oktató eívtársak végzik 
— adja ki az utasítást a repii- 
lésvezető elvtárs és röpke má�
sodperceken belül levegőbe 
emelkednek a karcsú, fehér vi�
torlásgépek.

Míg a berepüléseket végzik, 
már jelentkezik is Szabó János 
elv társ, az Átviteltechnika fiatal 
műszerésze az oktatójánál. —
,.oktató elvtárs jelentem. Szabó 
János növendék felszállásra kö�
vetkezem". — Es ismét a leve�
gőbe emelkedik egy karcsú gép 
és viszi a postás-fiatalokat a 
magasba. Halkan, de mégis 
gyorsan siklik a fehér madár a 
havas fáj felett, hirdeti azt. hogy 
a postás-fiatalok sem maradnak 
el társaiktól ök is méltók akar�
nak lenni a Sztálini Sólymok�
hoz. így folyik a vidám élet, . 
gépek emelkednek a levegőbe, 
gépek szállnak le és hirdetik 
azt, hogy a posta repülő fiatal�
jai élnek és dolgoznak.

Női kézilabda
Csapatunk a nagypályás baj�

nokság megnyerése után a te�
rembajnoki mérkőzéseken elég 
gyenge rajtot vett. Ennek oka 
elsősorban a hiányos edzési lehe�
tőség. A Nemzeti Tornacsarnok�
ban hetenként összesen 1 óra 
edzési ideje volt, mivel a termek 
kevés száma miatt több idő nem 
jutott. Később sikerült egy tor�
natermet biztosítani és így csa�
patunk mindjobban belelendült a 
játékba. A Vörös Meteor Fiiszért 
ellen nagyszerű játékkal 5:3 
arányban megérdemelten győzötl 
a csapat. Egyesek úgy gondol�
ták, hogy csak pillanatnyi felián-  
gfilás volt, azonban a bajnokság�
ban eddig veretlen és első he�
lyen álló Magyar Posztó legyő�
zésével bebizonyították hogy jó 
játékuk nem véletlen és valóban 
jó formában vannak. Jelenleg a 
bajnokság 4. helyén ál’nak és 
minden remény meg van arra, 
hogy a hátralévő' mérkőzéseit 
megnyerésével az első három 
között végezitek és ezzel jogot 
nyernek az országos bajnoksá�
gon való részvételre.

Jégkorong
A jégidény megkezdésével a 

Budapesti Postás és a Keleti 
Posta csapatai is megkezdték 
edzéseiket, hegy az 1953. évi 
kupa küzdelmei során sikerrel 
tudjanak szerepelni. A csapatok 
a lehetőséghez képest komoly 
edzéseken vettek részt, a béke- 
kupamérkőzésekre jól felkészül�
tek. A Keleti Posta csapata az 
Építők elleni mérkőzésen 4:3 
arányú vereséget szenvedett és 
így kiesett a további' küzdel�
mekből. A Budapesti Postás a 
Vörös Meteor ellen játszotta e'- 
sö mérkőzését és ezt a postások 
együttese 4:3 arányban meg�
nyerte. A csapat ezen a mérkő�
zésen jó formát mutatott és 
bizalommal tekintett a kővetke�
ző mérkőzés elé, melyet az Épí�
tők együttesével játszott és ko�
moly hajrával 12:0-ra nyert 
meg Ezufán került sor a Béke�
kupa döntő mérkőzésére, Pos�
tás—Kimzsi találkozóra. A Bu�
dapesti Postás az Építők együt�
tese felett aratott győzelmével 
(12:0) máris nagy gólarány 
előnnyel indult a Kinizsivé' 
szemben. A mérkőzés 3:3 ará�
nyú döntetlen lett és így a Pos�
tás veretlenül nyerte az 1952—
1953. Békekupát.

Labdarúgás
Megkezdődött a felkészülés, 

hiszen február 22- én a Postás 
csapata Népköztársaság Kupa-  
mérkőzést kell, hogy játsszon. 
Ugyanígy megy az előkészület 
Szeged, Debrecen, Győr és * 
többi városokban is, hogy az el�
következendő bajnoki mérkőzése�
ken a Postás labdarúgó csapatok 
megállják helyüket.

Motorosok
Motorkerékpársporlban meg�

indult a téli terepezés, amey 
nagy erőkifejtésre, állóképes�
ségre és ügyességre készteti a 
versenyzőket. A BTSB igen he�
lyesen a kezdők részére az ere�
deti terepen az országos bajnok�
ságok helyén írt ki versenyt ja�
nuár 4.re, A postás-fiatalok 
akik még csak az ősszel tanul�
lak motorozni, elindultak ezen 
a versenyen. A kitartó munká�
nak és a sok edzésnek meg is 
volt az eredménye Az igen 
rossz talajon (szántóföld, díílő- 
út, erdők) szép eredményt értek 
el. A 100 köbcentiméteres kate�
góriában Kovács István Csepel- 
gépen a negyedik helyen vég�
zett. Horváth István Csepel-gé- 
pen 1. helyen végzett a 125-ös 
kategóriában, Bugovits János 
Csepel-gépen 3. helyen végzett 
a 125-ös kategóriában. Föld 
Ferenc, Csepel-gépen 4. helyen 
végzett a 125-ös kategóriában.

Röplabda
Női röplabda- csapatunk a baj�

noki táblázat 5. helyén áll. Az 
eddig mutatott játékuk alapján 
megái apííhaló, a csapatban még 
nagyobb képességek vannak, 
amelyet csak akkor tudnak teljes 
egészében kifejleszteni ha leküz-  
dik idegességüket, ami miatt 
döntő pillanatokban értékes pon�
tokat vesztenek.

Alapfokú torna
A SZOT harmadik alapfokú 

tornászcsapatbajnokságra a bu�
dapesti terület az előirányzott 
42 csapat helyett 52 csapatot 
szervezett. A csapatoknál erő�
teljesen folynak a felkészülések 
a területi döntőre. A sportköri 
versenyek most már a befejezés�
hez közelednek. Sportkörök kö�
zül ki kell emelni a Tatai Pos�
tást, a Péceli Postást, Keleti 
Posta SK-t. rendszeres, tervsze�
rű felkészülésükért. A patronált 
iskolákban (Keleti Blanka leány- 
gimnázium. István gimnáziumi 
Postás Híradástechnikum) Sán�
ta Lajos olimpikon, Krasznai 
Lajos, Romák Éva, dr. Kovács 
Lászlóné. szinte az egész tor�
nászszakosztály vezetősége ké�
szíti elő sportolóinkat, ugyanak�
kor dolgozóinkat. Feladatuk az, 
hogu a hátralévő időt a legtel�
jesebb mértékben kihasználták, 
ahol nehézségeik vannak, sport�
köreink kérjenek segítséget az 
Üzemi párt- és szakszervezeti, 
vagy vá'lalatvezetöktöl, a verse�
nyek sikere érdekében.

★
Postás SE országos választ�

mányi illést tart január 24- én 
d. e. fél 12 órakor a szakszer�
vezet székhazában.
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