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Éljen és viruljon a magyar 
és a szovjet nép örök barátsága

A magyar dolgozó nép és kö�
zöttük a postás dolgozók is lel�
kes örömmel készülnek minden 
évben a magyar- szovjet barát�
sági hónap megünneplésére. 
1953- ban ötödször ünnepeljük az 
1948 február 18- án Moszkvában 
aláírt szovjet- magyar barátsági, 
együttműködési és kölcsönös 
segélynyújtási szerződés évfor�
dulóját.

A szovjet- magyar barátság 
évről évre erősödik. A magyar 
dolgozók évről évre világosab�
ban látják, mit je'ent számunkra 
a Szovjetunió barátsága és se�
gítsége. Tapasztalják napi mun�
kájukban mit jelent, hogy a 
Szovjetunió testvéri népe minden 
évben elküldi hozzánk legjobb 
fiait, akik átadják tapasztalatai�
kat, könnyebbé, gyorsabbá te�
szik munkánkat.

Természetesen ez a segítség�
nyújtás nemcsak a szovjet- ma�
gyar barátsági hónapra korláto�
zódott, hanem az év minden 
napján érezhetjük a Szovjetunió 
testvéri támogatását.

A mostani szovjet- magyar ba�
rátsági hónap oly időben zaj�
lik le, amikor az amerikai im�
perialisták és szövetségeseik há�
borús uszítása egyre fokozódik. 
Ezzel szemben a Szovjetunió ve�
zette béketábor erősödik és 
mindnyájan tanúi vagyunk an�
nak a diadalmas építőmunkának, 
amely a Szovjetunióban, a kom�
munizmus felépítéséért, a népi 
demokratikus országokban pe�
dig a szocializmus megvalósítá�
sáért folyik.

Amióta itt járt Makszimenko 
elvtárs, gyorsabban épülnek épü�
leteink, gyáraink, erőműveink. 
Panyán elvtárs tanácsait követ�
ve. többet szállíthat a magyar 
vasút. És sok- sekezer mázsával 
több magyar acélos búza terem

a szovjet típusú keresztsoros 
vetés nyomán, amióta az itt járt 
szovjet elvtársak megtanították 
dolgozó parasztságunkat erre.

Amióta a magyar postáskül�
döttség gazdag tapasztalataival 
visszatért a Szovjetunióból, 
könnyebben megy a postán is a 
munka és a szovjet útmutatás 
szerint a posta szervezeti fel�
építése is erőteljesen halad, hogy 
magyar postánk valóban szocia�
lista postává váljék.

Ez az év azonban már többre 
köte’ez berniünket, mint az elő�
ző évek. Be kell bizonyítanunk, 
hogy szovjet elvtársink tanítá�
sait, tapasztalatait a magunk 
munkaterületén jó! hasznosítot�
tuk és a szovjet tapasztalatok 
átvéte'ére kell mozgósítanunk 
ott, ahol még nem hasznosítják 
azokat. Fel kell használnunk az 
idei szovjet- magyar barátság 
hónapját arra, hogy a szovjet 
módszerek alkalmazását a pos�
tán is tömegmozgalommá fej�
lesszük.

A magyar dolgozó nép és kö�
zöttük a postás dolgozók is 
nagy és nehéz feladatok előtt 
állnak, ötéves tervünk negvedik 
évét minden részletében teljesí�
tenünk kell. Ezeknek a felada�
toknak megoldásában felbecsül�
hetetlen értékű segítséget adnak 
a szovjet tapasztalatok.

Ml, postás dolgozók azzal kö�
szöntjük a magyar- szovjet ba�
rátsági hónapot, hogv tervünket 
túlteljesítjük, a selejíet kiküszö�
böljük munkánkból, a posta 
szolgáltatásait megjavítjuk, 
mert mi ezzel a munkával tesz-  
szük még hatalmasabbá a béke 
hatalmas. Szovjetunió vezette 
táborát, a demokratikus népek 
nagy testvéri családját.

Lehotzky Józsefné 
TT - osztály.

Hogyan javítjuk meg munkánkat
Az elmúlt évben a Postás 

Dolgozó 11. számában a miskolci 
területi bizottság munkájával 
foglalkozó bírálni jelent meg. 
A cikket területi bizottsági el�
nökségi értekezleten megtár�
gyaltuk és a bírálat tükrében 
vizsgáltuk mega munkánk során 
elkövetett hiányosságokat.

Megállapítottuk, hogy a bírálat 
jogos és hogy hiányosságaink 
legfőbb oka. hogy nem használ�
tuk fel kellőképpen a munkás�
osztály legnagyobb fegyverét, a 
bírálatot és önbírálatot. Nem el�
lenőriztük megfe'e’őerv a határo�
zatok végrehajtását, nem tartot�
tunk rendszeres munkaértekezle�
tet.

A bírálat nyomán máris ja�
vult munkánk. Ennek eredmé�
nye. hogy területünkön az első 
negyedévben április 4- re indult 
munkaverseny sokkal szélesebb 
körben indult meg, mint eddig, 
ennek oka, hogy foglalkoztunk 
alapszerveink vezetőségi tagjai�
val és ennek nyomán a szakszer�
vezeti bizottságok is többet 
foglalkoztak a bizalmiakkal.

lsroeretltterjesztő előadásainkat 
Is jobban szerveztük meg. Ed 
dig az volt a helytelen véJemé 
nyünk, „nem vesznek rajta 
részt”, „nagy lesz a lemorzsoló�
dás*’. Most a dolgozók cáfolták 
meg ezt a helytelen véleményt 
és nemcsak, hogy szívósan jár�
nak ezekre az előadásokra, ha�
nem maguk között vitákat is 
rendeznek az előadáson hallott 
anyagból.

Területi bizottságunknak ed�
dig bizony nem volt jól elkészí�
tett munkaterve. A bírálat nyo�
mán jobb munkatervet készítet�
tünk, sőt a resszortfelel ősöknek 
heti ütemterve is van. Az el�
múlt egy hónap bebizonyította,

hogy ez a helyes módiszer, mert 
így tervszerűség van munkánk�
ban és sokkal célravezetőbben 
és eredményesebben tudjuk el�
lenőrizni szakszervezeti szer�
veinket és megadni a szükséges 
segítséget nekik.

Egyik legnagyobb hiányossá�
gunk volt, hogy a határidőket 
nem tartottuk be. Ebben gyak�
ran hátráltatott, hogy egyes 
a'anszerveimk nem küldték be 
határidőre a szükséges tájékoz�
tatásokat. Ezen a hibán úgy kí�
vánunk javítani, hogy a helyszí�
nen több segítséget adunk alap�
szerveinknek, megmagyarázzuk, 
hogyan kell az egyes problémá�
kat elintézni, és ez a segítség 
nagy mértékben elő fotgja segí�
teni munkánk javulását. Ahol 
pedig a segítés nem lesz elegen�
dő és hiábavaló lesz, az eddigi�
nél szigorúbban fogunk eljárni.

Legfőbb feladatunk lesz az el�
következendő időben, hogy ak�
tíváinkat helyszíneli, írumikaköz-  
ben segítsük, ellenőrizzük. így 
munkaköziben megismerjük ká�
dereinket is és meg fog javulni 
területünkön a szakszervezeti 
munka.

A miskolci területi bizottság 
munkájában feltárt hányosságok 
bírálata nagy segítségünkre volt. 
És azt hiszem a többi területi 
bizottságok is okulhattak belőle.

A jövőben is bírálják munkán�
kat és a helyszínen való ellenőr�
zéssel tárják fel hiányosságain�
kat, segítsenek kijavítani a rosz-  
szat, hogy valóban meg tudjunk 
felelni azoknak a feladatoknak, 
amelyeket pártunk joggal elvár 
szakszervezeti mozigafaiurnkból.

ARADI SÁNDOR, 
tér. biz. elnök

1953 F E B R U A R  24.

Dolgozóink lelkesé&ti<rfcolnak 
az április 4- re tett vállalások 

teljesítéséért

A Járműtelep dolgozói tu�
datában vannak annak, hogy 
április 4- ét, hazánk felszaba�
dulásának 8. évfordulóját a 
termelés területén elért újabb 
győzelmekkel ünnepelhetik 
meg legméltóbban.

A gumijavítómühely dol�
gozói vállalták, hogy terven 
felül 12 darab új teherautó-  
köpenyt készítenek. E válla�
lásból a mai napig 10 darab 
már elkészült. E jó ered�
ményhez nagyban hozzájárul�
tak Szabó Sándor 196 száza�
lékos, Nyeste János 164 szá�
zalékos teljesítményükkel.

De a levélszekrénymühely 
Szabadság- brigádja sem ma�
rad el. 240 darab levél-  
szekrény elkészítését vállal�
ták és a mai napig már 143 
darabot készítettek el. A 
brigád ezek szerint 15 nap�
pal előbb befejezi vállalását.

A műhelyek példáját követi 
a 6-os számú garázs, ahol 
brigádok alakultak az üzem- 
anyagfogyasztás csökkentése 
céljából. A hideg időjárás 
ellenére is, január hóban 9 
százalékos üzemanyagmeg�
takarítást értek el. Különösen 
kitűntek Gaál Lajos sztaha �
novista garázsvezető, Tóth 
Mihály és Kéki László szta �
hanovista gépkocsivezető 
szaktársak, akik fáradhatat�
lanul nevelik fiatal szaktár�
saikat és átadják munkamód�
szerüket.

A csomagfeidolgoió ütem dolgozói 
is valóra váltják április 4-re tett 

ígéretüket
A csomagfeldolgozó üzem 

dolgozóinak igen nagy segít�
ségére volt Katona miniszter 
elvtársnak a Szocialista Pos�
ta újévi számában megjelent 
cikke és annak útmutatásai. 
Ennek alapján az üzem dol�
gozói megtárgyalták a hiá�
nyosságokat és határozatot 
hoztak, hogy fokozzák a ter�
melési eredményeket, csök�
kentik az igazolatlan mulasz�
tók számát é% a selejtet.

Az eddigi eredmények azt 
bizonyítják, hogy a csomag-  
feldolgozó hivatal sikeresen 
harcol.

Az igazolatlan késések 
számát 0.1 százalékról 
0.077 százalékra csökken�
tették. A negyedévi bevé�
teli tervüket pedig 5 szá�

zalékkal túlteljesítik.

A szakszervezeti aktívák 
mindenben segítenek.

A szakszervezeti aktívák, 
élükön az SZB- elnök min�
denkor figyelemmel kisérik 
az eredményeket. Irányítják a 
versenyt, segítik és ellenőrzik 
a vállalásokat. Szoros kap�
csolatot tartanak a dologzók-  
kal, önállóságra, egyéni fe�
lelősségre nevelik ’ azokat, 
megmagyarázzák, hogy csak 
állandó, szorgalmas munká�
val lehet egyenletessé tenni a 
termelést és helytelen állás�
pont az, hogy a hó végén 
hajrába csapnak, ami a tú l�

órák túlzott igénybevételét 
jelenti és nehezíti az üzem 
pénzügyi helyzetét.

A szakszervezet biztosítja a 
verseny nyilvánosságát, az 
eredmények, úgy a jók, mint 
a rosézak, a versenytáblákon 
szerepelnek. Ezenkívül külön 
plakátok közük a dolgozók�
kal, hol tartanak tervük tel�
jesítésében.

A csomagfeldolgozó üzem 
dolgozói a jobb munka és a 
több tudás fegyverével har�
colnak április 4. tiszteletére 
a békéért.

Lipót Haláp
A gépházban a Gerö- 

brigód vállalta, hogy az 1-es 
és 2-es számú töltőgépet 
megjavítják március 31-re. 
Ezt a vállalásukat január 
31-ig már 55 százalékra tel�
jesítették és előreláthatólag 
február 28-ra teljesítik válla�
lásukat.

Makray Gyula és Vetli 
Károlyné szaktársak a vizs �
gálóasztal kulcsainak rende�
zését, átkábelezését. valamint 
napi 100 próbahívást vállal�
tak a központ jóságfokának 
emelése érdekében. Ezt a vál�
lalásukat január végén már 
42 százalékban teljesítették.

Főposta
Az április 4- re tett foga�

dalmak teljesítését a Fő d  őst a 
dolgozói becsületbeli ügyük�
nek tekintik. Ez meg is lát�
szik az eredményeken. 

Vállalták, hogy az első 
negyedévi bevételi tervü�
ket 310 ezer forinttal túl�
teljesítik. Ezt a feszített 
vállalást január hóban 
már 34 százalékra telje�

sítették.

A rádióelőfizetők gyűjtésé�
ben azonban kisebb lemara�
dás mutatkozik. A Főposta 
dolgozóinak mindent el kell 
követni, hogy e lemaradást 
behozzák és részleteiben is 
teljesítsék vállalásaikat.

Átviteltechnika
A vállalások teljesítésében 

különösen kitűnnek Szent- 
péteri Károly szaktárs. aki 
már az 1954 február havi 
tervén dolgozik, valamint 
Major András szaktárs, aki 
már az 1953-as évi november 
havi tervéi teljesíti.

Mindkét dolgozó az üzem 
legjobbjai közé tartozik és 
akiknek jó munkamódszer�
átadó munkájuknak köszön�
hető, hogy

a műhely dolgozói január 
hó 31-én már a május 
20-i tervükön dolgoztak.

így harcolnak üzemeink és 
hivatalaink dolgozói, hogy 
április 4- re tett fogadalmu�
kat teljesítsék, sőf túltelje�
sítsék.

Tudják és érzik, hogy min�
den egyes forint megtakarí�
tás. minden egyes százalék�
túlteljesítés népgazdaságun�
kat és á Szovjetunió vezette 
hatalmas téketábort erősíti.

Bayer Zoltán

Kollektív szerződést kötöttek egyes üzemeink
Kollektív szerződések már a 

felszabadulás előtti időkben is 
voltak. Ezeket a kollektív szerző�
déseket a dolgozók harcának 
eredményeképpen a lökésekkel, 
gyárosokkal kötötték. Ezek a 
szerződések azonban lényegében 
csak arra szorítkozta/x, hogy a tő�
késektől már eddig kicsikart en�
gedményeket rögzíthessék.

A felszabadulás utáni kollektív 
szerződések — de különösen a 
fordulat éve után megkötött 
koll. szerződések — már egé�
szen más célt szolgáltak. Népi 
demokráciánkban 1951- ben és 
1952- ben megkötött szerződések 
már megközelítették a Szovjet�
unió újtípusú kollektív szerződé�
seit, azonban még m'ndig voltak 
hiányosságáéi. A MT és SZOT 
elnöksége által közösen hozott 
határozat alapján az 1953. évre 
megkötendő szerződér,ek már fi�
gyelembeveszik teljes egészében 
a Szovjetunió gazdag tapaszta�
latait és a nálunk megkötött 
eddigi szerződések tapasztala�
tait.

A határozat kimondja, hogy 
a posta egyes vállalatainál az 
1953. évben lehet kollektív szer�
ződést kötni.

Ebben az évben csak néhány 
vállalat, a Járműtelep, Javító-  
műhely és Posta Épületkarban�
tartó Vállalatok kötnek szerző�
dést Ezeknél a vállalatoknál 
megkötendő szerződések lénye�
gesen előbbre fogják vinni az 
erdekvédeími feladatok végre�
hajtását, amiben jelentős sze�
repe jut a szakszervezeti bi�
zottságoknak Lenin elvtárs 
hangsúlyozta, hogy: «A szak-  
szervezetek nem állami szerve�
zetek, tevékenységük fő mód�
szere a meggyőzés és a nevelés, 
fő feladatuk a dolgozó tömegek 
érdekeinek védelme a szó leg�
közvetlenebb és legszorosabb 
értelmében*. A szakszervezetek 
érdekvédelmi^ tevékenységének 
fogalma a szocialista társada�
lomban egészen más, sokkal 
szélesebb, mint a kapitalista vi�
szonyok között és mint ahogy a

Szovjetunió Kommunista (bolse�
vik) Pártja X. kongresszusa 
kimondja: „A szakszervezetek�
nek, mint a kommunizmus is�
koláinak. gondoskodniok kell a 
dolgozó tömegek mindennapi éle�
tének valamennyi területéről, 
fokozatosan bevonva a dolgozók 
legszélesebb rétegeit az állami 
építésbe”.

A szocialista állam a dolgo�
zók jogait, a dolgozó nép érde�
keit törvényekben rögzíti. Döntő�
fontosságú feladat ezeknek a 
törvényeknek, rendeleteknek be�
tartása, betartatása, ellenőrzése.

Az érdekvédelmi feladat egyik 
része a termelés, a termelékeny�
ség emeléséért, az önköltség 
csökkentéséért folyó harc, a 
másik része a dolgozók egész�
ségügyi, kulturális, szociális és 
munkavédelmi feltételeinek biz�
tosítása, megteremtése.

Ezeket a feladatokat rögzíti a 
kollektív szerződés, a vállalat 
második alkotmánya és az abban 
lefektetettek törvénynek tekin�
tendők a vállalat vezetői és 
dolgozói részére. Ezt a felada�
tot a kezdeti nehézségek elle�
nére, kisebb hiányosságodtól 
eltekintve a vállalatok többsé�
gükben jól fogják meg. A to�
vábbi feladat és egyben döntő 
feladat — a kollektív szerződés 
elkészített nyers tervezetét — 
amely lényegében már figye�
lembevette a dolgozók eddigi 
javaslatait — a továbbiakban 
mühelyértekezleteken gondosan, 
alaposan tárgyalják meg, hogy 
ne forduljon elő az, hogy a dol�
gozók javaslatai elhangzanak 
ugyan, előbbrevinnék a mun�
kát, de nem valósítják meg. 
Ennek a feladatnak a végrehaj�
tása nemcsak egyes dolgozók, 
vagy vezetők ügye, valamennyi 
dolgozónak közös érdeke, mert 
a vállalt kötelezettségek határ�
időre való teljesítése és túltelje�
sítése döntően elősegíti ötéves 
tervünk sikeres végrehajtását, 
népgazdaságunk további erősö�
dését, a dolgozók anyagi és 
kulturális színvonalának állandó 
emelését.

K ét hétig üdültünk Balatonlellén
1953 január 15-től január 

28-ig Baiatonlellére kaptunk 
beutalójegyet és mi tűrés�
tagadás, kissé nehéz szívvel 
indultunk el, hogy télen 
ugyan mit is csináljunk a 
Balaton partján. A vonatban 
egész úton ezen beszélget�
tünk szaktársammal, azon�
ban ahogy megérkeztünk, ké�
telyeink lassan-lassan el is 
oszlottak. Hatalmas, szinte a 
legnagyobb üdülő a leltei 
SZOT-üdülő. A kapuban, 
ahogy megállottunk. az épü�
let szinte ugyanolyannak 
tűnt kinézésre, mint a gályá �
iét ői. Nagyon barátságosan 
fogadtak bennünket, szép 
kétszemélyes szobát kaptunk. 
A szoba tiszta, kellemesen 
meleg, a folyosók, olvasó�
termek. étterem kápráztató 
tisztasággal ragyogott. Ki�
néztünk a szobánk ablakán, 
gyönyörű kert s a háttérben, 
ameddig a szem ellátotts 
csillogott a keményre befa�
gyott Balaton. Szinte alig 
tudtunk először felocsúdni a 
szép táj látásából, máris az 
első ebédre mentünk, ami 
egyenesen elragadott ben�
nünket. A z ebéd 4 fogásos 
volt, leves, főzelék, köret, hús�
sal és tészta.

A két hét alatt megláto�
gattuk a környező vidéket, a 
iól befagyott Balaton jegén 
fakutyáztunk, szánkóztunk és 
jégvitorláztunk. Sohasem

gondoltuk volna, hogy télen 
■is ilyen jól lehet a Balaton 
mellett szórakozni.

Az örökmozgó Földes elv�
társ, az üdülő kultúrfelelöse 
állandóan Gondoskodott szó �
rakozásról. jobbnál jobb tár�
sasjátékokat játszottunk, ol�
vastunk. sőt táncolni is lehet 
eleget. Két alkalommal fel�
kerestek bennünket a SZOT  
Faluszínház művészei s ked�
ves, szórakoztató darabokat 
mutattak be. Igen kellemes 
vendégek voltak jó pár na�
pig közöttünk, a Bécsi Béke- 
kongresszusról visszatért 13 
elvtárs. négerek, akik főleg a 
középamerikai államokból 
jöttek s ittlétük alatt nagyon 
megszerették az üdülőben 
lévő magyar dolgozókat. Kis 
előadásokban megismertet�
ték velünk a gyarmati nép 
sorsát, amelyet mindnyájan 
igen érdeklődve hallgattunk 
végig.

Pihenve, szórakozva, fel�
üdülve eltelt a két hét. Szo �
morú szívvel jöttünk le a 
lépcsőn s megfogadtuk, hogy 
jó munkákkal azon leszünk, 
hogy kiérdemeljük a jövő 
évre is ezt a felejthetetlenül 
szép balatonlellei üdülést.

Balázs Ferenc, 
p. kezelő kiv. munkás, 

Komora Péter, 
p. felügy. kiv. munkás,

Szombathely, 1. postahivatal

Járműtelep
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Kibővített központi vezetőségi értekezletünk 
megtárgyalta a SZOT XVIII. kongresszusának 

határozati javaslattervét

Újító mozgalmunk kiszélesítésével 
harcoljunk a terv teljesítéséért

Például az 1951- es évet 
1952- vel összehasonlítva, a kö-A Szakszervezetiek Országos 

Tanácsának VI. teljes ülése ha�
tározatot hozott, hagy ez év feb�
ruár 27- én összehívja a szak-  
szervezetek XVIII. kongresszu�
sát. A kongresszus feladata az 
lesz. hogy meghatározza a 
szakszervezetiek előtt ád'ló fel�
adatokat, ötéves tervünk végre�
hajtásában, ,a munkaverseny és 
Sztahanov- mozgalom magasabb 
színvonalra való etnetóseben. 
Ezen túlmenően a kongresszus 
meghatározza azokat a legfon�
tosabb N a dalokat, melyek a 
szakszervezeti munka kijavítá�
sát eredményezik és újjáválaszt�
ja a szakszer vez- etek Jegíeiiső 
vezetését.

A SZOT elnöksége kidolgozta’ 
a kongresszus hatóirozattetrveze-  
1 ét, a melyet a legszélesebb kör�
ben megvitattak, hogy a dolgo�
zók javaslataikat megtehessék 
és ezzel tevőlegesen járuljanak 
hozzá a szakszervezeti munka 
in égj avít ás ához.

Szatezervetzetünk Központi Ve�
zetősége január 31- én vitatta 
meg a határozati j.awaisJalllterve-  
zetet.

Básta elvtárs, szakszerveze�
tünk elnöke beszámolójában rá�
mutatott arra. hogy a kongresz- 
szus olyan időben üt össze, ami�
kor egyre élesednek az amerikai 
imperialisták provokációi és ez�
zel szemben erősödik történel�
münk legnagyobb népmozgalma, 
a békemozgalom, amely egyre 
inkább akadályozza a háborús 
gyújtogatok terveit. A továbbiak�
ban arról beszélt, hogy a fel- 
szabadulás előtt a postás dol�
gozók túlnyomó többségének 
nem volt lehetősége arra, hogy
szervezkedjen és megismerked�
jen a munkásmozgalommal.

A felszabadulás óta komoly 
fejlődés mutatkozott a postás 
dolgozók politikai fejlődése te�
rén. Azonban még mindig igen 
szép számban találkozunk a régi 
köztisztviselői gerinctelenséppel, 
megalkuvással, az alázatos szol�
gai szellemmel és a klerikális 
befolyással.

A szociáldemokrdtizmus is itt 
él még soraink között. — Vájjon 
nem-e s zoci áldemohrat izm u s sa t 
van dolgunk — mondotta Básta 
elvtárs ha forgalmi hivata�
laink azt 'jelentik, hogy a dolgo�
zók 90 százaléka van munkaver�
senyben és ugyanakkor a posta 
havonként átlag 450 darab, a 
postás dolgozók hibájából elve�
szett csomag és egyéb küldemé�
nyek után 75—80 ezer forintot 
f zetett kártérítésként.

,4z utolsó negyedév havi átla�
ga szerint 182 dolgozó havi 500 
munkanapot mulasztott igazolat�
lanul.

A vállalatok közül különösen 
„kiemelkedik” a BUV1HALEP, 
ahol az átlagkiesés havi 200 
munkanap.

Bánta elvtárs a továbbiakban 
arról beszélt, hogy a szakszerve�
zeti bizottságok foglalkozzanak 
állandóan a munkavédelem kér�
désével, őrködjenek a miniszter�
tanács és a SZOT munkavéde�
lemről szőlő határozatainak be�
tartása felett.

Sajnos, ezen a téren is van�
nak javítanivalók. Igen sok 
szakszervezeti funkcionáriusunk 
megalkuvó és nem áll ki harco�
san a dolgozók, az alkotmány, a 
Munka Törvénykönt/vében le�
fektetett jogaik biztosításáért. 
Például: a BUVIHALEP-nét a 
dolgozók által megválasztott 
munkavédelmi felügyelő — nagy 
szakmai elfoglaltságára hivat�
kozva — nem foglalkozott a 
munkavédelmi kérdésekkel.

összefoglalójában Básta elv�
társ kifejtette, hogy a fogyaté�
kosságok oka, hogy nem tartjuk 
be pártunk útmutatásait és nem 
hajtjuk végre kellőképpen Poli�
tikai Bizottságunk 1950-ben ho�
zott, a szakszervezeti munkáról 
szóló határozatait.

A határozati javaslathoz és 
Básta elviáirs beszámolójához 
igen sokan szóltak hozzá.

Németh elvtárs, Debrecenből:
javasolja, hogy a posta szétta�
goltságára való tekintettel, ahol 
a doll gőzök létszáma a 20 főt 
eléri, szakszervezeti bizottságot 
tehessen alakítani. A továbbiak�
ban azlí javasoltja, hogy ne csak 
a szakszervezeti központ munka-  
védelmi felügyelőjének biz- tasít-  
e- rmak büntetési jogot, hanem 
azt a vidéki területi munkavé�
delmi felügyelőknek «  adják 
meg, merít a tapasztalatok azt 
bizonyít jak, hogy sok esetben a

büntetési jog’ hiánya hátrányt 
jelenít.

Katona miniszter elvtárs

felszólalásában megemlítet�
te, hogy a posta területén 
a nfnőségd munkában még 
igen sok a javítanivaló. A 
munkafegyelem lazulásá�
ban pedig igen sokszor az 
ellenség kezét találjuk meg. 
Rákosi elvtárs nem egyszer 
figyelmeztetett beniinket, 
ahol hiba van a ferme lés 
körül, m nden esetben, ha 
keressük, megtaláljuk az

ellenséget. A szakszerve�
zeti funkcionáriusok és ak�
tívák akkor fognak jó 
munkát végezni, ha felis�
merik és leleplezik az ellen�

ségét.
A munka ve rsennyel ka pcso�
latban megemlítette Katona 
eivtárs, hogy a postán nagy 
a hajlandóság, hogy csak 
akkor lehet jó munka ver�
senyt szervezni, ha szép 
eredményhirdető táblák van�
nak és ha minden hivatal�
nak feltétlen dicsőségköny�
ve van. Pedig el lehet 
képzelni jó munkaverseny-  
mozgalmait fényes külsősé�
gek nélkül, ha jó a politi�
kai felvilágosító munka, ha 
a dolgozók pontosan betart�

ják a munkaidőt és ha a 
vállalásokat megfelelőén el�

lenőrzik.
A továbbiakban arra kérte
a szakszervezeti funkcioná�
riusokat, hogy intenzíveb�
ben segítsék a munkaver�
senyeket. továbbá, hogy a 
szakszervezet bírálataival 
segítse munkájukat s így 
fogják megtalálni azt a he�
lyes fejlődési irányt, amely 
a postai szolgáltatás meg�
javítását fogja biztosítani 

minden területen.
Zsákai elvtárs, Szegedről 

megemlíti, hoigy a tervezetben a

bi- zalirrteikról kevés sző esi'k. 
Szükséges volna bővebben fog�
lalkozni a bizalmijaik munkájá�
val, hogy a határozati javaslat 
lendítőerői, serkentést adjon to�
vábbi munkájukba».

Kendra szaktárs. Főkönyvelő�
ség: a tervezetbe vegyék be,
„dolgozzák ki az egészséges 
mu nlloaikö r ütményök köve telim é -  
nyeit különös tekintette! az éj�
jelt szolgáltatót teljesítő dolgo�
zókra”, ez különösein aktuális a 
postáin.

A szakszervezeti bizottságok�
nak és a szakszervezeti köz�
pontnak is egyik fontos fej adata 
legyen olvasószobák létesítése 
és ez a javaslat tervezetben is 
szerepeljem

Évről évre, hónapról hónap�
ra gyarapodik az újítók tábora, 
nő az újitások száma. Hogy 
mennyire veszik ki részűiket az 
újítómozgalomból a posta dol�
gozói is, néhány száma daittal
szeretnénk alátámasztani.

Benyújtott újítások 
Elfogadott „
Bevezetett „
Lezárt javaslatok forint�

értéke:
Kifizetett díj összesen:

Meg kell említeni, hogy a le�
zárt javaslatok forintértékénél 
szereplő 1951- es adat az év 
második felére értendő, mert a 
posta területén csak ebben az 
időben kezdték számottevően 
értékelni az egyes újítások után 
kimutatható gazdaságossági 
eredményt.

A fentiek is azt bizonyítják, 
hogy

a posta újítómozgalma is 
szélesedik.

Azonban meg kell állapítani, 
hogy ezt a lendületet még sok 
minden fékezi. Ilyen veszedel�
mes fék a maradiság, a büro�
krácia, az üzemi sovinizmus, 
továbbá az is, hogy számos 
gazdasági vezető még mindig 
lebecsüli vagy nem támogatja 
kellőképpen azt a hatalmas se�
gítséget, amelyet a dolgozó tö�
megek találékonysága, kezde�
ményező készsége nyújthat a 
termelési feladatok megoldásá�
hoz, at tervek teljesítéséhez, túl�
teljesítéséhez. Nem egyszer az 
ellenség tudatos aknamunkája 
húzódik meg az újítások el�
süllyesztése. lélektelen kezelése 
mögött. Ezért van az, hogy 
újitómozgalmunk, bár fejlődik 
■— nem fejlődik elég gyorsan.

Bürokrácia az újítások 
elbírálásában

Hiba, hogy egyes üzemekben 
az újító nem kap elég segítsé�
get az újítás kidolgozásához, 
vagy pedig hosszú ideig elfek�
tetik a javaslatot, csak nagy�
sokára adnak választ.

Többször előfordul, amikor 
húzzák, halasztják az újí�
tások gyakorlati bevezeté�
sét, arra hivatkoznak, mely 
szerint a szükséges készü�
lék, berendezés gyártása, 
vagy beszerzésének lehető�
sége „nem szerepelt a terv�

ben”
Nem. szorul különösebb magya�
rázatra, hogy ez a módszer a 
terv jelentőségének megenged�
hetetlenül bürokratikus értel�
mezése.

Az eddig elmondottak alátá�
masztására néhány példát is 
felemlítünk: pl. a Posta Kábel�
építő Vállalat újítási mozgalma 
az előző év eredményeihez ké�
pest nem fejlődött. A dolgozók 
bevonása az újítómozgalomba, 
főleg a fizikai dolgozókra vo�
natkoztatva — csak igen kis 
létszámban mutatható ki. A 
hiányosságok főleg az újító�
mozgalom tervszerűtlen irányá�
ból, valamint a »szakszervezet, 
vállalatvezetőség támogatásának 
hiányából adódik. A helyi szak-  
szervezeti bizottság nem tette 
magáévá a SZOT 1952 május 
12- i határozatát, amely a szak-  
szervezeti újítási és észszerűsi-  
tési bizottságok működésére vo�
natkozik. A tervszerűség kér�
dését, komoly mértékben befo�
lyásolja as újítási megbízott 
tervszerűtlen munkája is. Pl. 
egyes tervidőszakra nem készít 
munkatervet.

Lassan készülnek 
a szakvélemények,

sok esetben egy két hétig is el�
húzódik egyes javaslatok véle�
ményezése; pl. Gosztolya szak�
társ szakvéleményezőnél 1952 
november óta fekszik a kábel�
dobok fedett helyen való elhe�
lyezése tárgyú javaslat.

A Vezetékes Rádiónál az 
újítómozgalom fejlődése az elő�
ző évhez viszonyítva komolyabb 
eredményt nem mutat. Ennek 
fő oka, a vállalaton belül ed�
dig megmutatkozó tervszerui- 
lenség, pl. az újítási megbízot�
tak 1állandó váltakozása, az il�
letékes funkcionáriusok támo�
gatásának hiánya. A dolgozók-

vetikező adatokat kapjuk:

A posta műszak és forgalom 
területén összesítve:

10.722 db. 12.225 db.
2.135 db. 3.274 db.
1.890 db. 2.891 db,

2.173.215 Ft 8.843.998 Ft

382.033 Ft 537.952 Ft

kai történt beszélgetés alapján 
megállapítható, hogy sok a pa�
nasz a vállalat újítási mozgal�
mának eddigi vitelével kapcso�
latosan. Elmondották a dolgo�
zók pl.

azt, hogy nem adtak elis�
mervényt a benyújtott újí�
tásokról és nem közölték 

az újítások sorsát.

A bizottsági tárgyalásokra csak 
igen kevés esetben hívták meg 
az újítókat. A felsorolt hibák 
miatt a dolgozók kedvüket vesz�
tették. Az újítómozgalom terén 
a számszerű eredmények azt 
mutatják, hogy az utóbbi év 
alatt visszaesett a mozgalom és 
ugyanakkor az újítások minő�
sége terén is mutatkozik hiá�
nyosság. A benyújtott javasla�
tok 30 százaléka volt elfogad�
ható.

Ezen hiányosságok kiküszöbö�
lésére mind a szakvezetésnek, 
mind a szakszervezetnek sür�
gős és sok tennivalója vám. Fel�
tétlenül javítana újítómozgal- 
niunkon az is, ha a miniszté�
riumi és a középszervek újí�
tási megbízottai többet tudná�
nak ellenőrzési és felvilágosítói 
tanácsadási munkára fordítani, 
pl. a minisztérium újítási elő�
adó: Nagy Ferenc, Zemp'ényi
Zoltán és Király Albert elvtár�
sak nem tudnak külső ellen�
őrzési munkát végezni, mert oly 
nagy a belső adminisztrációs 
feladatuk, hogy nem jut idő ki�
szállásra.

A szakszervezet termelési 
osztályának is 

az elkövetkezendő 
időszakban sokkal 
nagyobb segítséget 

kell adni

ez egyes postaszervek SZUEB-  
jeinek megszilárdításához és 
munkájuk tervszerűbb viteléhez, 
annál is inkább, mert a leg�
utóbb kiadott POM- rendelkezés 
kapcsán a szakmai újítási bi�
zottságok megszűnnek. Éppen 
ezért cikkünk nyomán 's azt 
szeretnénk elérni, hogy míg a 
konkrét intézkedésekre sor ke�
rül, a szakszervezeti bizottsá�
gok már most fogj an a K hozzá 
a fentem! ített SZOT- határozat 
nyomán kialakult munka felül�
vizsgálásához és a hibák kija�
vításához. Vonják be a fizikai 
dolgozók és a nődolgozók mel�
lett a műszaki értelmiséget is 
és teremtsék meg a szoros 
együttműködést a szakvezetéssel

Legjobb felvevő Józsa Béla 

(Bpest 114.), teljesítménye á t�

lagosan 187 százalék. A felvétel 
minden ágában kiválóan hasz�
nálható. Kilenc darab újítási ja�

vaslatot adott be,

az újítómozgalom tervszerű irá�
nyítását illetően és a szűk ke�
resztmetszetekre, népgazdasá�
gunk fontos feladatra irányuló 
konkrét feladattervek elkészíté�
sére.

Dolgozóinknak bizonyára tu�
domása van arról, hogy az Or�
szágos Találmányi Hivatal a 
Szakszervezetek Országos Ta�
nácsával és a minisztériumokkal 
egyetértésben 1953 március 28- a 
és május 3- a közötti időben 
megrendezi a III. Országos 
Újító Kiállítást. Ez a Kiállítás 
iskola kell legyen újítóink szá�
mára és meg kell teremtse a 
lehetőséget, hogy minél széle�
sebb mértékben tudjuk bevonni 
dolgozóinkat az újítómozga�
lomba, A szakszervezeti köz�
pont aiz elmúlt újítási kiállítás�
hoz hasonlóan — éppen a fenti 
célok érdekében — az idén még 
nagyobb mértékben szervez 
csoportos látogatást. Helyes 
tehát, ha üzemi szakszervezeti 
bizottságaink addig is, míg a 
szakszervezet termelési osztá�
lyától megkapják az orré vonat�
kozó útmutatást, felmérik sa�
játos területeiket és megállapít�
ják szakmánként azt a létszám�
előirányzatot, amellyel részt kí�
vánnak venni a kiállítás meg�
tekintésében. Minden ilyen cso-  
nortlátogatás után tapasztalat-  
csere megbeszélést tartanánk, 
amellyel feltétlenül fokozni fog�
juk dolgozóink alkotókészségét, 
jó kezdeményezését egy- egy 
egészséges gondoláit megvalósí 
t ásóhoz.

A szocialista gazdaság egyik 
felbecsülhetetlen előnye a ka�
pitalista gazdasággal szemben, 
hogy olyan hatalmas lendítő�
ereje van, mint az öntudatos 
dolgozók áldozatkészsége, kez�
deményezése. Előnye továbbá, 
hogy ismeretlenek az üzleti, 
gyártási titkok, minden új mód�
szert, találmányt azonnal köz-  
kinccsé lehet tenni. De mii még 
nem eléggé használjuk ki ezt 
az előnyét. Ezen változtatnunk 
kell, hogy ezzel is elősegítsük-  
megnövekedett feladataink meg�
oldását, tervünk teljesítését és 
túlteljesítését.

Rugalmasan biztosítani kelt
az anyagi feltételeit is an�
nak, hogy az újításokat
gyorsan be lehessen vezetni.

A nagyjelentőségű újítások 
gyakorlati alkalmazását nem 
szabad a véletlenre bízná, ha�
nem szervesen be kell építeni 
népgazdaságunk, a posta mű�
szaki fejlesztésének terveibe.

Újítóink pedig ne-  feledjék 
egyetlen percre sem Rákosi 
elvtárs szavait: „Üzenem min�
den magyar sztahanovistának, 
munkásújítóna- k, észszerűsítő-  
nek: kezdeményezzen bátran, 
legyen nagyvonalú, ne féljen 
az új utak- tól, az új kísérletek�
től, mert mögötte áll teljes ere�
jével az egész magyar kommu�
nista mozgalom, a Magyar 
Dolgozók Pártja és mögötte 
áll kimeríthetetlen gazdasági 
és tapasztalati fegyvertárával 
a hatalmas Szovjetunió.”

Legjobb műszerész Tót Mihály 
áramkörös műszerész. Hat havi 
termelési átlageredménye 2636, 
hlbaszázaléka 0.4! száza’ék. Ki�
válóan képezett műszerész, 
szakmai tudását szívesen adja 

át társainak.

Szentpáli miniszterhelyettes elvtárs

megemlítette, hogy a munkafe�
gyelem lazulása igen sokszor 
béralaptúUépésre vezetett. A 
szakszervezeti bizottságok veze�
tői nem egyszer nemhogy meg�
akadályozták volna ezt, hanem 
még segítették is a szakvezetőt. 
A béralaptúllépésnél a vezetők 
oldalszámra tudják megindo�
kolni, hogy az miért történt. Ha 
ilyen pontosan és szakszerűen 
tudnák indokolni a verseny�
eredményt és tudnák szervezni 
a versenyt, semmiesetre sem ke�
rülne sor béralaptúllépésre. A 
továbbiakban arról beszélt, hogy 
egyes szakvezetők igyekeznek a 
várandós nőktől szabadulni. 
Nem egyszer a szakszervezeti 
bizottságok is ezt az álláspontot 
képviselik. A jövőben a postán 
a nőalkalmazottak nagyobb szá�
mára számíthatunk, tehát mind�
azokat a munkafeltételeket biz�
tosítani kell, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a nőket fokozottabb 
mértékben alkalmazhassuk.

Spargl elvtárs, Budapest, 
hiányoFia. hogy a javaslatterve�
zet nem foglalkozik a szakszer�
vezeti funkcionáriusok szakmai 
továbbképzésével, pedig ez döntő 
forttassá gű. Nem elég, hogy a 
funkcionáriusok csak pchitálkailiag 
képezzék magukat, mert így 
megfelelő szakmai tudás nélkül 
a gyakori alá kérdéseklben nem

tudnak dönteni. Ezért javasolja, 
hogy ezt is vegyék be a hol.láro-  
z.ati javaslatba.

Javaslatok
A felszólalóik közül többen 

felvetet! Iák, hogy a határozati 
javaslat nem foglalkozik a kle-  
rikóllíís raalkició elleni harc szük�
ségességével, valamint azt, hogy 
a szakszervezeti funkcionáriusok 
között gyakran találkozunk laza 
munkamódszerekkel. Szükséges�
nek látják, hogy a funkcionáriu�
sok felé ‘keményebben vessük fel 
a felelősség kérdését és az elkö�
vetett fegyelmezetlenség mériéke 
szeriint történjen - meg a számon�
kérés.

Bástia el- vtárs válaszaiban meg�
állapította, hogy a javas! altter�
vezethez 6ok hozzászóló volt és 
több - konkrét javaslatot tetteik az 
elvtáirsak, ez annak bizonyítéka, 
hogy a dolgozók, a funkcioná�
riusok, nagy figyelemmel tanul�
mányozták a javas! altot és fele�
lősséget éreznek azért, hogy 
olyan javaslatterveast alakuljon 
ki, amely nagymértékben segíte�
ni fogja szakszervezeti munkán�
kat és elő fogja segíteni, hogy a 
szakszervezeti aktívák munkájá�
nak megjavításával, ötéves ter�
vünk időelőtti befejezését fogja 
eredményezni. Sz. L.

Úttörő postás tanfolyam indult a postaügyi minisztérium szerve�
zésében. A tanfolyam 3 hónapos és hetenként egy alkalommal kap�
nak a pajtások postai, szakmai kiképzést. A tt nfolyam végén vizs�
gáznak a pajtások, erről bizonyítványt kapnak s a fogadalom leté�

tele után úttörő postásokká Válnak.

Kaiser Gyula
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Kína

tömegei nézték végig művészeti

Egyesült Államok
Az Eszakamerihai Egyesült 

'Államok postája január 1-én az 
Emberi Jogok propagálására egy 
3 cent névértékű errúékbé yeget 
bocsátott ki. A bélyeg két egy- 
másbafonódó földgömböt ábrá�
zol, előtte égő fáklyával. A 
fáklyát — bizonyára a Jog szim �
bóluma akar lenni.. — fehér 
felirat övezi. i,Emberi jogok" 
atigd, francia, spanyol, orosz, 
japán és kínai nyelven.

Az Egyesült Államok postája 
éppen a legalkalmasabb pilla�
natot választotta ki a bélyeg ki�
bocsátására. Azt a pillanatot, 
amikor a Rosenberg-házaspár 
jognélküli halálraítélése miatt 
mEliák és milliók tiltakoznak a 
vezető kormányférfiaknál az 
emberi jogok tábbaltiprása el�
len — az Emberi Jogok nevé�
ben,

(Ce Soir)

Kína
Január 18- án Pekingben Kína 

és Külső- Mongólia kormányai a 
két ország közötti postai és táv�
közlési forgalom előmozdítása 
érdekében külön megállapodást 
kötöttek. A megállapodás az 
eddiginél kedvezményesebb díj�
tételeiket állapít meg az egyes 
kÜ1 deményfajiákra és távközlé�
si szolgáltatásokra vonatkozólag. 
A külön megállapodásról szóló 
jegyzőkönyv aláírása baráti 
ünnepség keretében történt.

(Peoples China)

Cyprus
' A sziget távbeszélő szolgála�
tát kezében tartó angol Cab- 
leand Wireless Ltd január 1-vel 
önkényesen tízszeresére emelte 
fel az előfizetői díjakat. A tár�
saság intézkedésére a sziget 
távbeszélő előfizetői tömeges 
felmondással válaszoltak. Jelen�
leg a telefonnal rendelkezők 
75 százaléka kapcsoltatta ki ké�
szülékét. Mozgalom indult meg 
a lakosság körében a távbeszélő 
szolgálat teljes bojkottálására.

(Daily Worker)

Olaszország
Az o’asz postaigazgatás feb�

ruár 1. hatállyal 30 százalékkal 
akarja emelni a távbeszélődíja�
kat. A tarifamódosftást a posta 
költségvetésében a hadifontos�
ságú távbeszélő összeköttetések 
létesítése miatt mutatkozó hiány 
tette szükségessé. A távbeszélő 
szolgálatot igénybevevő közön�
ség érthető okokból nem nagyon 
lelkesedik a kormány arra irá�
nyuló árpolitikájáért, hogy a há�
borús készülődés terheit még ?z 
eddiginél is nagyobb mértékben 
» nyakába varrják.

(L‘Un ioné)

Ausztria
A Becsben megtartott Béke 

V nagkongresszus előkészítő bi�
zottsága annakidején kérte az 
osztrák postaigazgatást, hogy 
az értekezleten összegyűlő kül�
földiek postai igényeinek kielé�
gítése céljából a gyűlés színhe�
lyén tétesítsen alkalmi hivatalt. 
Az osztrák postaigazgatás — bár 
hasonló helyzetben ez a vdágon 
mindenütt magától értetődő 
gesztus, azonkívül még jó üz�
let is, amire pedig ugyancsak 
szüksége van az osztrák postá�
nak — mereven elzárkózott a 
kérés teljesítése elől.

A baloldali postások szakszer�
vezete úgy segített ezen a visz- 
szás helyzeten, hogy átvevöhe- 
lyeket létesített a kongresszus 
he'yén. A nyugdíjas és szabad�
napos tényleges szervezett pos�
tások díjazás nélkül, önkéntes 
rohammunkában vállalták a ne�
kik átadott küldeményük díjazá�
sút, a felvevő postahivatalhoz 
való gyors eljuttatását és gon�
doskodtak a hivatalos feladó�
vevények és díjnyugták kézbesí�
téséről a jeladók részére.

(Nachrichten für Post�
bediensteten)

Svájc
Egy svájci bankkonzorcium 1 

milliard schilling kölcsönt folyó�
sít 1953- ban az osztrák postá�
nak. Még nem ismeretes, hogy 
a kölcsön szavatolásaképpen az 
osztrák postának melyik üzlet�
ágát kell lekötnie.

(La Poste)

Lengyelország
A lengyel kormány megszün�

tette a jegyrendszert és ezzel 
megszűnt az élelmiszerek ada�
golása. Ezzel egyidőben az ára�
kat is rögzítette. Ezek valami�
vel magasabbak a .jegyes árak�
nál, de lényegesen alacsonyab�
bak a szabadpiaci áraknál. A fi�
zetéseket is az új 'árakhoz mér�
ten felemelték A lengyel dol�
gozók most már minden élelmi�
szert rögzített árakon, szabadon 
vásárolhatnák.

Postai szakoktatásunk egyik 
kiemelkedő intézménye a Ságvá- 
ri Endre Postatisztképző Intézel. 
Itt képezik ki a posta dolgozói 
közül azokat, akiket alkalmas�
nak találnak arra a feladatra, 
hogy a posta szocialista építé�
sét tovább vigyék és tovább fej�
lesszék.

Az intézetben lévő tanfolyam�
nak jelenleg 49 hallgatója van,

28 férfi és 21 nő. Származásra
nézve 59 százalék munkás és 
paraszt származású. A hallgatók 
nem új postások, legnagyobb ré�
szük 5-10 éves postai gyakorlat�
tal rendelkezik, és kettő kivéte�
lével mindnek már van valami�
lyen postai végzettsége, úgymint 
segédtiszti vizsga (26) kiadói 
vizsga (10), kezelői vizsga (3), 
növendéktanfolyam (8). A hall�
gatók részben helybeliek, rész�
ben vidékiek. A vidékiek bentla�
kók. A most folyó tanfolyam 6 
hónapos. A tananyag részben 
szak, részben politikai, a szak�
tárgyakon kívül jelentős a terv�
gazdálkodás és a politikai gaz�
daságtan anyaga. Ezenkívül az 
orosz nyelvet is tanítják.

A hallgatók között tanulmá�
nyi verseny folyik. Ennek kö�
szönhető, hogy a tanulmányi át 
lag állandóan emelkedik. No�
vember 7-én 3.99, december 21- 
én 4.27 volt az átlag. Jelenleg 
4.30. de a verseny és a felaján�
lások még jobb átlag eléréséi 
fogják biztosítani. A tanulás ed�
dig legjobban bevált módszere, 
a tanulópárok. Egy jobban ta�
nuló együtt tanul egy gyengéb�
bel és a tananyag elsajátításá�
ban segítségére van. A felelé�
seknél a hallgató tudtára adják, 
milyen értékű a felelete és így 
az mindig tudja milyen teljesít�
ményt kell nyújtania, hogy fel�
ajánlását teljesítse, vagy hogy a 
versenyben mennyire kell még 
igyekeznie.

A tanuláson kívül gondoskod-

A népi Kína is bevezeti a {érv-  
szerű gazdálkodást és megkezdi 
első' „országépíto ötéves tervét". 
Kína eddig csak egy- egy évre 
készített tervet. A kínai népi po�
litikai tanácskozó testület orszá�
gos bizottsága elfogadta az új 
ötéves tervet és 1954- ben indul 
meg az első országépíto ötéves 
terv. A kínai posta ennek kereté�
ben sok új területet kapcsol be 
a távbeszélő hálózatba, ahol ed�
dig ilyen összeköttetés nem voít.

ruik a hallgatók kultúr- és sporl- 
neveléséröl is. Opera, színház és 
egyéb szórakoztató előadásokat 
látogatnak. Könyvtár áll a hall�
gatók rendelkezésére, rádió és 
lemezjátszóval, vagy zongorával 
is szórakozhatnak, ha kedvük 
tartja. A napirend különben a 
következő: 6 órakor ébresztő,
utána reggeli torna, tisztálkodás, 
öltözködés 7—7.30 sajtóolvasás,

7.30— 8 reggeli, 8-tól 14-ig elő�
adások, 14—15.30-ig ebédszünet,
15.30- tól 19-ig egyéni tanulás. 
A kintlakók reggel 8-ra kötele�
sek megjelenni és 19 óráig tart 
a napirend szerint a foglalkozá�
suk.

A hallgatók a tanfolyam alatt 
illetményeiket megkapják és az 
ellátási költségeikhez szociális 
helyzetük szerint. (egyedülálló, 
nős, családos) illetményük 10— 
30 százalékával hozzájárulnak. 
Amit ezért kapnak, az értékben 
magasan meghaladja a hozzájá�
rulás összegét.

A tanfolyamnak van helyi párt- 
szervezete; DISZ-szervezete és 
szakszervezeti csoportja.

Az intézet nagyon szép helyen 
van. A Gorkij fasorban egy volt 
bankár palotájában, természete�
sen megfelelően átalakítva. A 
tantermek, a kultúrterem, a há�
lószobák mind célszerűen és 
korszerűen vannak berendezve. 
A hálószobákból hófehér mosdó- 
helyiségek nyílnak, ezenkívül 
zuhany és kádfürdő áll a hall�
gatók rendelkezésére. Mindenütt 
rend és tisztaság, mint egy sza�
natóriumban.

Az intézet vezetője. Tinta elv�
társ készségesen mutatja meg 
az intézetet, elmondja az ott fo�
lyó munkáit és az intézet életét. 
,.Komoly munka folyik itt" 
mondja, „és büszkék vagyunk, 
hogy a szocialista magyar pos�
ta építéséhez és továbbfejleszté�
séhez öntudatos és szakképzett 
szaktársakat -nevelhetünk."

(Schadek)

Január hónapban úgy vidéken, 
mint Budapesten lezajlottak a 
postás művészeti csoportok terü�
leti bemutatói.

A területi bemutatók eredmé�
nyeiből megállapítható, hogy 
csoportjaink öntudatosan és 
nagy lelkesedéssel készültek a 
nagy eseményre. Ez megmutat�
kozott a politikai és művészeti 
színvonal tekintetében egy�
aránt. A területi bemutatóik 
Budapesten és 5 vidéki város�
ban zajlottak le, ahol az ország 
minden területéről összejöttek 
a postás kultúrcsoportok és be�
bizonyították, hogy nemcsak a 
termelés területén, hanem a kul-  
túnmunka területén is megáll�
ják a helyűiket. Csoportjaink 
eredményességét bizonyítják a 
bírálóbizottságok minősítései is. 
amelyek szakágankint a kővet�
kezőki

á  I  &
•I  .. 8 p

Szakágak: jg 12, 3  5

Színjátszók 9 14 11 2
Ének 4 9 3 —
Zene 7 5 2 —
Tánc 4 12 8 —
Rigmusbrigád 5 9 6 —
Báb 2 1 2 —

összesen 3T 50 32 ?

Ha szakágankint vizsgáljuk 
csoportjaink munkáját, megál�
lapítható, hogy a

legnagyobb fejlődés 
a színjátszás területén van,
ahol egészein kiváló eredmények 
is születtek. Legjobb eredményt 
értek el: Alközpont OV„ Minisz�
térium, Kp. Kultúrotthon cső 
portja, Nyíregyháza, Hatvan, 
Szeged. Sopron, Pécs és Kapos�
vár színjátszócsoportjai. Ezen�
kívül számos jó és jó-közepes 
teljesítményt is láthattunk.

Zenekaraink is nagy fejlődés�
ről tettek tanúságot. Kiemelke�
dő volt a Járműtelep és Békés�
csaba fúvószenekara, a Lágy�
mányos és Bp. 62-es pengetös- 
zenekara, a Minisztérium és 
Sopron szalonzenekara. Szom�
bathely és Pécs esztrádzene- 
kara. Jó és jó-közepes eredményt 
is több zenekarunknál tapasztal�
tunk.

Énekkaraink is eredményes 
munkát fejtettek ki. Kiemelkedő 
volt a Helyközi és József kp.. 
Központi énekkar, de jó ered�
ményt értek el a Keleti posta, 
Főposta. Pécs, Pápa, Budapest 
Postaigazgatóság, Győr 2 ének�
kara is.

Tánccsaportjaiink közül jól 
mutatkoztak be a Központi, a 
Keleti posta. Főposta, Nyíregy�
háza, Nagykanizsa, Hódmező�
vásárhely, Vezetékes Rádió. Bu�
dapest 62 és Budapest Igazgató�
ság csoportjai.

Bábcsoportok területén van 
viszonylag a legnagyobb lema�
radás. Mindössze 5 házcsopor�
tunk nevezett a versenybe, 3 
budapesti és 2 vidéki csoport. 
Ezek közül meg kell dicsérni a 
Budapest 62., Békéscsaba és 
Nagykanizsa csoportjait, akik 
úgy művészeti színvonal tekin�
tetében, mint technikai megoldá�
saikban jó eredményt értek el. 
De meg kell dicsérni a Keleti 
posta bábosait is, akik a kör�
zeti bemutató óta igen sokat fej�
lődtek.,

Rigmusbrigádjaink
a körzeti bemutató óta úgy mű�
vészi. mint politikai szempontból 
sokat fejlődtek, de még mindig 
előfordult, helytelen szövegírás, 
rossz dailamválasztás. Jók vol�
tak a Keleti posta, Budapest 
62., Díjbeszedő, Budapest 72., 
KHI., Gyula, Orosháza, Szom�
bathely, Pécs, Nyíregyháza bri�
gádjai.

A bemutatód szervezése, álta�
lában jó volt. Pontosan, gördü�
lékenyen zajlottak le, komolyabb 
zökkenő csupán az egyik buda�
pesti bemutatón volt, ez is am 
nak köszönhető, hogy a meghí�
vott székesfehérvári színjátszó-  
csoport nem jelent meg s így 
közel egyórás szünetet kellett 
tartani. Területi bizottságaink jó 
szervező munkáját bizonyítja, 
hogy a területi bemutatókon 
mindenütt reggeltől esijg zsú�
folt volt a nézőtér, különösen 
Vidéken, ahol néha még túlzsú�
foltság is volt. Dolgozóink nagy

csoportjaink nemes vetéikedeset 
és amellett, hogy hangulatossá 
tették a bemutatókat, ők is sok 
tanulságot meríthettek csoport�
jaink munkájából.

A bemutatókon megjelenő 
csoportok műsor- választása túl�
nyomórészt helyes volt, egy ko�
molyabb hiányosság fordult a® 
a kisvárdiai színjátszócsoport 
esetében, akik Vándor Kálmán: 
„özv. Varga Ábrisné” c. érzel�
gős és politikailag is súlyosam 
hiányos jelenetét választották. 
Ebben hibás volt a Debreceni 
Területi Bizottság is, mivel en�
gedélyezte a jelenet bemutatá�
sát és nem hívta fel a csoport 
figyelmét annak helytelensé-
e éré.

Beszélnünk kell a verseny�
n ek  egy ik  kom oly  h iá n y o s sá �
g á ró l is; a z  ö n te ltsé g rő l, a 

s é r tő d ö tts é g rő l .

Csoportjainknak égy része — 
szerencsére kis része — elfogult 
és öntelt saját munkájával 
szemben és mellőzve minden 
észszerűséget, tárgyitágasságot, 
nem hajlandó elismerni mások 
eredményeit. Ebből az követke�
zik hogyha nem ők kapják a leg�
jobb minősítést, megsértődnek,

elvesztik kedvüket a további 
munkától. Ezek a csoportok az 
öntudat igen alacsony fokán áll�
nak, mert a szocialista versenyt
— már pedig a kultúrverseny is 
szocialista verseny — az kell je l�
lemezze, hogy örülünk és büsz�
kék vagyunk a versenytársak 
eredményeire is . és másak jó 
eredményéinek arra kell ösztö�
nözni a gyengébbeket, hogy ők 
is legalább olyan vagy még jobb 
eredményt érjenek el. Erre ta�
nítanak bennünket a szövi** 
sztahanovisták és az egész szov�
jet nép, akik eljönnek hozzánk, 
vagy meghívnak bennünket 
megtanítanak élenjáró módsze�
reikre. De erre tanítanak ben�
nünket a mi büszkeségeink, a 
magyar sztahanovisták is,_ akik 
őrömmel adják át dolgozó tár�
saiknak jó tapasztalataikat. A
II. Országos Kultúrverseny csak 
akkor éri el igazi célját — a 
kultúrforradalom kiszélesítését
— ha minden csoportunk ezt
tartja szem előtt és esetlege* 
lemaradása esetén nem állítjai 
le munkáját kedvét veszítve, 
hanem még fokozottabb, még 
lendületesebb munkával arra tö�
rekszik, hogy a legközelebbi kul-  
túrversenyben ő is az élenjáróik 
közé kerülhessen. P. S.

én jó helyen vagyok...
Ezt mondhatnák azok a gye; 

rekek, akiket a postás- bölcsödé�
iben és óvodában láttunk.

A Verseny- utca 12 .sz. alatti 
épületben több más postaszerv 
van elhelyezve és a rideg lép�
csőház nem is sejteti, hogy az 
épületnek van egy része, ahol 
egy egész más világ van, tele 
•gyenmekzsivajjal, tele gyenmek-

Tisztaság és rend mindenütt
Az óvoda vezetője, , Sárosdi 

Mátyásáé a bölcsőde vezetőjével, 
Mán Gézán év ail kedvesen fo�
gadnak minket. A napközi otthon�
nak ugyanis két része van, a 
csecsemők és kisebb gyermekek 
részére 3 éves korig a bölcsőde, 
a 3—6 éves gyermekek részére 
az óvoda. Először az óvodába 
megyünk, ahonnan már az elő�
szobába kühaMatsziik a játszó 
gyermekek zsivajai. A .szép, nagy, 
napfényes teremben gyermek-  
mérethez készített asztalok, szé-  
ikeoskék, a fal mellett körbefutó 
pad és játékokkal megrakott 
polcok. A gyermekeket játék 
közben találjuk, nagy félkörben 
ütnek a lánykák, egy másik fél�
körben a fiúk. A helyiség egyik 
sarkában van a „leánysarok”, 
tele babáikkal, babaibútorokkal, 
babakocsival és más, leánykák�
nak való játékokkal. A másik 
sarok a fiúké, nekik való játé�
kokkal. Feltűnik, hogy a gyer�
mekek mind egyforma f’anell 
játszóruhiáoskáikban vannak. Ez 
a téli játszóruha, kapjuk a fel�
világosítást és azt minden gye�
rek megkapja. A ruhácskák 
mellrészén kis jelek vannak ki-  
varrva, kis ásó, kis vonat stb. 
és ezek alapján isimeri meg min�
den gyermek a ruháját. Ugyan�
ezek a jelek vannak a ruhafoga-

...és a bölcsőde
Megnézzük most a bölcsődét. 

Itt a legkisebbek, a pályások, 
külön kis rácsos ágya eskükön 
fék ősznek. Amint reggel az 
édesanyjuk behozza, illetve át�
adja őket, először megfürdetik, 
majd 9 órakor megetetik őket. 
Utána 4 óránként kapnak enni.

Egy másik helyiségben vannak 
a „tipegőik”, akik már „megáll�
nak a saját lábukon’“. Külön 
helyiségben vannak a járók há�
roméves korig. Mindenütt szak�
képzett nevelönő'k ügyelnek a 
legdrágább kincsünkre, a gyer�
mekre. Az orvosi felügyelet szin�
tén nem hiányzik, mert naponta

kacajjal és önfeledten j'átszó 
gyermekekkel. Amint a lépcső�
háziból belépünk az előszobába, 
már érezzük, hogy mintegy va�
rázslatra megszűnt a hivatali 
légkör és egy szeretettel,, ked�
vességgel körülvevő környezet�
be értünk. Az első, ami jóleső 
érzést vált ki, a ragyogó tiszta�
ság, 0  fényes, fehér ajtók, a tü-  
köríényes parkett.

sok felett is, úgy, hogy a gyer�
mek a reggeli beöltözésnél, va�
lamint a délutáni átöltözésnél 
mindig megtalálja a saját ru�
háit.. És ezek a kis emberkék 
magúik öltöznek! A falon egy 
táblát látunk „Hetes- tábla” fel�
irattal és a ruhákon látott ké�
pes jelekkel. Erről tudjuk meg, 
illetve a gyerekek maguk olvas�
sák le (!) 0  képek alapján,hogy 
ki a tisztasági felelős, kik terí�
tenek, kiik öntözik a  virágokat és 
ki látja el a halakat az akvá�
riumban, ki a kockafelelős és ki 
a babafeielős. Mert hát a játé�
kokat rendben kell tartani, a 
kockákat össze kell rakni, a ba�
baszobát kitakarítani és ezt 
mind ezek a gyermekek maguk 
végzik. Még a munkarendet is 
képek alapján olvassák el, mert 
hát nem lehet állandóan csak 
játszani, énekelni is kell tanul�
ni, számolni „tízig” is meg 
kell tanulni és beszédgyakorla�
tokat 'is teil tartani, hogy szé�
pen tudjanak beszélni. Már itt 
tanulják meg a rendet és fe�
gyelmet és ez önállóságot. A 
gyermekekkel módszeresen fog�
lalkoznak a legújabb pedagógiai 
módszerek szerint. Naponta öt�
ször étkeznek. Hogy az étkezés 
jó, azt a gyermekek egészséges, 
piros ’ arcocskájáról is látni.

orvos nézi meg mindegyik gyer�
meket.

A bölcsőde létszáma jelenleg 
40. az óvodáké 46. Főleg postás�
szülök gyermekei mind. A szü�
lök mindezért egész csekély 
hozzájárulást fizetnek, .keresetük 
mennyisége szerint 3—5—7 szá�
zalékot. A csecsemők ruhanemű�
jét, a mosást és a tápszert is a 
posta adja.

Mindenütt ragvog a tisztaság 
és a rend példás. Boldog az 4 
gyermek, aki idekerül és nym 
godt lehet- a szülő, mert ai gyér* 
melkére úgy vigyáznak, mint 4 
legdrágább kincsre. (Schadekf
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Milyen munka-

és egészségvédelm i berendezéseket ad  

az 1953 - as év  a postás dolgozóknak
Sztálin elvtárs a modern ka�

pitalizmus gazdasági alaptör�
vényéül a maximális tőkés pro�
fit biztosítását jelöli meg az 
adott ország lakossága többsé�
gének kizsákmányolása, tönkre�
tétele és nyomorba döntése út�
ján. A háborúra vaCó készülő�
dés a fegyverkezés fokozása 
következtében a kapitalista ál�
lamokban a dolgozók életének 
és testi épségének megóvására 

• szolgáló csekély összeget is az 
ország költségvetésében évről 
évre csökkentik.

E politikának volt a követ�
kezménye az is. hogy Angliá�
ban, Hö'.'Jandiában. Belgiumban 
a február elején pusztító hatal�
mas vihar áttörte a gátakat és 
a tengerár tőbbezer embert 
megölt és tízezreket tett haj�
léktalanná. Mindez azért tör�
ténhetett meg, mert ezeknek az 
országoknak kormányai a gátak 
karbantartására és megerősíté�
sére szükséges összegeket évről 
évre más. nagyobb profitot biz�
tosító építkezésekre, fegyverke�
zésre fordították.

A siocializmust építő országokban 
„a legfőbb érték az ember"

Ezt az elvet tükrözi vissza 
hazánk költségvetése is. A 
magyar kormány a dolgozók 
életének és testi épségének 
megóvására, az egészséges és 
biztonságos munkafeltételek 
megteremtésére évről évre min�
dig nagyobb és nagyobb össze�
get biztosít. Népgazdaságunk 
fejlődése lehetővé teszi a mun�
kavédetem anyagi alapjainak 
állandó növelését. Az ötéves 
terv során többszáz millió fo�
rintot fordít államunk a munka-  
és egészségvédelem fejleszté�
sére.

A posta az 1953- as évben 
2 millió forintot fordít bal�
esetelhárítási és üzemegész�
ségügyi védőberendezések 

pótlására, fejlesztésére.

Ez az összeg kizárólag csak 
a már meglévő üzemek, hivata�
lok munkakörülményeinek javí�
tására fordítható. Az újonnan 
épülő üzemek egészségügyi, 
munkavédelmi, valamint szociá�
lis és kulturális igénveinek ki�
elégítését külön keretből bizto�
sítják.

Az 1953. étben új munkásszállás 
épül Kazincbarcikán és Komlón
Ebbeifcaz évben adták át ren�

deltetésének a dombóvári és 
záhonyi munkásszállást is.

Komoly összeget ■ fordít a 
posta a meglévő üzemek öltö�
zőinek, mosdóinak, zuhanyozói�
nak fejlesztésére, korszerűsíté�
sére is. Konszern új zuhanyo�
zóval látják el többek közt a 
Bp, 62., K. II. I., Bp„ 72, szé�
kesfehérvári, karcagi, marton- 
vásári, egri, Teréz-közoont, sze�
rencsi, gyöngyösi, szekszárdi, 
siófoki, szegedi hivatalokat.

Korszerű öltözőhelyiséggé ala�
kítják át vagy új öltözőhelyisé�
get kapnak a Járműtelep, Pékü, 
Javítóműhely, Kábelüzem dolgo�
zói.

Az egészséges, tiszta levegő 
biztosítására szeitőzőberende-  
zéseke* építenek a Bp. 116, Jár�
műtelep, Javítóműhely, szegedi 
Igazgatóság épületében és mű�
helyeiben.

Számos helyen kiegészítik a

munkásszállások, Öltözők beren�
dezési tárgyait. Gumiszőnyegek�
ké!, különböző védőberendezések�
kel látják el ezeket az üzemeket, 
ahol ezen a téren hiányosság 
van. Ellátják a dolgozókat egyé�
ni védőfelszereléssel.

A munkavédelmi beruházások 
helyes felhasználása úgy a dol�
gozókról való gondoskodást, 
mint a termelékenység emelését 
egyaránt szolgálja.

A szakszervezeti szerveknek 
a munkavédelmi beruházások 

felhasználásának ellenőrzésénél 
komoly feladataik vannak.

Az 1952. évben a! szociális és 
munkavédelmi beruházások fel-  
használása terén komoly hiá�
nyosságok is voltak. Egyes hi�
vatalok, vállalatok nem kötötték 
meg idejében a szállítási vagy 
építési szerződéseket, így szá�
mos helyen építési kapacitás 
hiányában nem tudták vagy 
csak igen nehezen tudták bizto�
sítani iaz építkezést. A szegedi 
postaigazgatóság pl. az év vé�
gén visszaadta a rendelkezésére 
bocsátott összeget, men nem 
tudta felhasználni. Egyes helye�
ken nem biztosítanak helyiséget 
a szociális intézmények számá�
ra, Szekszárdon pl. nem akar�
ják a zuhanyozó számára bizto�
sítani a meglévő üres helyiséget, 
mert raktárnak akarják felhasz�
nálni.

Egyes helyeken a munkavédel�
mi célra rendelkezésre bocsátott 
összeget más célra akarták 
fordítani. A beruházásokat nem 
ütemezték be ez év végére, az�
után már nem tudták felhasznál�
ni az összeget. A soproni p o sta �
igazgatóság pl. lemondott az
1953- ra vailó munkavédelmi be�
ruházási összegről. Vá jjon olyan 
jó a soproni igazgatóság terüle�
tén a munkavédelmi helyzet, 
hogy nincs szükségük munkavé�
delmi beruházásokra? Hol volt a 
szakszervezet területi bizott�
sága?

Állandó ellenőrzés
A szakszervezeti szerveknek, 

különösen a munkavédelmi fel�
ügyelőknek állandóan ellenőrizni 
keli a munkavédelmi és egész�
ségügyi beruházások felhaszná�
lását. Ellenőrizni kell, hogy' 
a hivatalok, vállalatok igazga�
tói időben megkötötték- e a be�
ruházásokhoz szükséges szállí�
tási szerződéseket, biztosítottak- e 
megfelelő építési kapacitást. Fel 
kell lépni ez olyan vezetővel 
szemben, aki nem tartja fontos�
nak a dolgozók szociális, egész�
ségügyi és biztonsági helyzeté�
nek javítását és vegyék igénybe, 
ahol szükséges a helyi pártszer�
vezetek segítségét is.

Jelentősen megkönnyíti a 
munkavédelmii beruházások .fel-  
használásának ellenőrzését az az 
intézkedés, hogy & munkavédel�
mi beruházásokat külön tétel�
ként kell megtervezni és nyil�
vántartani. Az állandó és rend�
szeres ellenőrzéssel úgy a mi�
nisztérium, mint a szakszervezet 
részéről el kell érnünk azt, 
hogy érvényt szerezzünk a mun�
kavédelem terén is a tervfegye�
lemnek. A tervteljesítés, a dol�
gozókról való gondoskodás 
megköveteli azt, hogy minden 
igazgatóság, vállalat, hivatal ve�
zetője kövessen el mindent, hogy 
aiZ 1953. évre rendelkezésre álló 
munkavédelmi beruházási kere�
tet tervszerűen fel is használja.

S ch m id t P á l

- dntm kaigitilKoj'

Postások Szakszervezete Központi Kuitúrotthona 
Műszaki és Tudományos Szakköre 

pályázati felhívása
A posta szolgáltatásainak 

megjavításai érdekében pályáza�
tot hirdetünk az alábbi feladatok 
megoldására:

I. Hordozható vomalfelvigyázói 
szerszám-  és anyagik észtet kor�
szerűsítése és tipizálása sok�
oldalúan hasizni íjra tó szerszá�

mokkal.

Követelmények:
a) A szerszám-  és anyag-  

készlet a vonalbejárást, vonal�
zavar elhárítást egyedül végző 
dogozók rés,eére szükséges.

Olyan szerszámokat, anya�
gokat tartalmazzon, amelyek a 
gyakorlatban rendszeresen elő�
forduló és a vonalfelvigyázó 
által kötelességszerűen végre�
hajtandó (lásd: Építési utasítás 
8. §. c. fejezet) munkák végzé�
séhez szükségesek.

b) Könnyű legyen! A szer�
szám-  és anyagkészlet összes 
súlya (beleértve a szállításhoz 
szükséges burkolatot, táska, 
hátizsák stb.) hordozható ké�
szülékkel együtt legfeljebb 22 
kg. lehet.

c) Könnyen málházható 
legyen! A málházási olymódon 
kell biztosítani, hogy minden 
szerszámnak, anyagnak meg�
határozott helye legyen. Ter�
mészetesen a szerszámok, anya�
gok épségének megóvása (a 
tároliálsra, szállításra előírt 
óvórendszabályok betartása) 
mellett, ugyanakkor könnyen 
hozzáférhetően legyenek el�
helyezve.

d) Kerékpáron vagy háton el�
helyezhető és rögzíthető legyen, 
ugyanakkor ai vonalfelfigyázót a 
mozgásban a kerékpár haszná�
latában ne akadályozza.

e) A málha hordása a vonal-  
felvigyázó ruházatát ne rongálja 
és aj benne elhelyezett szerszá�
mok, anyagok — a dolgozó res�
tével érintkező felületeken — 
sérülést vagy fertőzést ne okoz�
hassanak.

II. Bérhári központ (vonalcsoport 
elosztó berendezés) 10 és 20 
melléír állom ás részére több fővo�

nalas kapcsolással

Követelmények:
a) Az elosztó berendezés két 

típusban tervezhető: 10 állomás 
és 2—3 fővonal, továbbá 20 állo�
más és 4—5 fővonal számára.

b) A külső és belső berende�
zés jelfogókkal és léptető ke�
reső péoekke. működik. A külső 
(bérházi) szerelvény telep nél�
kül (központi vonalág felhasz�
nálására működjék.

c) A központi fővonalhoz 
(trunkök) csak „A” és „B” 
ágon csatlakozzanak a külső 
szerelvényhez. Esetleg harmadik 
vezeték („C” ágig) is alkalmaz�
ható, de a megtakarítás értéke 
számításba kerül.

d) Mindegyik előfizető a köz�
pontban külön hívószámon kér�
hető és külön számlálója van. 
Az előfizetők egymást két fő�
vonal igénybevételével hívhat�
ják.

e) A berendezéshez megrajzo�
landó a belső (központi) és kül�
ső szerelvény (teljes) elvi kap�
csolási rajza és ismertetendő 
a>z áramkörök elvi működése. 
Lehetőséghez képest az alkal-  
n azni kívánt jelfogó és léptető-  
gépek típusa is megnevezendő.

III. E g y sz e rű  k e z e lé s ű  h o rd o z �
h a tó  v iz s g á ló b e re n d e z é s  v e z e té �

k e s  rád ió h á ló za to k  sz á m á ra

Tervezendő egy mérőműszer, 
melynek segítségével ponto�
san és könnyen behatárolhatók 
a vezetékes rádióhálózatokon 
(légvezeték és falra szereit csat�
lakozások) előforduló hibák.

Követelmények:

a) A hálózat bármely részén, 
beleértve az előfizetői csatlako�
zást és hangszórót is bekövetke�

zett szakadás, szimmetrikus, 
vagy aszimmetrikus zárlat, il�
letve levezetés helyét a műszer 
segítségével meg lehessen ta�
lálni.

b) A hibahely megtalálását a 
műszer a vezeték mindennemű 
megbontása nélkül tegye lehe�
tővé.

c) A hibakeresés művelete ne 
akadályozza vagy ne szüntesse 
be az erősítőgóc műsorszolgál�
tatását.

d) Legyen egyszerű szerkeze�
tű és kezelésű, ha kell könnyen 
hordozható és szabadban, ked�
vezőtlen időjárás mellett is 
haszná iható. Legyen üzembiztos, 
oícsó, Magyarországon besze�
rezhető anyagokból előállítható 
és fenntartható.

IV. A postai kézbesítés minőségi 
javítása, meggyorsítása a gazda�
ságossági szempontok figyelem�

bevételével
Követelmények:

A pályamű foglalja magába a 
postai kézbesítés egész területét 
(levél, hírlap, utalvány, stb.), 
de külön külön is benyújtható, 
csak városj vaigy csak falusi 
kézbesítésre vonatkozóan.

F e lv ilá g o s ítá s  

a pályázók részére

A pályázaton minden postás 
dolgozó részt vehet, lehet pályáz�
ni egy vagy több feladat meg-  
oidásárai, de feltétlenül felada�
tonként külön külön kelt benyúj�
tani.

Pályázhatnak e célra alakított 
komplexbrigádok is.

A pályamunkán a 'pályázó ne�
vét, szolgálati beosztását feltün�
tetni nem szabad, hanem jeligé�
vel kell ellátni. A pályázó ne�
vét és szoigálat- i helyét külön 
jeligével ellátott borítékban kell 
beküldeni.

A pályamű függetlenül a pá�
lyázattól újítási javaslatként is 
benyújtható.

A pályamű végleges kivitele�
zésében a pályázó közreműködé�
se feltétlenül szükséges. A pá�
lyázat előkészítő, valamint a bí�
ráló bizottságok tagjai nem pá�
lyázhatnak.

A pályázatok benyújtásának 
határideje:

Az első három (I., II., III.,) 
feladatra vonatkozóan 1953 jú�
nius 1.

A negyedik (IV.) feladat ha�
tárideje 1953 május l-

A pályázatok nyertesei és a 
második, harmadik helyezettek 
díjazásban részesülnek.

Mind a négy feladatot a, dí�
jazás szempontjából külön küiön 
pályázatnak tekintjük.

Pályázati díjaik:

I. he lyezeti - - - - -  1000.— Ft
II.   700.— „

III-    500.— „

Az elfogadott és díjazott pá�
lyaműveket felhasználás és 
gyakorlatiba vétel végett a posta�
ügyi minisztériumnak átadjuk.

A pályázatokkal kapcsolatos 
kérdésekben a Műszatkj és Tu�
dományos Szakkör újítási ta�
nácsadó szolgálata (VI., Ben-  
czur- utca 27. Tei.: 428—777.) 
távbeszélőn és írásban is fel�
világosítást nyújt.

P O S T A S D O L G O Z O
K iadja a  P o stáso k  S zak szerv eze te  

Felelős k iadó: SZABÓ LÁSZLÓ 
Felelős sz erk e sz tő : BASTA RÉZSŰ 

S zerkesz tőség  é s  k iadóh ivata l: 
B udapest, Vl„ B enczur - u . 27. 

M egjelenik  m inden  hő  10- én 
Telefon: 428—777 

M egjelent 3000 p é ld án y b an  
N yom atott a  S zikra  L apnyom da 

k S rfo rg ó g ép e in .
B udapest. Vili.. Józser - k ő rú t 5. 
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Meg ke zdődfek
a sportköri vezetőségválasztások

Az eg y ség es  re n d sz e rű  sp o rt -  
eg y esü le tek  lé treh o zása  je len tős 
lép és volt sp o r tu n k  szocia lista  
k e re té n e k  k ia lak ítá sá b an . Az e l�
m ú lt k é t e sz  en d ő  n a g y sz e rű  
e red m én y ei m ind  en nek  hely es�
sé g é t igazo lták . Az MHK te s tn e �
velési re n d sz e re n  k e resz tü l a dol�
gozók  ú jab b  tízezre i kapcso ló d �
tak  be  a  re n d sz e re s  sp o rto lá sb a .

A XV. Helsinki O lym pián e lé r t 
e red m én y ek  beb izon y íto tták ,
hogy a m inőség i színvonal fe j�
lődése csak  a töm egek  b e k a p c so �
lá sán ak  ú tján  b iz to síth a tó . Ez a 
fe jlődés, m ely e t a Szovjetun ió  ta �
pasz  a la ta in a k  fe lh aszn á lá sáv a l 
és g y a k o rla ti seg ítség év e l e lé r �
tü n k . nem  e lég íth e t ki, m e r t  ko�
m oly fe lad a to k  e lő tt á llunk  m ég 
kü lön ö sen  a n ev e lés te rü le té n , 
hogy a m eglévő  fo rm á t szo�
c ia lis ta  ta r ta lo m m a l tö ltsük  m eg.

A SZOT titk á rs á g á n a k  h a tá ro �
z a ta , m ely  k im o n d ja  a sp o rtk ö ri 
veze tő ség ek  ú jra v á la sz tá sá t, nag y  
se g ítsé g e t n y ú jt — ha a z t he lye�
sen  é s  jól h a jtju k  v é g re  — to�
váb b i m u n k án k h o z , a  sp o rtk ö rö k  
m eg erő síté séh ez , sp o rtm o zg a l�
m u n k  tovább i m eg tisz tí á sáh o z  a 
b e fu ra k o d o tt e llen ség es e lem ek �
től. Több sp o rtk ö rn é l szü k ség essé  
v á lt a v á lasz táso k  m e g ta r tá sa  is, 
m e r t  a  sp o r tk ö r i vezetőség  ta g �
jai közül tö b b e t á th e ly ez  ek , vagy 
eg y éb  oknál fogva k iv á lt a s p o r t �
kö rbő l. A posta i á tsze rv e zések  
fo lyam án  jó  n é h á n y  sp o r tk ö rü n k

te ljes  á tsz e rv e z é se  v á lt sz ü k sé �
g e ssé  é s  ezt a  m u n k á t igen jó! 
össze  tu d ju k  kötni a sp o rtk ö ri 
veze  ő ségek  ú jra v á la s z tá s á v a l  A 
sz ak sze rv eze ti b izo ttságok  Jó 
m unkájátó l*  n a g y m é rté k b e n  fü g q  
a v á lasz táso k  s ik e re . A m ozgósí�
tás , a  sp o r tk ö r i tag ság  fe lv ilá g o �
s ítása  a jogokró l és k ö te le ssé �
g ek rő l. a  v á lasz táso n  va ló  ak tív  
ré szv é te lü k  m ind fon tos tényezői 
a s ik e re s  v á la sz tá sn a k . Döntő, fe l�
a d a ta  a z  if jú ság  fokozo tt bev o �
n ása  a v eze tésb e  és a sp o r to �
lásba. A D ISZ - b izottságoknak na�
g y o b b  sú ly t keSI helyezni a r ra ,  
hogy a DISZ - fiatalok ak tív an  
ré sz tv eg y e n ek  az  üzem i sport* 
k ö rök  m u n k á já b a n . Legyen é lő t. 
tü n k  péld a  a z  o lyan sp o r tk ö rö k  
D ISZ - szervezete , m in t a  Kőbányai 
Textil, ahol egyetlen  o lyan fia tal 
n incs , ak i sp o rto ló  és 100 sz á �
zalékon  alu l te lje s íten é  n o rm á �
já t. L egyenek lendítő i, rú g  ói é s  
kezdem ényező i az  üzem  és  a  h i�
va ta l sp o r tjá n a k .

Az 1953. év  fe lad a ta i nag y  es 
szép  m u n k á t k ív án n ak  a sp o r t�
k ö rök  vezetőitől a  tá rsa d a lm i a k �
tív ák tó l. A fe jlesz tési te rv , az 
M H K - előirányzat te ljesítése  jó 
sz erv e ző m u n k át, ö n tu d a to s, h a r �
cos sp o rtv eze tő k e t k íván . Ilyeneket 
v á la sszu n k  a v ezetőségbe és a k . 
k o r  jó  sp o rtm u n k áv a l se g ítjü k  
elő ö téves te rv ü n k  te ljesítésé t, a 
do lgozók szocialista  neve lésé t, 
o rsz á g u n k  é s  az  egész  b é k e tá �
b o r m eg erő sítésé t.

Százhatvanezer k ilom éter  
fő d a ra b ja v ítá s  nélkül

A Posta Központi Járműtele�
pénél dolgozik Kiss Máté gép�
kocsivezető szaktárs, aki Skoda 
(személygépkocsijává! 162ezer ki�
lométert futott fődarabjavítás 
nélkül. Kiss szaktárs lelkiisme�
retesen végzi munkáját, jól ki�
alakult munkamódszere van és 
minden eigyes elindulása előtt 
alaposan átvizsgálja kocsiját és 
a legkisebb hibát ís azonnal ja�
vítja.

Kérdésünkre, hogyan érte el 
ezt a kiváló teljesítményt, a kö�
vetkezőket mondja el:

Indulás előtt a következőket 
végzem: hűtővíz, olajállás, kor�
mányszerkezet, fékek, irányfet- 
zók, kürt, gumiövezet légnyomá�
sa, első és hátsó agyak, de kü�
lönösen a hátsó kerékagy meg�
vizsgálása. Utána a motor indí�
tását mindenkor kézierővel vég�
zem. A motor bemelegítése után 
mar az így előmelegített motor�
ral indulok. Hosszabb utaknál 
az első megálláskor a gépkocsit 
átvizsgálom, főként a gumiöve�
zet légnyomása, a rúgóleszorító 
Rengyelek csavarjainak átvizsgá�
lása és utánhúzása, átnézem az 
első futóművet, nem észlelek-e 
lazulást, vagy törést, a hátsó 
futómű felfüggesztő csavarjait 
átvizsgálom,. hagy nem lazul�
tak-e meg. A karbantartási utasí�
tásokat pontosan betartom. A 
gép ápolásánál a gördülőrészek 
(csapágyak) kenőanyaggal való 

■ ellátása, moto'aljcsere, olaj- 
szűrőcsere pontos betartása. 
Benzintankpermetező ' fuvókák 
tisztítása, levegőszűrő tisztítása 
és végül olajjal való bekenése. 
Ügyelek arra, hogy a központi 
olajozó olajszintje állandóan me�
leg legyen. A fékolajtartályt idő�

ben utána töltöm. A csuklóri- 
szek, zárak lekenése, vízszivaty- 
tyú szelencéjének hőálló zsírral 
való utánpótlásáról kellő időben 
gondoskodom. Az accumulátorsav 
állása, pólusainak tisztántartá�
sáról időben gondoskodom, hogy 
az oxidálódás áramellátási za�
vart ne idézzen elő. A sebes�
ségváltó és differenciál olaj- 
szintiét legalább kéthetenként 
ellenőrzőm, kenőanyagcserét pe�
dig az előírás szerint pontosan 
elvégzem. A két hátsó agy és 
fékrudazat függőleges tengelyét 
és hajlékony küométermeghajló- 
tengelyét 2000 kilométer után 
lezsírozom, rozsdamentesítem 
legalább kéthetenként. Nagy gon�
dot fordítok a tökéletes gyújtás�
ra, a gyertyák tisztántartására, 
a szikraközökre és a szelepek 
hézagainak távolságára. Mind�
ezek segítségével a jó kompresz- 
szló teljes kihasználását Igyek�
szem elérni, mert ezzel az üzem�
anyagmegtakarítást növelem.

Gépkocsimmal mindig óvatosan 
haladtam és a köz" ekedési sza �
bályokat mindig pontosan be�
tartottam. A menetsebességei 
mindig a forgalmi látási viszo- 
szonyok és az utak minősége 
szabta meg. Nagy gondot fordi- * 
tok vezetésnél az utak csúszós, 
jeges, havas és sáros állapotára, 
ahol meg fokozottabb óvatos�
sággal haladok.

Gépkocsimmal csak akkor in- ■ 
dúlok útnak, amikor a gépkocsi 
üzembiztonságáról teljesen meg�
győződtem".

Kiss szaíktárs munkamódszerei 
azért tettük közzé, mert ebből 
gépkocsivezető szaktársaink i,gien 
sokat tanulhatnak. (Szerk.)


