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•Teljesítik, am it válla ltak
Im m ár a  tetteken a  sor. 

H irek érkeznek: m indenki a 
legjobb tudása szerin t szor�
galmazza, hogy novem berre — 
am ikor megkezdődik az 
MSZMP IX. kongresszusa, — 
valóra váljanak mindazok az 
éves tervek, a napi m unkát se�
gítő felajánlások, am elyeket 
brigádértekezleteken, term elé�
si tanácskozásokon a  kollektí�
vák és az egyes dolgozók vál�
laltak. A Rádió-  és Televízió�
műszaki Igazgatóság Lakihe�
gyi Adóállomását, a  Központi 
H írlap Iroda 1. számú üzemét 
és a  Lipót Távbeszélő Üzemet 
kerestük fel, hogy áttekintést 
adhassunk: hol ta rtan ak  jelen�
leg, m it és m ennyit hajto ttak  
végre eddig a  vállalásokból, 
hogyan terem ti meg a  szakmai 
vezetés a vállalások teljesíté�
sének feltételeit, hogyan segíti 
a  szakszervezeti bizottság a 
vállalások teljesítését.
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Lakihegy — a  Szocialista 
Munka Állomása, összeszo�
kott gárda biztosítja itt  az or�
szág legnagyobb rádióállom á�
sának zavarm entes működését.

— Mind a  négy szocialista 
brigádunk olyan műszaki fel�
adatok m egoldására vállalko�
zott, am elyek nagym értékben 
megkönnyítik a  rekonstruk�
cióra készülő állom ás m unká�
ját. — m ondja Skornyák Ká�
roly szb - titkár.

— Azoknak a vállalásaink�
nak teljesítését, am elyeket 
nem gátol az anyaghiány, 
megkezdtük — m ondja Har-  
gittai Oszkár karbantartó  
technikus, az szb term elési fe�
lelőse. — Egyes felajánlásaink 
teljesítéséhez az igazgatóság 
segítségét várjuk.

Hogy milyen segítséget? A 
választ Mészáros István b ri�
gádvezető ad ja  meg.

— Vállaltuk, hogy szeptem �
ber 30- ig megvizsgáljuk a rá �
dióállomásokról hozzánk e lju t�
ta to tt transzform átor olajm in�
ták minőségét. Ezzel ugyanis 
évek óta senki sem foglalko�
zik. pedig a  speciális transzfor�
m átorolaj az üzemi meleg ha�
tására könnyen szennyeződik, 
s em elkedik a  sav százalék�
száma. Ilyenkor megváltozik a 
szigetelő tulajdonsága és ko-  
rodeálhatja a vezetéket. A 
vizsgálatok elvégzéséhez külö�
nös vegyszerekre van szüksé�
günk. A leszállítás késik, így 
a vizsgálatokat nem  tudjuk 
megkezdeni.

Az 5 pontban foglalt m unka -  
verseny - vállalásból néhányat 
m ár valóra váltottak. K ijaví�
tották a 117 m éter magas „kis�
torony” földhálózatát, átvizs�
gálták az elektrom otorok zö�
mét, s  megkezdték a három �
vezetékes tápvonalrendszer 
bontását. A két utóbbi válla�
lás határideje: július 1.

— Amikor a brigád elé tá r�
tam  azokat a vállalás - javasla�
tokat, am elyeket az állomás

vezetőségével előzőleg megvi�
tattam , megmosolyogtak. Ke�
vésnek* tarto tták . Ennek egyik 
indítéka — m ondja Gyura Je�
nő brigádvezető —, hogy a 
p árt kongresszusa élénken é r �
dekli és foglalkoztatja a dol�
gozók többségét. M ár a  brigád�
gyűlésen sok szó esett a  m un�
kásmozgalom jelenlegi helyze�
téről, az új gazdasági mecha�
nizm usról és azokról a  kérdé�
sekről, am elyekről alighanem  
szó lesz a  kongresszuson.

Igyekeztek olyan vállaláso�
kat tenni, am elyek az össz�
m unkát segítik. V állalták pél�
dául, hogy a 314 m éteres a n �
tenna - csatolóházában levő 
áram m érőm űszer egyenirá�
nyító egységét cserélik ki, s a 
devizáért beszerezhető angol 
cső helyett hazai típust hasz�
nálnak. A napokban vizsgál�
ták  meg az egyenirányítót, s 
úgy döntöttek: a  még használ�
ható régi m űszert m egtartják, 
elhelyezik a  20 kilowattos adó�
terem ben, így m érhető lesz 
az áram . Hozzákezdtek m ár a 
transzform átorház világításá�
nak  átalakításához is.

S végül még egy felajánlás, 
am elyet az igazgatóság üzem�
viteli osztálya te tt közösen a 
lakihegyi üzemvezetőséggel: 
az új ötvezetékes tápvonalat 
még júniusban bem érik. Ezt 
a  feladatot a II. félévben is 
ellá thatták  volna, de a kö�
zelgő rekonstrukció m iatt úgy 
gondolták, nem  halogatják to�
vább, a  feladatot.

Jó  kollektívával találkoz�
tunk  L akihegyen . . .

k®n, m é f  
lécet is
Voltunk a  Posta Központi 

H írlapiroda 1. számú üzemé�
ben is.

— A kongresszus tiszteletére 
vállaltuk  többek között, hogy 
a  hozzánk kerülő új lapokat a 
minőség rom lása nélkül válto�
zatlan létszám m al expediál-  
juk  — hallottuk Vereczkei 
Károlytól, az üzem szb - titká -  
rától.

A kisebb - nagyobb fela ján�
lások kiegészítik egym ást 
Gondolva a  szabadságolások�
ra, a  betegségekre, tíz szere�
lőasztal vezetője felajánlotta: 
öt m unkatársat kiképeznek 
vezetésre.

— Egy hete műszak után 
m inden nap bent m aradok — 
újságolta a jelenleg kiszedő, 
stószoló és leszámolóként dol�
gozó Pákozdi Margit. — Mucsi 
Istvánná türelm esen m agya�
rázza, mit, hogyan kell ten�
nem. Ű nagyon ügyes, gyor�
san dolgozik, nem  zavarja 
m unkájában, hogy közben ne�
kem m agyarázgatnia is kell.

— M argit jól halad, lehet, 
hogy jövő héten m ár önállóan 
dolgozhat — jegyzi meg Mucsi 
Istvánné.

Az üzem vállalásai közt sze�
repel, hogy a használt zsine�
get összegyűjtik és ism ét fel�

E L N Ö K S É G I  Ü L É S Ü N K

Szakszervezetünk elnöksége m ájus 26- án ta rto tta  
esedékes ülését, amelyen m egtárgyalta a  Szakma ifjú 
m estere mozgalom helyzetéről szóló jelentést. Erről 
lapunk más helyén adunk részletes tájékoztatást. M ajd 
m egvitatta a szakszervezeti tisztségviselők 1964/1965. 
évi oktatásáról szóló jelentést, illetve az 1966/69. évi 
oktatási tervjavaslatot. N apirendre kerü lt a központi 
vezetőség 1965. novem ber 18- i ülésén, a postás dolgozók 
szocialista neveléséről hozott határozat végrehajtásáról 
szóló tájékoztató jelentés is.

A jelentéseket a viták és a kiegészítések után az el�
nökség elfogadta.

használják. Negyedévenként 
így 1000 forintot akarnak  meg�
takarítan i. — Az eddigi ta �
pasztalatok az t m utatják , hogy 
ezt az összeget tú l fogjuk te l�
jesíteni — m ondja Kovács 
J enő üzemvezető.

Nem könnyű az a m unka, 
am i itt éjjel - nappal folyik. A 
naponta, hetente megjelenő 
újságokat, képes folyóiratokat 
ind ítják  ú tju k ra  az olvasók�
hoz. Bennük cikkek a  kong�
resszusi m unkaversenyről. Ez�
ú tta l m agukról is o lvashat�
nak  . . .

i§¥sít! Üvcs iem*®!
M ár jan u ár közepén foglal�

koztak a Lipót Távbeszélő 
Üzem dolgozói a  kongresszusi 

m unka verseny - vállalásokkal, 
ü g y  vélték: leghelyesebb, ha 
vállalásaik  az éves te rv  te l�
jesítését szolgálják. Szavukat 
adták, hogy az I. negyedévben 
tervezett 800 új állom ás he�
lye tt 1000- nél többet sze�
relnek fel. A végeredmény: 
1141 új távbeszélő állomás. 
Létszám hiánnyal m agyarázzák 
viszont a  fenntartási m unka�
óraterv  nem  teljesítését és a  
0,2 százalékos jóságfokromlást. 
Elmondották, hogy a  közpon�
tos osztály a  legeredm énye�
sebben versenyez a  szocialista 
üzem rész címért.

— Kongresszusi vállalása�
inka t négy pontba foglaltuk — 
halljuk  Ries Nándor osztály�
vezetőtől. — Segítséget nyúj�
tunk  az építési osztálynak. 
Többek között 10 ezer darab  
szám lálót négy brigádunk úgy 
helyez át, hogy a  postát ne 
érje  anyagi károsodás. Az új 
előfizetői névsor m egjelené�
séig egy magnó tá jékoztatja a 
törpeközpontok előfizetőit a  
számváltozásokról.

— A Delta - brigáddal közö�
sen vállaltuk  a  magnó üzem �
be helyezését. M ire a  Zugló 
mellékközpontban végeznek 
az em elet- átültetésekkel, mi 
is te ljesítjük  ezt a  vállalásun�
kat — hallo ttuk  Csősz József�
től, a Lakatos - brigád tag já�
tól.

A jóságfokromlás okai felől 
érdeklődünk Ries Nándor osz�
tályvezetőtől és Kálmán And�
rás szb - titkártól.

— Most vizsgáljuk az oko�
kat. Azt m ár m egállapítottuk, 
hogy az Ú jpestre és Zuglóba 
menő próbahívásoknál van a 
hiba. Az 5—6 százalékos hiba -  
lehetőséget egy ú jítással m ár 
lecsökkentettük 2 százalékra 
— kapjuk a  felvilágosítást.

— Szavunkat adtuk, hogy 
az elm últ év utolsó és ez év 
első negyedében elm arad t kis -  
m unkáinkát június 30- ig pótol�
juk. Megígértük, hogy az el�
m últ év azonos időszakához 
képest egy százalékkal csök�
kentjük egy állomás hibakere�
sési idejét. Az eredm ények 
biztatóak, ham arosan je len t�
hetjük: ado tt szavunknak ele�
get te ttünk  — halljuk  öröm�
mel Kiss Lóránt építési osz�
tályvezetőtől.

A Lipót Távbeszélő Üzem 
dolgozói tavaly dacolva a ne�
hézségekkel szép eredm énye�
ket m utattak  fel. Most ezeket 
akarják  megtetőzni. Ha ez si�
kerül nekik, egész esztendei 
m unkájuk méltó lesz a párt 
kongresszusához.

Földes Tamás

Ismeretes, hogy a szovjet és a magyar posta között létrejött megegyezés alapján, 
május 6- a óta közvetlen mozgóposta- járat közlekedik Moszkva és Budapest között. 
Ma már nem kell a Moszkvából induló vonat mozgópostakocsijából a határállomáson 
átrakni a postazsákok százait, ezreit.

A vendéglátó, a 78- as postahivatal, a szovjet kollégák részére kedves pihenőszo�
bát rendezett be. Szinte minden egyes nap, amikor befut a szovjet mozgóposta, ün�
nepszámba megy. Ebben tulajdonképpen a munka elismerése nyilvánul meg, hiszen 
a szovjet mozgópostások 36 órát töltenek tengelyen egyhuzamban. Szikár, szőke 
egyenruhás embert mulatnak be.

— Pjotr Nyiikitevics Vaszim — szorít velünk kezet. Ű a mozgóposta vezetője. — 
örömmel jövünk Budapestre. Az itteni szaktársak a legmesszebbmenőkig gondoskod�
nak a munka folyamatosságáról és rólunk. Minden csoportban van olyan magyar 
postás, aki beszéli az orosz nyelvet. Nagyon előzékenyek — dicséri a 78- asokat.

Kiderül, hogy 1947 óta mozgópostás. Azelőtt kdtona volt. Először a Moszkva— 
Ogyessza, majd a Moldva—Uljanó vonalon teljesített szolgálatot. A moszkva—kijevi 
pályaudvar postahivatala szakszervezeti bizottságának munkavédelmi felelőse.

— A szakszervezeti feladatot a két út közötti szabad időmben végzem. Nálunk 
egyébként a mozgópostásoknak fele nő. Ebből adódik, hogy igen körültekintőnek kell 
lennünk a munkafeltételeket, szociális körülményeket illetően. Beleszólunk a pré�
mium, a jutalom elosztásába, de eljárunk a fűtés, világítás ügyében is. A közelmúlt�
ban intéztük el, hogy a tehertargoncák és a mozgópostakocsik közé csúszdaszerű hi�
dat szereltek fel. Amíg az nem volt, balesetveszély állt fenn.

— A kijevi pályaudvar postahivatala régi, elavult épületben van. Nagy öröm ért 
bennünket a minap: új pályaudvart és postahivatalt kapunk. Így döntött a Moszkvai 
Szovjet.

Pjotr Nyikitevics Vaszim most van másodszor Budapesten: Az első alkalommal 
a gellérthegyi Szabadság- szobor mellől gyönyörködött a magyar főváros panorámá�
jában. „Öcsin krasziva!” (Nagyon szép!). Alkalomadtán szeretnénk egy- két múzeumot,
képtárat is megtekinteni.

Továbbra is a szovjet postások munkája iránt érdeklődünk. Megtudjuk, hogy a 
hosszú utak előtt bizony szinte nagyító alá veszik a mozgó postakocsikat. Ha valami 
hibát észlelnek, nem indítják, másik postakocsit sorolnak a vasúti szerelvénybe.

— Ilyenkor egy kicsit több a munka, de azért megoldjuk — mondja Szemjon 
Grigorjevics Kazarszki, a postakocsi másik dolgozója, miközben bemutatja a csomag�
raktárt, a hálófülkét, s a rádiót, amelyen keresztül állandó kapcsolatban állnak fő�
nökségükkel és Moszkvából közvetlenül kapnak menet közben utasításokat. Elmond�
ják, hogy szovjet területen haladva a mozgóposta még belföldi forgalmat is bonyolít. 
Elsősorban napilapokat visznek a különböző állomásokra. 8 éve postás. Azelőtt a ha�
tárőrségnél mint közkatona teljesített szolgálatot.

Magukról keveset beszélnek, pedig egyikük a sokat hallott leningrádi harcok 
egyik részvevője. Szerények, csendesek, nyugodtak. Látszik rajtuk, hogy tisztában 
vannak a mozgóposta- mesterség minden csinjával- binjával.

— Szeretnénk jobban megismerni a magyar postások szakszervezeti mozgalmát. 
Hasznos lenne egy ilyen irányú tapasztalatcsere — hangzik el a kívánság. Örömmel 
teszünk eleget a kérésüknek a Postás Dolgozó című lap és a Budapest 78. hivatal 
szb- je részéről. Szerintünk ez a tapasztalatcsere május 6- a óta állandósult. . .

(bérces)

ELŐ TÉRBEN AZ OKTATÁS
A KPM június 7 - én orszá�

gos értekezleten tárgyalta 
szakem berképzésének problé�
máit. Dr. Csanádi György 
közlekedési és postaügyi mi�
niszter megnyitó szavai u tán  
Horn Dezső, a  m iniszter első 
helyettese elem ezte az oktatás 
eredm ényeit és a további fel�
adatokat, az oktatási reform -  
törvény végrehajtásának szem�
szögéből. A tárca szintjén je �
lenleg 26 szakm a elsajátításá�
ra  van lehetőség szakm unkás -  
tanuló  iskolákban. A várható 
műszaki fejlődés azonban 
nem csak mennyiségi — 1970-  
ig a jelenleginél 7000- rel több

szakm unkásra van szükség —, 
hanem  minőségi követelm ényt 
is  tám aszt a  szakmunkás-  
képzéssel szemben. Ezért a 
jövőben a  tanm űhelyi e llá to tt�
ságot növelni kell, jobban fel 
k ívánják kézi szerszámokkal 
és szerszámgépekkel e m űhe�
lyeket szerelni. Gondoskodnak 
a  korszerű pedagógiai elvek�
nek megfelelően az oktató 
nevelőgárda továbbképzéséről 
is.

A harm adik ötéves tervben 
182 millió forint áll rendelke�
zésre oktatási célokra. Intéz�
kedés tö rtén t az em elt szintű 

szakm unkásképzés bevezeté�

sét illetően olyan formán, 
hogy a magasabb elm életi tu �
dás megszerzése mellett, az 
érettségit rövidebb idő alatt 
szerezhessék meg.

Tárcaszinten jelenleg is biz�
tosított minden szakma tech�
nikusi képzése. A techniku�
mok 1200 nappali és 2000 esti 
levelező hallgatót vesznek fel. 
44 szakm unkástanuló - intézet�
ben jelenleg 10 300 tanuló 

képzése folyik. Ezenkívül 20 
szakközépiskola is működik.

A szakoktatás szükségessége 
előtérbe került, s a lehetős/' 
gek pedig egyre bővülnek.
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Szakszervezetünk gazdálkodásáról
A szakszervezet elnöksége és központi vezetősége m egtár�

gyalta ás elfogadta az 1965. évi gazdálkodásról szóló jelentést.
A jelentés m egállapította, hogy 1065- ben is rendelkezésre 

álltak  a  szákszervezeti tagság sok irányú igényeinek kielégí�
téséhez szükséges anyagi eszközök.

Szakszervezeti szerveink m inden szinten éltek az önálló�
sággal, valam int a tagság által elfogadott költségvetés ad ta 
lehetőségekkel, em ellett gazdálkodásuk fegyelmezett és taka�
rékos is volt.

Az elm últ évben nő tt az érdeklődés a gazdasági, pénzügyi 
kérdések iránt. Az alapszervezetek taggyűlésein a tagság egy ré �
sze bátrabban te tt észrevételt a gazdálkodással kapcsolatban. 
Ezek még szórványosak ugyan, de örvendetes, hogy az alap -  
szervezetek tagsága egyre több helyen él az ellenőrzés jogával.

Hogyan a laku lt a szakszervezet tagdíjbevétele, s m ire 
használta fel azt az elm últ esztendőben?

A tagdíjbevételi előirányzatot, am elyet év közben 200 000 
forin ttal em eltünk, 102,8 százalékra teljesítettük. A befizetett 
tagdíjak  összege 9 248 000 forint, am i 6,6 százalékkal több az 
előző évinél. Az adatok azt bizonyítják, hogy m ind a tisztség�
viselők, mind a  tagok a vállalt kötelezettségüknek eleget te t�
tek. Különösen jól dolgoztak a  Baranya, Gsongrád megyei, va�
lam in t a budapesti alapszervezetek.

Ha a tagdíjbevételek felhasználását a szervezeti felépítés 
szerint vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a bevételek 48,6 százalé�
kát az alapszervezetek, 16,8 százalékát a  középszervek, 29,6 
százalékát a közipont használta fel, 5,0 százalék pedig SZOT-  
járu lék  v o lt

Az alapszervezetek közismert 35 százalékos részesedésén 
felül figyelembe vettük a külön részesedést és az alapszerve�
zetek helyett az SZTK - nak központilag té ríté tt temetkezési 
ás szülési segélyeket is. E segélyek összege 616 000 forintot 
te tt ki.

Az alapszervezetek költségvetésileg 1965- ben 4 520 000 fo�
rin to t használtak fel. Ebből rendkívüli segélyekre 483 000 (10,7 
százalék), szociális célokra, 1 286 000 (28,4 százalék), kulturális 
eélokra 1 297 000 (28.6 százalék), szervezési és ügyviteli célok�
ra  1 153 000 (25,5 százalék), sportcélokra 301 000 (6.8 százalék) 
forintot fordítottak. Az arány  jónak mondható, örvendetes a 
ku ltu rá lis kiadások növekedése. Rendkívüli segélyekre azon�
ban csak az előirányzott összeg 31,7 százalékát használták fel. 
Ez azért kifogásolható, m ert ugyanakkor az alapszervezetek 
a nyugdíjasok részéről jelentkező igényeket gyakran nem  elé�
gítették ki.

M ire fordította a  szakszervezeti központ a  rendelkezésére 
álló tagdíj -  és egyéb bevételeket?

A kulturális célok közül kiem elnénk a  Budapesti Köz�
ponti Művelődési Ház tám ogatását 120 000 forinttal, a  szegedi 
és nyíregyházi kultúrotthonok felú jítására nyrijtott 131 000 fo�
rin t és a  könyvtárak fejlesztésére fordíto tt 213 000 forin t tám o�
gatást. A postás fiatalok egyéb töm egkulturális igényeinek ki�
elégítéséhez 103 000 forinttal járu ltunk  hozzá.

A szociális célok közül em lítést érdemel a balatonalm ádi 
és a hajdúszoboszlói üdülőnk üzem eltetésére fordított 570 000 
forint, a zirc - tündérm ajori és a balatonszabadi gyermeküdülők 
fenntartására fordított 455 000 forint, a  külföldi csereüdülte -  
tés- hez nyújto tt 125 000 forintos hozzájárulás, a nyugdíjasok 
étkeztetéséhez nyújto tt 144 000 forintos segítség és a központi�
lag fizetett 75 000 forint rendkívüli segély, továbbá a  fiatalok 
üdültetéséhez nyújto tt 78 000 forintos hozzájárulás és az üdü�
lők felújítására fordított 356 000 forint. Ez utóbbi összegből 
többek között a hajdúszoboszlói üdülőnkbe bevezettük a  gáz�
fűtést, a balatonalm ádi üdülő konyhájában á ttértünk  a pro�
pán - bután gáz üzemelésére, ugyanott megépült az új virág�
ház. balatonszabadi gyerm eküdülőnkben napozó épült és szám�
ta lan  kisebb felújítási m unkát végeztettünk el.

A postás sport tám ogatására 609 000 forintot fordítottunk, 
8m ely összegből az alapszervi sportcsoportok tám ogatására 
451 000 forintot ju ttattunk.

Még hosszan sorolhatnánk azokat a kiadásokat, am elyeket 
8 postás dolgozók kulturális, szociális és sportolási elláto ttsá�
gának m egjavítása érdekében eszközöltünk. Ezzel is eleget 
te ttünk a szakszervezet egyik alapvető céljának, hogy a  be�
vételekből minél többet adjunk vissza a tagságnak.

A szakszervezet állóeszközökből, készletekből és pénzügyi 
eszközök bői álló vagyona 1965. decem ber 31- én 27 256 000 fo�
r in t volt.

Szervezettségünk országosan 97.3 százalék, vidéken 97,9 
százalék. Budapesten pedig 96.6 százalék, am i átlag 0,3 szá�
zalékos növekedést jelent.

A fizetőkészség az elm últ évhez képest 96,3 százalékról 
96.8 százalékra em elkedett. A három  hónapnál hosszabb idő�
vel elm aradók száma 0,6 százalék. Ez nem  sok, azonban fi�
gyelmeztetést jelent, hogy a  nevelő - , felvilágosító m unkában 
van még tennivalónk.

Főleg a megyei revizorok tevékenysége eredm ényeként az 
alapszervezetek gazdasági, pénzügyi m unkája biztató, javuló 
irányzatú. B izonyítják ezt elsősorban a  revizori jegyzőköny�
vek, am elyekben egyre kevesebb az érdemi kifogás, továbbá 
az alapszervezetek á ltal beküldött költségvetések és beszá�
moló jelentések.

1965- ben tovább fejlődtek az alapszervezetek m ellett m ű�
ködő ICST- k. Részükre az elm últ évben 480 000 forint forgó�
eszköz- kiegészítést nyújtottunk. Ezzel az összeggel minden fel�
m erült igényt kielégítettünk.

Végezetül a központi vezetőség és az elnökség köszönetét 
tolm ácsoljuk m indazoknak a tisztségviselőknek — elsősorban 
a szakszervezeti bizalm iaknak, gazdasági felelősöknek és szb-  
titkároknak —. akik a  maguk területén erejükhöz m érten tá �
m ogatták az 1966. évi költségvetésben foglaltak megvalósí�
tását és nem utolsósorban a tagdíj bevételi előirányzatok te lje �
sítését.

Aranyi Lajos, 
a főkönyvelőség vezetője

M a r a d a n d ó  e m l é k
A Hím gária - expressz m ájus 17- én 8 óra 10 perckor kigör�

dült a  Nyugati pályaudvarról. 31 m agyar postás dolgozó is he�
lyet foglalt benne. Irány: a Német Demokratikus Köztársaság, 
Thüringia, az egykori határvidéki várból alak íto tt leitenbergi 
üdülő. 16 napot töltöttünk ott, illetve a változatos program ban 
biztosított különböző érdekes helyeken.

Já rtu n k  a  háborús pusztulásból újjáépült, fejlődő Drezdá�
ban, annak világhírű képtárában, a Zwingerben, Buchen-  
w aldban, ahol m inden nap 10, 12 és 15 órakor harangjáték 
szólal meg. Kegyelettel helyeztük el v irágainkat a koncentrá�
ciós táborban kivégzett magyar deportáltak és Ernst Thäl�
mann elv társ em lékm űveinél. Az üdülő rom antikus környé�
kén sokat kirándultunk, hajókáztunk a hoohenwartei tavon, 
voltunk W eim arban, Goethe, Schiller és Liszt Ferenc lakosz�
tályaiban. Lipcsében, a vásárvárosban m egtekintettük a „Né�
pek nagy csatája” m onum entális em lékművet, m ajd autóbusz -  
szal Potsdam ba rándultunk  ki. Berlinben két és fél napot töl�
töttünk. L áttuk  a Brandenburgi kaput, am ely mesterségesen 
választja el Kelet-  és Nyugat- Berlint, s fővárosa révén m agát 
a ném et népet is.

Kedves volt szám unkra a  leitenbergi postahivatal dolgo�
zóival, valam int a ném et Postás Szakszervezet és a Postaügyi 
M inisztérium vezetőivel folytatott baráti találkozó. Köszönet 
m ind a magyar, m ind a  ném et posta szakszervezeti és szakmai 
vezetőinek a szép napokért.

M. E.

B í r á l t u n k

— intézkedtek
Lapunk áprilisi szám ában 

— de előzőleg is  — foglalkoz�
tunk  a Központi H írlapiroda 
expedíciójában dolgozók m un�
kakörülm ényeivel. T ettünk né�
hány kritika i megjegyzést, 
am elyek egy részére Búza 
Mártonná dr. vezérigazgató -  
helyettes levélben válaszolt. 
Új kezelési rendet dolgoztak 
ki a  nyomdai kötegek pálya�
udvari átadására  és feldolgo�
zására, így az öt legnagyobb 
nyomda a  nagy példányszámú 
lapokat nem  az expedíciókba, 
hanem  közvetlenül a  k ijelölt 
pályaudvarokra szállítja, s  a 
hirlapkötegek feldolgozása a 
pályaudvarokon történik. A 
m últ év  júliusától fokozatosan 
14 folyóirat kötegelését, fel�
dolgozását vonták be az új 
kezelési rendbe. Létrehozták 
a  Budapesti L apraktárt, aho�
vá a  napilapok kivételével a 
fővárosban megjelenő összes 
lapot az expedíció kikerülésé�
vel szállítják. Innen kerülnek 
a  szétosztás u tán  a  hírlapel�
osztókba és a  postahivatalok�
ba.

A bevezetett új eljárások 
eredm ényei a  következők:

— H avonta 8,5 m illió lap �
példányt a  Központi Expedí�
ció kikerülésével dolgoznak 
feL

— A Központi Expedíció 
zsúfoltsága a  hírlapanyagon 
túlm enően létszám ban is je�
lentősen enyhült.

— A létszámcsökkenés szo�
ciális és egészségügyi elláto tt�
ság tekintetében jelentős ja �
vulást eredm ényezett

— Az expedíció dolgozói je�
lentős im produktív m unkától 
szabadultak meg, így javu lt a  
m unka minősége is. A Posta�
vezérigazgatóság a  jövőben is 
keresi azokat a  lehetőségeket, 
megoldásokat, am elyek jobbá 
teszik az expediálást, jav ítják  
a dolgozóik m unkakörülm é�
n y e it

Áprilisi, szám unkban Akad 
még tennivaló bőven cím a la tt 
a  Postai Épületkarbantartó  
Üzem vezetőit bíráltuk  m un�
kavédelmi hibákért. Kunért 
Ferenc igazgató, elism erve a 
kritika jogosságát, ., irasban 
u tasíto tta az építésvezetőket, 
hogy a vidéki, m unkahelyeken 
— a törvényes előírásoknak 
megfelelően — személyesen, 
va,gy helyettesük révén vegye�
nek részt a  havi m unkavédel�
mi szemléken. Írásbeli figyel�
m eztetést kapo tt Magdal An�
tal segédmunkás, mivel a 
mészoltásnál nem  viselte a 
védőszemüveget. (Mit kapott 
a felelős munkavezető?)

Szabó László, a Soproni 
Postaigazgatóság vezetője 
szintén, az áprilisi szám unk�
ban m egjelent b írá la tra  vála�
szolt. Intézkedett, hogy Kapu�
v ára it a  leendő körzetm estert 
megfelelően kioktassák jövő�
beni feladatairól. Mivel az 
esetből messzemenő következ�
tetést vontak le, a  Megyei 
Távközlési Üzem dolgozói ré �
szére szakm ai ok ta tást is szer�
veztek.

M ájusban M unkavédelmi 
Szemle cím en foglalkoztunk a 
HÁLÉP budai term elési osz�
tályának raktárproblém ájával. 
Horváth Ferenc, a  Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóság veze�
tője közölte, hogy a  fenti ügy�
ben a  Postavezérigazgatóság�
hoz fordultak, s kérték, hogy 
a Posta Központi Járm űtelep�
nek az épületben levő garázs�
helyiségéből mintegy 85 négy�
zetm éter te rü le t leválasztását 
engedélyezzék. A Postavezér�
igazgatóság elő ttünk ism eret�
len okok folytán még nem  in�
tézkedett. Vegyék figyelembe, 
hogy az em líte tt rak tárban  
m indennapos balesetveszély 
áll fenn!

M ájusban a S ajá t erőből cí�
mű sportcikkben a budapesti 
sporttelep szakszerűtlen pá�
lyakarban tartásá t te ttük  szó�
vá. ■ Zsíros István, a  Postás 
Sport Egyesület elnöke közöl�
te, hogy a b írálat nyomán ta �
nácskoztak a pályagondnok�
kal, s ké t nyugdíjast a lkalm az�
nak, akiknek feladatuk lesz a 
locsolás, az atlétikai pályák 
iszépítése, karbantartása.

B. Gy.

A Posta Központi Távíró 
H ivatalában szorgosan m un�
kálkodnak a kis készülékek 
előtt ülő nők. Kapcsolatot ta r�
tanak az ország különböző vá�
rosaival, de „leveleznek” New 
Yorkkal, Tokióval, a  Fülöp -  
szigetekkel is. Kinek örömet, 
kinek szomorú h ír t kopogtat�
nak — pontosan úgy, ahogyan 
a  feladó kívánja.

— A jó távirászok nem  té �
vednek — igazít helyre egy 
élénk tekintetű, fürge moz�
gású fiatalasszony, m ajd hoz�
záteszi: legalábbis nagyon
ritkán. A szakszervezeti cso�
port az t vállalja, hogy a bel-  
kezelési idő legfeljebb 40 perc 
lesz hiba nélkül.

A beszélgetőpartner neve 
Béday Béláné, beosztása első�
osztályú kezelő, társadalm i 
tisztsége szakszervezeti bizal�
mi. Kilenc éve élvezi társai 
bizalmát, s  m ajd  egy évtize�
de dolgozik m ások érdekében, 
kihasználva a  m unkaközi szü�
neteket, a  szabad perceket, 
az ebédidőt. De ezt teszi töb -  
bé - kevésbé a többi, összesen 
ötvennyolc bizalm i is.

Hogyan élnek a  rá juk  ruhá�
zott bizalommal? És hogyan 
tudnak élni jogaikkal? Hi�
szen előfordul, hogy egyetlen 
műszak a la tt hat- hétszáz, sőt 
olykor ezer táv irato t is továb�
bítanak!

A válasz: A karni kell, ak �
kor minden rendben megy.

S a  szakszervezeti bizal�
miak eleget akarnak  tenni 
kötelezettségeiknek, élni akar�
nak a  rá ju k  ruházott jogok�
kal. Társaik értenek  m ár a  
szem ük villanásából is, meg�
szokták, m ert beszélgetésre 
ritkán  adódik alkalom.

A legutóbbi bérrendezésnél 
különösen sok dolgunk akadt 
— mondják. — M érlegelni kel�

lett, ki m ennyit érdem el a
rendelkezésre álló összegbőL

Sok üzemben, hivatalban 
megirigyelhetnék az itteni bi�
zalm iak jóform án önmaguk 
álta l kivívott jogkörét, tekin�
télyét. Egy- egy szakszervezeti 
csoport (amely azonos a bri�
gádokkal) m egkapja például a 
ju talm azásra szánt összeget, s 
annak  felhasználásáról önm a�
guk döntenek. Különösen 
büszkék arra , hogy a  bizalmi 
és a  brigádvezető javaslatá t 
m ajd  minden esetben jóvá�
hagyja a  csoport. Megnyug�
vással veszik tudom ásul a  ki�
sebb kollektívák, hogy az elé�
jü k  te rjesz te tt javaslatok m eg�
fontoltságról, körültekintésről 
tanúskodnak.

Az önálló szakszervezeti éle�
tet, a kiterjedt, gyakorlatiasuit 
jogkört példázza az is, hogy 
az évi szabadságolási tervet is 
önm aguk készítik. Figyelem�
be veszik, hogy a  gyermeke�
sek csak nyáron m ehetnek sza�
badságra, az iskolai szünidő�
ben. U tánuk azok ju tnak  
előnyhöz, ak ik  a  legjobban 
dolgoztak. De nem  tévesztik 
szem elől az egyéni kívánságo�
kat sem. Egyszóval: a többség 
megelégedésére elrendezik 
egym ás életé t anélkül, hogy a 
vezetőknek az külön m unkát 
adna.

Érdemes időt szentelni* rá, 
megvizsgálni, hogyan reagál�
nak m indezekre a  hivatal dol�
gozói. M indenekelőtt úgy, 
hogy őszintén m agukénak vall�
ják  a  szakszervezetet. Ezt 
példázza a  99 százalékos szer�
vezettség, az egy főre eső 17 
forintos tagdíjátlag (az egy 
főre eső átlagbér 1700 forint), 
és a  96 százalékos tagdíjfize�
tési készség. Á tmeneti e lm ara�
dás inkább a betegek, a  sza�
badságon levők között tapasz�

talható, de azok is pótolják a  
kényszerű mulasztást.

— Azt tapasztaltuk, hogy a  
legkényesebb kérdések eldön�
tését is nyugodtan ráb ízhatjuk  
a szakszervezeti csoportokra^ 
a  brigádokra — m ondja Csö�
mör László szb - titkár és Kő�
vári Béla, az elnök. — Mi pe�
dig gondoskodunk arról, hogy 
időben tájékoztassuk a bizal�
m iakat, rendelkezésükre bo�
csássuk azokat a  k im utatáso�
kat, am elyeknek ism erete 
m egkönnyítheti döntésüket.

Egyszóval a vezetők több�
sége az t vallja: a  m egoldásra 
váró kérdéseket o tt kell e l�
dönteni, ahol azok a szakszer�
vezeti csoportokban felm erül�
nek. Ebből az következik, hogy 
a  szakszervezeti bizottság 
nem  sa já títja  ki a  bizalm iak 
jogkörét. Engedi, hogy a cso�
portok éljék  önálló életüket. 
Ez a  titka  a  hatékony szak -  
szervezeti m unkának.

Ezek u tam m ár azon sem 
csodálkozunk, hogy a szűkös 
öltözőt, és tisztálkodási lehe�
tőséggel já ró  kényelm etlensé�
geket jól viselik. Tudják, meg 
is fogalmazzák: „Adott hely�
zetben mi sem segíthetnénk 
azonnal. A zsúfoltság m érsék�
lésének lehetőségét ki kell 
várni.”

A Városház utca 18- ban, a  
Posta Központi Távíró Hiva�
ta lának  épületében 58 szak -  
szervezeti bizalm i őrködik a 
szervezett dolgozók érdekein. 
Fáradozásukért nem  kérnek 
és nem is várnak  külön ju ta l�
mat. Legnagyobb elism erés�
nek azt ta rtják , ha erőfeszí�
téseik sikerrel járnak. Olyan 
em berek ők, m int a  csoport 
többi tagjai, csak egy kicsit 
többet tesznek másokért, 
m unkatársaikért.

Zsidai Pál

Az i f j ú  mesterek mozgalmáról
Szakszervezetünk elnöksé�

ge májusban vitatta meg a 
Szakma ifjú mestere mozga�
lom szervezéséről és értékelé�
séről szóló határozatának vég�
rehajtását, amelyet a KISZ 
Központi Bizottsággal és 
a Postavezérigazgatósággal 
egyetértésben 1962- ben ho�
zott. Megállapította, hogy e 
határozatot alapjában végre�
hajtották, s a részvevők száma 
1965- ig állandóan emelke�
dett. A mozgalom a postás�
fiatalok körében népszerűvé 
vált, fokozta szakmai és po�
litikai képzettségüket, segítet�
te a postai feladatok végrehaj�
tását. De az eredmények mel�
lett több olyan hiányosságot 
is megállapítottak, amelyek 
megszüntetése sürgető. A Bu�
dapesti Postaigazgatóság, a 
Rádió-  és Televízióműszaki 
Igazgatóság a. Budapesti Bi�
zottsággal közösen kezdemé�
nyezte a SZÍM- mozgalom fel�
tételeinek módosítását.

Tagadhatatlan, hogy a moz�
galom érdekében jó szervező 
munkát végeztek a szakszer�
vezeti szervek, a KlSZ- alap-  
szervezetek és a szakmai ve�
zetők. Jó munkát végeztek a 
vizsgabizottságok a vizsgák 
lebonyolításánál is. Kevésbé 
mondható el ugyanez a je�
lentkezések és a vizsgák kö�
zötti időszakra. A forgalomnál 
dolgozó fiatalok évközi segí�
téséit, a konzultációk megtar�
tását többségében az oktató-  
tiszti hálózatra bízták. Ennek 
következtében — és a szakve�
zetők, társadalmi szervek se�
gítő, ellenőrző tevékenységé�
nek hiányában — néhány he�
lyen a konzultációk a szakmai 
beszámoltatás szintjén mozog�
tak. Előfordultak olyan esetek 
is, hogy a hiányzó fiatalokat 
— ahelyett, hogy a nehezebb 
kérdéseket megmagyarázták 
volna nekik — kizárták a 
vizsgákról. így azután a vár�
ható 10—15 százalékos lét�
számcsökkenés a 42 százalé�
kot is elérte.

A postás fiatalok körében 
egyre nagyobb a számuk azok�
nak, akik magasabb állami, 
vagy postai képesítéssel ren�
delkeznek. Ezek csak elvétve 
vesznek részt a mozgalom�
ban. Az okokat vizsgálva az 
elnökség megállapította: A
jelenlegi feltételek elavultak 
és átdolgozásra szorulnak, 
mert nem ösztönzik a maga�
sabb képzettségű fiatalokat a 
vizsgák letételére. Vonatkozik

ez a segédtiszti képzettségűek�
re is. Elavultak a feltételek, 
de akadnak olyan munkakö�
rök is, amelyekre nem állapí�
tottak meg feltételeket.

Igen ritkán történik még, 
hogy a Szakma ifjú mestere 
mozgalomban sikeresen vizs�
gázott fiatalokat kitüntetés�
ként magasabb képzettséget 
biztositó szakmai tanfolyamiba 
(felsőfokú tiszti) javasoljanak. 
Az elnökség javasolta, hogy 
a feltételeket mielőbb át kell 
dolgozni. E célból a Postave�
zérigazgatósággal közösen bi�
zottságot alakított. Feladata 
lesz az új feltételeket kidol�
gozni, továbbá behatóan ta�
nulmányozni az olyan posta�
szervek területét, ahol e moz�
galom eredményes. A terve�

zett feltételeket — a szakkol�
légiumi és elnökségi jóváha�
gyás előtt — a KlSZ- alapszer-  
vezetek javaslata alapján — a 
mozgalomban eddig legered�
ményesebben részt vett fiata�
lok bevonásával ankéton vi�
tassák meg. A határozat mó�
dosítását és a feltételeket még 
ez év végéig minden érdekelt 
postaszerv szakmai és társa�
dalmi szervéhez el kell juttat�
ni.

Kérjük a postásfiatalokat, a 
KISZ- t és a szakszervezeti 
szerveket, hogy a feltételek 
átdolgozásával kapcsolatos ja�
vaslataikat legkésőbb augusz�
tus 15- ig küldjék meg a Pos�
tások Szakszervezete közgaz�
dasági osztályához.

Sütő István

A nemzetközi
szakszervezeti mozgalom hírei

A POSTAS SZIMFONIKUS 
ZENEKAR 50 fős csoportja 
Bíró Bódis József titk á r elv�
tá rs  vezetésével 1966. június
2- től 13- ig Párizsban tartózko�
dott. A zenekar dr. Vasadi Ba�
logh Lajos karnagy vezényle�
tével különböző m unkáske�
rületekben négy alkalom m al 
nagy sikerű hangversenyt 
adott. (Részletes ism ertetést 
júliusi szám unkban adunk.)

M ájus hó 17. és június 1. 
között az NDK - ban 30 fős 
postás magyar üdülőcsoport 
tartózkodott. Jún ius 9- én vi�
szonzásként az NDK- ból né�
m et üdülőcsoport érkezett ha�
zánkba. 12 napot Balatonal�
mádiban, 2 napot Budapesten 
tartózkodtak. Az üdülés m el�
le tt szakmai és szakszervezeti

tapasztalatcserére is sor ke�
rült.

Az Ausztráliai Egyesült 
Postás Dolgozók Szakszerve�
zetétől érkezett tájékoztatás 
alap ján  a női m unkaerők 
alacsonyabb bérezése m iatt 
változatlanul ta rt a vita a pos�
taigazgatóság és a  szakszerve�
zet között. Ezért a  postatiszt�
viselők az ausztrál posta tör�
ténetében először 24 órára 
beszüntették a  munkát. 7000 
postatiszt viselő vett részt a 
m unkabeszüntetést kimondó 
gyűléseken, s azt követően a 
férfiak is felfüggesztették a 
túlórázást, csak a szabályos 
munkaidő szerint dolgoztak. 
Az események miatt, hatalm as 
levélpostai anyag halmozó�
dott fel a  hivatalokban.

Sz. K.

F é r f i n a p  K o m á r o m b a n
A férfinapok megrendezése m ár szinte hagyom ány a  ko�

m árom i 1. postahivatalban. Az idén is lelkesen készültek a nő�
dolgozók e napra. ízlésesen elkészített meghívót kaptunk. A 
klubszobában te ríte tt asztalokkal fogadtak bennünket. Mercz 
Lászlóné kedves köszöntőt mondott, m ajd m indenkinek átadott 
egy emléklapot, am elyen a címzettet rajzokkal jellemezték.

A férfiak nevében Józsa Gyula szb - titkár mondott köszö�
netét, s m inden szaktársnőnek rózsával kedveskedett.

Ezután következett az est fénypontja. Az egyik szaktárs�
nő kanalakkal teletűzdelt babkásával k ínált mindannyiunkat) 
Csúszott is rá  a  sör. Jól éreztük magunkat.

ADLER JÓZSEF bizalmi

2 POSTÁS DOLGOZÓ



BÍRÁL A POSTÁS NÉZŐ

A Nemzeti Színház évad végi bemutatója Déry Tibor: 
Bécs 1934 című történelmi színműve volt. A drámát, amelyet 
Déry voltaképpen Befejezetlen mondat című nagysikerű re�
gényének alapján írt, a hivatalos kritika már mérlegelte, s 
joggal mutatott rá súlyos gyengéire. Mindehhez érdekes ada�
lékként közöljük néhány postás dolgozó véleményét. Különös 
véletlen: a regényt egyikük sem olvasta.

— Aktívan foglalkozom politikával, munkahelyemen 
KISZ- propagandista vagyok — mondja Kovács Ferenc, a Köz�
ponti Távíróhivatal üzemviteli vezetőhelyettese. — Talán 
szembekerülök most a hivatásos kritikusokkal, de meg kell 
őszintén mondanom: engem a darab rendkívül lekötött. Az 
embert töprengésre készteti. Szinte ott éreztem magam az 
1934- es Bécsben, amikor a munkásság általános sztrájkja fegy�
veres harccá alakult — végül vereséggel végződött. A túlerő 
hamar letörte a híres proletárházba, a Marx Károly- udvarba 
gyűlt forradalmárok ellenállását. A színmű emlékeztetett az 
1956- os eseményekre is, amikor jómagam a hivatal becsületes 
dolgozóival együtt hasonló helyzetbe kerültem, vagyis — mint 
egy ostromlott várban — fegyverrel a kézben kellett helytáll-  
nunk a ránk törő ellenforradalmárokkal szemben.

— Nekem ugyan nincsenek olyan személyes élményeim 
— mondja felesége, aki a Budapest 114- es postahivatal távirá-  
sza —, m int a férjemnek, de az .előadás nagy része engem is 
lekötött. Voltak persze unalmas és vontatott részek is, különö�
sen a második felvonásban, amikor mintha megállt volna a 
játék.

A Csekkleszámoló Hivatalban Gillich Évával, a bontási 
osztály számadás- felülvizsgálójával beszélgetünk, aki egyéb�
ként a hivatal KISZ- titkára is.

— Másodéves joghallgató vagyok, éppen vizsgaidőszak�
ban, tehát meglehetősen ideges lelkiállapotban láttam a da�
rabot — kezdi. — Volt először olyan érzésem, hogy hasznosab�
ban is eltölthettem volna azt a néhány órát. Bizony, láttam 
már ennél sokkal jobbat is. Szerintem a darab egyik alap�
vető hibája, hogy az ifjabb Goga alakja mesterkélt. Ügy ér�
tem, amit tesz, nem fakad az addig megismert jelleméből, in�
kább a lány iránti szerelemből teszi. Kitűnő viszont a lány 
alakja. Neki még azt is elhisszük, hogy a kormány főtanácsos�
nak ezt az ingadozó fiát valóban a munkásság oldalára tudja 
állítani. Tetszettek még a párbeszédek. Ezek valóban magukon 
viselik egy neves író kezenyomát. Remek a „professzor”, 
vagyis a Balázs Samu alakította kávéháztulajdonos rezonnör-  
jellegű figurája. A Marx- udvar egyik lakásában tanakodó 
munkások végül is úgy látják: nem hullákra van szükség, te�
hát úgy tesznek helyesen, ha a túlerőnek engedve elvonul�
nak . . .

— De vajon valóban helyesen tették- e? — szól közbe 
Varga Ilona, a bontási osztály ellenőre, akivel együtt látták 
az előadást. — Nekem például a legrokonszenvesebb az öreg 
Huber volt, akit Tyll Attila alakít. Ő a következetes, a vég�
sőkig kitartani kész forradalmár. Markáns alakjára sokáig 
emlékezem. S úgy érzem, az író kissé nyitva hagyta a kérdést: 
helyes volt- e a többség döntése, vagy sem. Persze, érthető o 
meghátrálás, hiszen akkor a legtöbb üzemben már feladták 
a sztrájkot, munkába álltak, s az ellenállók magukra marad�
tak, De a nézőben még így is kétség marad afelől, hogy vé�
gűi is helyesen cselekedtek- e a dráma hősei.

Ismét Gillich Éváé a szó:
— Básti Lajos — az idősebb Goga alakítójaként — rövid 

szerepében is remek! Hiába, ő mindig „a Básti”! Egyébként 
figurája is jól van megírva. Kár, hogy ez nem áll a színmű 
minden jelenetére. Major Tamás rendezése igyekezett javí�
tani a dolgokon, de nem mindig sikerrel. Hogy összegezzem: 
a darab megérdemelt volna a színház részéről is jobb drama�
turgi munkát, pergőbb játékot teremtő rendezést.

S itt találkozik a megkérdezett nézők véleménye a hiva�
tásos kritikáéval. Viszont említésre méltó: mind a négy riport�
alanyunk kijelentette: ezek után feltétlenül elolvassa Déry 
Tibor regényét!

G. Szabó László

Sürgősen javítsanak a távírómunkások 
munkakörülményein

Szakszervezetünk m ájus 
27- i központi vezetőségi ülé�
sén Prágai György, a  Csong�
rádi megyei bizottság titkára  
felhívta a figyelmet arra , 
hogy a  hálózatépítés területén 
elm aradottak  a m unkakörül�
mények. Az igazgatóság nem  
sokat tesz azért, hogy ezek az 
állapotok javuljanak.

A felszólalás nyom án a  Sze�
gedi Postaigazgatóság terü le�
tének jelentős részét bejártuk, 
beszéltünk a HÁLÉP - nál dol�
gozó táviróm unkások mintegy 
80 százalékával.

A munka szervezetlenségéről

— Azt kérjük, hogy ha ott�
honunktól 40—50 kilom éter�
ny ire dolgozunk, m indennap 
szállítsanak haza bennünket. 
Amiig a  fenntartásnál dolgoz�
tunk, ez így is volt. Mi m ind�
annyian K iskunhalason és 
környékén lakunk, ö tv e n  kilo�
m éternyire innen. Az igazga�
tóság 10 forin to t biztosít é j�
szakai szállásra. Egy - két é j�
szakára bizony nem  szívesen 
adnak szállást ezért a pén�
zért. Jó  lenne, ha kapnánk 
ételm elegítőt, gázresót, vagy 
petróleumfőzőt. A szerszámok 
is rosszak. Nézzék csak, he�
gesztett m ászóvasat küldtek 
ki a  raktárból. Még jó, hogy 
megnéztük! — M indezt a  
Szatym az község szélén dol�
gozó táviróm unkásoktól ha l�
lottuk, név szerin t Szvetnik 
István csoportvezetőtől, Hor-  
nyák Jánostól, Rácz Józseftől, 
Horváth Balázstól és a  többi 
táviróm unkás tói.

— Gépkocsihiány m iatt 
nem  tud juk  a m unkásszállí�
tá s t megoldani. 11 m unkacsa�
patunk van, s  öt gépkocsink. 
Ez ügyben írtam  is az igaz�
gatóságnak. Választ sem  kap�
tam  — mentegetőzik Pettendi 
János, az  igazgatóság HÁLÉP 
üzem ének vezetője, ak it m eg�
hívtunk Prágai György me-  
gyetitkárral egyetem ben a 
távirám unkásokkal való ta �
lálkozónkra.

— Nincs szerszámosládánk, 
tehá t reggel is, este is, a  szál�
lásról, illetve a  szállásra cipe�
lünk  m indent. K ét éven á t 
szocialista brigád voltunk, de 
az átszervezés óta m unkaver�
seny ügyében még nem  sokat 
beszélgettek velünk. Kong�

resszusi m unka verseny? Ol�
vastunk/ az újságokban róla, 
de nálunk a szakszervezet, a  
KISZ és a szakm ai vezetés 
nem  segíti eléggé ezt a moz�
galm at — válaszolnak a m un�
kásak őszintén, szem rehá�
nyón.

A 14 közül néhány még ipa�
ri tanuló, nem  sokáig, hiszen 
június 22- én vizsgáznak, s 
m egkapják a szakm unkás�
képesítést.

— Igen ám, de nem  lesz sok 
köszönetünk benne — halljuk  
Juhász Ferenc ipari tanulótól. 
— Az igazgatóság tíz harm ad�
éves tanulót vett állományi 
létszám ba és segédm unkás�
ként hatforintos órabérrel há�
lózatépítő brigádhoz kerü l�
tünk. Jún ius 23- án visszaté�
rünk  ide szakm unkásként és 
m it tetszik gondolni, mennyi 
lesz az órabérünk? Öt, azaz 
öt forin t hatvan fillér. Ugyan�
akkor sokat hallunk  az idő�
sebbektől, a vezetőktől az ösz�
tönző bérezésről. — Szinte é r t�
hetetlen szám unkra ez a hely�
zet. M indenesetre valahol hi�
ba történt, az igazgatóság ré �
széről.

Miért 10 fo rin t?

Kecskeméten, az új Lenin -  
városrészben ta lá ljuk  meg a  
brigádokat. M egismerkedünk 
Kiss Pál szakszervezeti bizal�
mival, Márton Mihály és Per�
jés István csoportvezetőkkel, 
Gyimesi János előmunkással, 
Varga Jánossal, ak i 1929 óta 
végzi ezt a m unkát. Három  
brigád két m unkahelyen dol�
gozik.

— Tudomásul vettük, hogy 
ezentúl vidéken kelil dolgoz�
nunk, távol családunktól. De 
azért többet is törődhetné�
nek velünk. K ét n ap ja  v a �
gyunk Kecskem éten, s ez a la tt 
mi szaladgáltunk szállás és 
anyag után. Szállást e  város�
ban 10 F t - é rt is nehezen le�
het kapni. Am it pedig sike�
rü lt megszerezni, az sem  m eg�
felelő, nincs tisztálkodási, fő�
zési lehetőség — halljuk  Kiss 
Pál bizalm itól. — A kong-  
resszi verseny? Ha m ajd  m eg�
ism erjük az itteni tervfelada�
ta inkat, a  m unkát, és a  felté�
teleket is biztosítják, akkor 
tudunk m unkafelajánlásokat 
tenni. Amíg ez hiányzik, ad �
dig nem! — jelenti ki a  bi�
zalmi. Van igazsága. S m it

mond Pettendi János üzem ve�
zető?

— Nem tehetek róla. Az 
igazgatóság 10 F t - nál több 
szállásdíjat nem  ad.

— Hogy milyen volt régen? 
Jobb arról nem  beszélni. Is�
tállóban, fészerekben, szal�
mán aludtunk. Hónapokig 
nem  lá ttuk  családunkat. Azóta 
változott a mi életünk is. Igé�
nyesebbek lettünk. Több gon�
doskodást várunk  a  vezetőink�
től. Nem nekünk kellene a 
m unkahelyre érkezés után 
szálláshelyért futkosnunk, ez 
a  vezetők feladata — jegyzi 
meg az egyik táviróm unkás. 
Bizony igaz. Egyetértünk. Az 
em berek ne szállásszerzéssel, 
hanem  m unkával töltsék el a 
napot.

— A szerszámok? Sokat le�
hetne panaszkodni! Egysége�
síthetnék például a csavaro�
kat. Sajnos, ahány szerelék, 
annyi különböző m éretű csa�
var, s azokhoz több kulcs is 
hiányzik — m ondja Vida Fe�
renc táviróm unkás.

Szegedi bajok
Szegeden is ta lálkoztunk 

HÁLÉP- dolgozókkal. Molnár 
István m unkavezetővel be�
széltünk először. 1936- ban 
kezdte, m in t táviróm unkás. 
Tőle tudjuk, hogy az itteniek�
nek, m ár kedvezőbb a helyze�
tük, m int a Szatymaz és Kecs�
kem ét térségében dolgozók�
nak. Szegeden ugyanis van 
m unkásszállás.

A körülm ények befolyásol�
ják  a  m orált, a  m unkások 
egymás közti kapcsolatát is. 
Az egyik kábelakna mélyén 
Mészáros Tibor ifjúm unkás 
m alterosserpenyővel m ereget�
te a  vizet vödörbe. Társai, 
Farkas István és Schuck 
György pedig húzták  felfelé a 
vízzel te li vödröt. A víz té r�
déig ér, s a  gumicsizma lyu�
kas, szivattyúval pedig az 
efa jta  m unka könnyebb lenne.

Kik miért felelősek ?

A panaszok, hibák elsősor�
ban a  Szegedi Postaigazgató�
ság vezetőit kell, hogy elgon�
dolkoztassák, a rra  serkentsék, 
hogy a  táviróm unkások m un�
kakörülm ényei — a  lehetősé�

geken belül —, mielőbb meg�
javuljanak. Nem szükséges 
hetekig, hónapokig tudom á�
nyosan vizsgálódni — ahogy 
ezt Fodor Istvántól, az igazga�
tóság vezetőjétől hallottuk —, 
hogy ism ertté váljanak az em �
líte tt problémák. Csak elő kell 
venni a HÁLÉP üzemvezető�
jének jelentéseit, am elyek leg�
többjére érdemleges választ 
nem  kapott. Török József, az 
igazgatóság vezetőjének fej�
lesztési helyettese az általunk 
em lített panaszokat összessé�
gében indokoltnak tarto tta, s  

hathatós intézkedéseket ígért,

A felelősség részben a me�
gyebizottságot is terheli. Nem�
csak törvényadta joguk, de 
kötelességük is küzdeni a táv�
iróm unkások élet-  és munka-  
körülm ényeinek m egjavítá�
sáért. Nem elegendő éveken 
á t csak hangoztatni az igaz�
gatóság vezetője előtt a meg�
levő bajokat, nem  szabad be�
érni azzal, hogy az igazgató�
ság vezetője e  jelzéseket csak 
tudom ásul veszi, hanem  igé�
nyeljék, követeljék, hogy a 
szükséges intézkedéseket meg�
tegye. Ha az igazgatóság 
mindezekben késlekedik, kér�
je a felsőbb szakszervezeti 
szervek segítségét.

Felm erül a Postavezérigaz-  
gatóság felelőssége is. Elha�
nyagolt m unkaterületről van 
szó! Nacsa István körzetmes�
te r például elm ondotta: az á t�
szervezés óta növekedett az 
adm inisztráció, összesen 11 
m unkanaplót, ezenkívül ana�
litikus könyvelést és le ltá rt is 
vezetnie kell. Em iatt a körzet�
m esterek csak igen keveset 
tudnak a m unkahelyeken ta r�
tózkodni.

Nem holnap, még ma in téz:’ 
kedjenek Szegeden a  távicó- . 
munkások érdekében. Nem 
országos jelenségről van szó, 
hiszen több igazgatóságnál, 
így a  Miskolci, a  Budapest 
vidéki, a Pécsi Postaigazgató�
ságoknál kedvezőbbek a kö�

rülm ények. M enjenek el ta �
pasztalatcserére !

SÜTŐ—BÉRCES

Sugár László:

Béla napok óta nem evett. A koplalás oka: 
Erzsiké! De ne vágjunk a dolgok elébe.

Azon a bizonyos szombat estén ismét ott 
várta Erzsikét. . .  s jött! Szőkén, feszesen, 
karcsún, tűsarkú cipőjének kopogása vissz�
hangot dobbantott Béla szívében. Béla barna 
képén meglágyult a mosoly, ahogy beleka�
rolt Erzsikébe... és elindultak. Hol is kez�
dődött a baj? Ki emlékszik már arra? Elég, 
az hozzá —, a fiataloknál hamar megesik az 
ilyesmi — összevesztek. Ilyen szavak röppen�
tek a levegőben: „soha többé”, „örökre vé�
ge” és így tovább. Ügy jött, mint a nyári zá�
por —, de nem múlt el. Nem jött rá nap�
sütés, sem szivárvány, csak sötét borulás. 
Béla versenyre kelt a régi, híres koplalómű�
vészekkel. Aztán hirtelen elutazott. — Ugyan�
is épp esedékessé vált a beutalója Balaton-  
szendére. — De mit neki nyár, napsütés! Ott 
bent valahol a szíve táján, csak a ború és a 
sötétség honolt. Egyszerre csak nem bírta to�
vább. Felpattant az asztal mellől a borjúsült 
fogyasztásának kellős közepén és — asztal�
szomszédjainak furcsa tekintetétől követve, le-  
száguldott áz üdülőtelep csupa üveg, csupa 
nikkel postahivatalába, ahol a pult mögött 
Kati stemplizte buzgón a leveleket, utalvá�
nyokat. Kati keze megállt a levegőben, feke�
te szeme rémülten meredt a levágtató „posta�
rablóra” —, mert nem is lehetett más — és 
már- már sikolyra nyitotta szájacskáját, ami�
kor a „postarabló” lefékezve előtte, elrebeg-  
te: „Levelet, vagy életet!” — Persze ez csak 
Kati felcsigázott fantáziájában hangzott így, 
a valóságban a dúlt fiatalember postán ma�
radó küldeménye után érdeklődött, s még a 
feladó nevét is kikotyogta. Kati visszanyerte

lélekjelenlétét — kissé ugyan reszkető, de 
bizonyos mértékig hivatalos hangon — meg�
kérdezte a címzett nevét, majd keresgélni 
kezdett a rekeszben.

— Nincs! — jelentette ki.
Béla néhány bocsánatkérő szót dadogott a 

nagy melegről, meg miegymásról, és diszkré�
ten távozni akart.

— Milyen névre is vár levelet? — kérdezte 
részvéttel a hangjában Kati.

— Telkes Béla — nyögte.
— Még jöhet. . .  a délutáni postával. . .  

tessék majd érdeklődni.
— Köszönöm — s indult bizonytalan lép�

tekkel kifelé.
— Szegény fiú — nézett utána Kati.
— Mi lehet a baja? — tűnődött Pista bá�

csi, a kézbesítő.
— Hogy- hogy mi? Szerelmes! — S Katiban 

máris megszületett az elhatározás; nem hagy�
ja szenvedni ezt a szegényt. Az írógéphez 
ült.

Másnap Béla ismét megjelent a pult előtt, 
Kati piruló mosollyal ugrott.

— Levele jött, ügye megmondtam — és 
elébe tette az illatos, géppel címzett boríté�
kot. Béla nem vághatott valami okos képet, 
mert Kati kuncogni kezdett.

— K ö. . .  Köszönöm — dadogta és indult a 
zsákmánnyal.

— „Drága, egyetlen Bélám! Bocsáss meg, 
hogy géppel írok” — így kezdődött a levél, 
aztán volt benne örök szerelem, boldogságra 
várás és minden szép, már ami egy ilyen le-  * 
veiben kell, aztán az aláírás: „imád, Erzsiké”.

Béla aznap este három adag lecsót evett és 
vacsora után elment egy üveg sörre a Ludas

vendéglőbe. Kiterített maga elé egy nagy le�
vélpapírt és éppen rákanyarintotta az első 
szót, amikor egy dörmögő hang megszólította.

— Már megbocsát — kezdte Pista bácsi, a 
kézbesítő, mert hiszen ő volt az. — Megen�
gedné, hogy leüljek?

— Tessék — mutatott a székre nem kis 
meglepetéssel Béla.

— Én volnék a Pista bácsi a postáról, már 
találkoztunk.

— Igen, igen — felelte Béla és még két 
üveg sört rendelt.

— Tudja, fiatal barátom, nagy huncutságot 
csinálnak magával! . . .  — nyögte ki Pista bá�
csi.

— Velem? — nézett az öregre tágranyílt 
szemmel Béla.

— Én agglegény vagyok — folytatta Pista 
bácsi — és nem szívelhetem a női csalafin�
taságot. Meg aztán, ügye, mi férfiak tart�
sunk össze, a jó szerelmit nek i . . .  — és szép 
sorjában elmondta Bélának a délutáni postá�
val érkező levél eredetét.

— A mi Katikánk — fejezte be elbeszélé�
sét —. a világ legjobb szívű teremtése. Még a 
macska lábát is sínbe rakja, ha eltörött, és 
szép is, mint a rózsabimbó, no de mégis, az 
a legjobb, ha minket, férfiakat nem vezetnek 
az orrunknál fogva.

Béla csak bámult maga elé és furcsa mó�
don nem érzett különösebb szomorúságot, ami 
abban is kifejeződött, hogy még kétszer két 
üveg sört rendelt. Éjfél után elbúcsúztak. Pis�
ta bácsitól csak annyit* kért, hogy Katinak 
erről a beszélgetésről egy szót se. Pista bácsi 
kezet adott rá.

Kati tovább gyártotta” Erzsiké leveleit, Bé�
la pedig minden nap megjelent, hogy átvegye 
azokat.

★
Esténként egy fekete szemű lány egy barna 

fiatalemberrel a parti sétányon kéz a kéz�
ben andalog.

— Miért csináltad? . . .
— Csak.
— Szeretsz?
— Igen — és így tovább, és így tovább...

S egy napon beborult az ég. Kati könnyes 
szemmel jött a találkozásra és már messzi�
ről lobogtatott egy levelet.

— Erzsiké írt — sóhajtotta.
— Igazán? — kérdezte rémülten Béla.
— Igazán — sírta el magát Kati.
Béla reszkető kézzel bontotta fel a „valódi”

borítékot. Majd egyre szélesedő mosollyal ol�
vasta

— „Ha hazajössz, ne keress többé. Palival 
járok, aki sokkal megértőbb velem, mint 
Te”. . .  és így tovább, és így tovább.

Egymásra néztek és kacagtak.
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N O K  A  T Á  VIR D Á N
A Központi Távíróhávatat�

ban 456 nő közül 141 gyerm e�
kes anya. Elsősorban tehát a  
nők, a  gyermekes anyák é r �
dekeit figyelembe véve e l�
mondható, hogy helyzetük 
megfelelő. Kérésüket, problé�
m áikat figyelembe veszik, és 
m unkabeosztásukat úgy bizto�
sítják, hogy gyerm ekeiket za�
varta lanu l elláthassák. Mind 
a  m unkahelyet, m ind az anyá�
k a t súlyosan érinti, hogy a 
postásbölcsődék zsúfoltak, 
ezért több anya kénytelen to�
vább m aradni illetm ény nél�
kü li szabadságon, m in t szeret�
ne.

Szociális, egészségügyi és 
m unkaügyi vonatkozásiban né�
hány súlyos, sürgősen megol�
dásra  váró  feladatot kell e l�
intézni. így többek között az 
évek óta fennálló helyiség-  
hiányt. Az öltözőszekrények 
jelenleg is az em eleti folyosón 
vannak, a m integy 30 m’ te�
rü letű  pihenőhelyiségben öl�
tözködnek — m űszakváltáskor 
70—80 em ber egyszerre.

Nehéz az étkeztetés gyors, 
folyam atos lebonyolítása is, 
m ivel bizonyos időpontokban 
igen nagy a  várakozási idő, 
sok a  v ita  az ebédidő betartá�
sa m iatt a  dolgozók és veze�
tők között. Nem jó  a  m unka�
helyek, gépterm ek szellőzteté�
se. Ugyanis az ablakkal való 
szellőztetés egyes, huzatra  ór-

•  Megkezdődtek a színes te�
levízió kísérleti adásai Párizs 
és Moszkva között. A párizsi 
televízió program ját a Mol-  
nyija I. távközlő szputnyik 
közvetítette a szovjet fővá�
rosba.

•  Philadelphiában „telefon�
oktatást” ta rtanak  olyan diá�
kok részére, akik betegségük 
m iatt nem  járha tnak  iskolába. 
A tanító naponta meghatáro -

zékeny vagy fázékonyabb nő�
dolgozók egészségére káros. 
A belföldi kezelési osztályon 
esetenként csúcsforgalmi idő�
szakban van  olyan dolgozó, 
aki napi m unkaidejének k é t�
szeresét, teh á t 14 óra hosszat 
tölt egyfolytában szolgálatban. 
Ez a  túlórázásra való felkérés 
vagy önkéntes jelentkezés ' — 
a jelenlegi túlórázást módszer 
következménye. A h ivatal és 
a szakszervezet vezetői tudják, 
hogy í gy nem  jó, és hogy ezen 
változtatná kell. Jó  lenne, ha 
m inél előbb keresnék és m eg�
ta lá lnék  a  végleges és m eg�
nyugtató megoldást.

Nagy felzúdulást válto tt ki 
a  távíróhivatalban az éjjeli 
szolgálat idejére bevezetett 
■nyolcórás munkaidő. Hét éven 
keresztül ugyanis, a  nappali 
szolgálathoz hasonlóan, az éj�
szakai szolgálat is  — szabály�
ta lanul — heti 42 órás volt. 
Most visszaállították törvé�
nyesen heti 44 órára, m ivel é j�
szaka kisebb a forgalom, m in t 
nappal.

A fesrtá m egállapítások a  bu�
dapesti bizottság elnökségi 
ülésén elhangzottak, vizsgála�
tok és jelentések alapján  tá r�
gyalták m eg a  problém át, s  a  
m egoldásra határozatot is  
hoztak. Bizonyos, hogy a Köz�
ponti Táviróhivatalban h a �
m arosan kedvező változásokat 
tapasztalnak a  dolgozó nők.

zott időben kérdezi ki a diá�
kokat. Körkapcsolással a kér�
déseket és a válaszokat vala�
m ennyi kis beteg hallhatja.

•  A kis San Marino Köztár�
saság javarészt bélyegeiből él. 
Az utóbbi időben azonban ne�
hézségekkel küzd és alig tud 
új sorozatot kibocsátani. Most 
a korm ány elhatározta, hogy 
meglevő készlete jelentős ré �
szét elégeti.

•  Megkezdte működését a 
tunéziai televízió. Egyelőre 
napi három  órán á t sugároz�
nak  m űsort arab , illetve fran�
cia nyelven. Jelenleg tízezer 
vevőkészülék van üzemben.

Szabó László

A napokban rendezték meg 
a Postás Művelődési Ház, a 
KPVDSZ és a KPM képzőmű�
vészköreinek kiállítását az 
Építők Rózsa Ferenc Művelő�
dési Házában. A kitűzött dí�
jakat a zsűri Cseri Lajos, 
Xantus Gyula, Horváth Fe-  
renc postás képzőművészeife�
nek ítélte.

Az alkotások és az alkotók 
egyaránt ismerősök. A jelenle�
gi kiállítás igazolta, hogy a 
nyári bemutatkozás az egész 
évi munka összegezése.

Fél évvel ezelőtti látogatá�
som óta ismét meglepetés 
várt. A fiatal Banga Ferenc 
mesélőkedve nem csökkent, 
sőt képei nagyobb méreteket 
öltöttek, hogy telezsúfolhassa 
sok figurával. Motiválódott 
alakjai a gyermeki lélek mo�
mentumait idézik gobelinjén. 
A másik meglepetés a lendüle�
tes és színes Fehér Agnes. 
Legsikerülteb darabja talán a 
„Tokaji utca’’ című képe. Az 
alkotás önálló dinamikáján 
kívül érzek valami szerény al�
kalmazkodást az előképekhez, 
a tokaji művésztelcp kialaku�
lóban levő stílusjegyeihez.

Ligeti Miklós és Munkácsi 
Péter kapták a díjakat, nem�
csak a kiállításon való sze�
replésért, hanem egész évben 
tanúsított szorgalmukért. Li�
geti is tokaji tájaltat állított 
ki, halvány okkerekre, ultra-  
marinokra és meleg zöldekre 
építve. Némelykor azonban fé�
léviének tűnik, pedig rajztudá�
sa kitűnő. Ami rajzaiban 
szárnyaló és csapongó fantá�
ziáról tanúskodik, az olaj-  
képeiből még egyelőre hiány�
zik. Munkácsi Péter három 
egymás mellé állított, figurá�
lis képével változtatott kép�
írásán. Előnyére. Ezek ösztö�
nösebbek, mint műtermi ta�
nulmányai. Á t keü azonban 
mentenie a biztos anatómiai 
tudást ezekbe az alkotásokba 
is. E sok lehetőséget rejtő 
képszerkesztésre Derkovits a 
legjobb példa.

Antal Ferenctöl az „Esti 
hangulat'’, de még inkább „A 
fekete zongora” tetszett, Ez 
utóbbinak az értéke elsősor�
ban a fekete és a fehér szín 
szellemes elosztása, s csak má�
sodsorban a tárgyi utalás. Ku�
tas Judit „Magányosan” ci~

Először a Budapest 62. sz. postahivatalt — 
vagy ahogy a közönség jobban ismeri, a Nyu�
gati pályaudvari postát látogattuk meg. Ócs�
ka Imréné, rádióügykezelő, itt nyolc éve 
szakszervezeti könyvtáros. Nyolcvanhat ol�
vasója volt akkor, most több mint másfél ezer 
kötetből 250 rendszeres olvasó válogathat. Ha�
vonként 450—500 kötet a könyvtár forgalma, 
s akad olyan is, aki egy hónap alatt hat�
nyolc könyvet is elolvas.

Hogyan sikerült megháromszorozni az ol�
vasók számát? Efelől érdeklődünk Ocská Im-  
rénétől.
— A legfontosabb szerintem, hogy a könyv�
táros ismerje munkatársait, érdeklődési körü�
ket, olvasottságukat. Arra törekszem, hogy 
olyan könyveket ajánljak, amelyek az em�
bereket fokozatosan elvezetik a legjobb iro�
dalom olvasásához. A nyolc év alatt eléggé 
megismertem a könyvet szeretők ízlését s a 
cseréknél igyekszem felhívni figyelmüket egy-  
egy új könyvre. Gyakran beszélgetni is kell 
az olvasókkal: tetszett- e a könyv, mit talált 
abban érdekesnek, s ennek alapján lehet a 
következőkben már ajánlani hasonló, vagy ro�
kon témájú műveket. Különösen a kezdő ol�
vasóknál fontos, hogy a könyvtáros érdeklő�
dési körüknek megfelelően segítse irodalmi 
eligazodásukat, nehogy a számukra még ne�
hezen érthető könyvekkel elvegye a kedvüket 
az olvasástól.

— Nálunk kétszer egy héten van nyitva a 
könyvtár, de ez nem jelenti azt, hogy más�
kor nincs lehetőség a cserére. A kézbesítők 
reggel, indulás előtt szólnak, s délutánra —, 
amikor már visszaérkeztek — meg is kapják 
a kért könyvet. Most például az egyik mun�
katársam, Bérezi Andrásné, az ebédlőben kér�
te Benedek: Aranyketrec című müvét. Már ki 
is adtam neki.

Átnézegetjük a kartonokat; miket olvas�
nak, milyen a könyvek átfutási ideje?

Érdekes a kép: magyar klasszikusok és mai 
szerzők, s ugyanez a helyzet a külföldi iro�
dalomnál is. Csak úgy, kapásból: Sós Péter 
kézbesítő most olvassa Krúdy: Podolini kí�
sértet és Petters Hagen: A lelkiismeret lá�
zadása című könyveit. Szalai Piri legutóbbi 
olvasmányai: Kolozsvári- Grandpierre Emil: 
A burok, Bóka: Nandu, Kaffka: Lázadó asz-  
szonyok. Szalai László nyugdíjas: A. Tolsztoj: 
Gasin mérnök hiperboloidjai.

Illés Béla: Ég a Tisza, Zsoldos P.: A viking 
visszatér. Baklanov: Két tűz között, Cadra: 
Végzetes hétköznap. A kartonok alapos fel�

mérése mutatna teljes képet az olvasók ér�
deklődéséről, tájékozottságáról és irodalmi 
propagandánkról is. Az bizonyos, hogy ebben 
a postahivatalban a könyvtár évi öt- hatezer 
kötetes forgalmával jól szolgálja az olvasók 
és az irodalom ügyét.

A Budapesti Postaigazgatóságon Kacsor 
Margit csaknem 5000 kötetes önálló könyvtár 
gazdája, már 13 éve. Bármilyen elkoptatott 
is a szó, csak azt lehet mondani: lelkes, és 
szinte szenvedélyes megszállottja megbízatá�
sának. Rendkívüli tájékozottsága nemcsak az�
zal magyarázható, hogy levelezőként elvégez�
te a kétéves könyvtáros iskolát, hanem im�
ponáló olvasottságával, az irodalom iránti 
szeretetével is. Bibliográfiái, tájékoztatói pon�
tosak, színvonalasak, sok évi valóban odaadó 
munka eredményei. Könyvtárát reggelen�
ként fél nyolckor nyitja, s munkakezdéskor 
már fogadja az olvasókat. Naponta átlag más�
fél, két órát fordít társadalmi munkára. Már 
befejezéshez közeledik név-  és szakrendes, 
fiókos katalógusának elkészítésével. E kataló�
gus gyors, teljes áttekintést nyújt a csaknem 
5000 könyvről.

— A legnagyobb konkurrencia nálunk a 
saját könyvtár; nagyon sokan vásárolnak itt 
könyvet. Arra kell figyelni, hogy szinte a 
megjelenés pillanatában szerezzünk meg egy-  
egy új könyvet.

— Sok szó esik arról, hogy a tv, a film  
az embereket elvonja az olvasástól. Érdekes, 
hogy amikor legutóbb a tv- ben a Nyomorul�
takat, vagy az Üvöltő szelek- et adták, az adás 
előtt, de utána is nagyon sokan kérték a í r -  
já ték  alapjául szolgáló könyveket. Egy- egy író 
látogatása (például Solohov, Gary) nyomban 
érezhető az érdeklődésben. Még egyes újsá�
gok képregénye is felkelti a könyv iránti ér�
deklődést. Elterjedt a hír, hogy forgatják Jó�
kai: Egy magyar nábob című regényéből ké�
szülő filmet. Máriát sokan olvassák a könyvet, 
mások meg újraolvassák. Egyszóval, szerintem 
a könyv mindig megmarad az öt megillető el�
ső helyen.

— Nálunk most a dolgozók mintegy 35 
százaléka látogatja rendszeresen a könyvtárat. 
A legjobb segítők a szakszervezeti bizalmiak, 
velük beszélem meg a további szervezést, ők 
tájékoztatják ugyanis a legközvetlenebbül 
csoportjuk tagjait a könyvtárról és velük 
együtt lehet igazán megismerni az emberek 
érdeklődési körét, igényeit. Ha sikerül ter�
vünk, és elkészül az új könyvtárszoba, azt 
hiszem, még több olvasónk lesz.

V. I.

mű paszteüja, szerencsés vi�
lágításban, sokat sejtető. Dom�
bi Lívia „Temető” című képe 
nagyon szép, s megértem el�
fogódottságát Zilahy emléke 
iránt.

Fieber Béla két dekorativ 
képpel mutatkozott be, me�
lyek közül a legüdébb a „Da�
ru’’ című. Színeiben és folt�
jaiban a papírkivágáshoz kö�
zelít.

A grafikák közül hiányoz�
tak a múltkor megismert te�
hetség, Göbölyös Sándor mun�
kái. De találtam itt is egy új 
nevet, Bem Valériát, aki szin�
tén linóleumot metsz, nagy 
tehetséggel. Sziráki Endre sti-  
lárisan messziről felismerhető, 
némelykor azonban a stílus 
nagyobb jelentőséget kap a 
kelleténél. A  kiállításon sze�
repel Börcsök László „Bábfej�
tő” című energikus rajzával.

Együttesen színes, jó él�
ményt nyújtó tárlatot láttunk 
a MEMOSZ- ban. Elismerés il�
leti a szakkör vezetőjét, Hor�
váth Ferencet, a szakszerve�
zetei, a VI. kerületi Tanácsot.

Jó munkát és sok sikert a 
közelgő wroclawi kiállításhoz 
is!

Bakallár József

A h o g y  a  v á s á r o n  

l á t t u k
A BNV híradástechnikai 

csarnokában nagyrészt te l�
jesen új kiállítási anyag�
gal találkozhatott a  közön�
ség. L áthatta  a  korszerű 
(crossbar telefonközpontot, 
a  m ikrohullám ú és átvi�
teltechnikái berendelése�
ket, a modern színes tele�
fonkészülékeket. E beren�
dezések m ár elérik  a  vi�
lágszínvonalat, s  á llják  a  
versenyt a  Siemens, a  Te-  
lefuíiken és m ás neves cé�
gek term ékeivel. N álunk is 
bevezették m ár az elektro�
nikus vezérlést, s  b á r az 
üzemszerű gyártás csak 
most van kibontakozóban, 
e  terü leten  sem vagyunk 
elm aradva a  fejlettebb or�
szágoktól.

M indert nemcsak mS, de
a  nemzetközi bem utatókon 
megjelenő külföldi szak�
em berek is elism erik. így 
nyilatkozott többek között 
a  görög posta főszakér- tője, 
az irak i posta vezérigazga�
tója, az EAK postaügyi 
m iniszterhelyettese. A sza�
vaknál többet m ond az, 
hogy a m agyar telefonköz�
pontok, m ikrohullám ú és 
átviteltechnikái berende�
zések ma m ár mintegy 20 
országba ju tnak  el.

A legnagyobb sike rt a 
Beloiannisz H íradástechni�
kai Gépgyár — a  vásár 
nagydíjával k itün te te tt CA 
1000- es Crossbar- rendszerű 
alközpontja ara tta . A gyár 
nem régiben fejlesztette ki 
e legkorszerűbb koordiná -  
takapcsolés alközpontcsalá�
dot. A család m inden tag�
ja a 20 vonalastól az  1600, 
illetve 2000 vonalas típu �
sig — kivéve a  100- as és a 
200- as típust — ez évben 
sorozatgyártásban készül.
A term ék m inden tekintet�
ben eléri a  világszínvona�
la t

A m ásik nagy sláger az 
Orion 24 csatornás drót 
nélküli m ikrohullám ú táv�
közlő berendezése volt, 
am ely igen rövid idő a latt 
világhírnévre te tt s z e r t  A 
mostani vásáron m ár a 
legújabb típusú m ikrohul�
lámú berendezéseket is ki�
állították. am elyeket jövő�
re nagy - sorozatban á llíta �
nak elő. A berendezés 
postai és vasúti hírközlésre 
egyaránt felhasználható. 
Rendkívül nagy előnye, 
hogy távellenőrző műszer 
is csatlakozik hozzá, am ely 
egyszerre nyolc állomás 
m űködésére ügyel au to�
m atikusan, így az állom á�
sokon nincs szükség keze�
lő személyzetre.

Hosszan sorolhatnánk 
még a szebbnél szebb, a 
korszerűbbnél korszerűbb 
berendezéseket, gépeket; az 
örömbe csak akkor ve�
gyül némi üröm, ha a rra  
gondolunk, hogy mindebből 
a M agyar Posta egyelőre 
még igen kevéssel rendel�
kezik.

—m. k.—

VENDÉGEINK -  ÉSZAKRÓL

„A magyarországi szakszervezeti mozgalomnak lényegesen na* 
gyobb a tekintélye, m int nálunk . . . ”

Szakszervezetünk m eghívására június 3- tól 13- ig a  Nor�
vég Postások, Forgalm i Dolgozók Szakszervezeti Szövetségé�
nek küldöttsége tanulm ányozta a  m agyar postás dolgozok etet�
és m unkakörülm ényeit, szakszervezeti mozgalmát.

A delegáció vezetője: Erling Sandvig, a  Norvég Postások 
Szövetségének titkára. Tagjai: Frank Gaustad, a  Norvég Pos�
tai A lkalm azottak Egyesülete központi bizottságának tagja, 
Rogmar Ödven, a  Norvég Postam esterek Országos Szövetsé�
gének alelnöke, Gunnar M. Andreassen, a  Norvég Postások 
Szövetsége központi vezetőségének tagja.

A norvég szakszervezeti delegációnak gazdag program ja 
volt. Agárd, Székesfehérvár, Tihany, Várpalota, D unaújváros 
postahivatalait, a  B alatont és környékét, a  fővárost és annak 
több postaszervét, a  Parlam entet, a  Postamúzeumot, az Operát, 
a D una - kanyart és Esztergomot tek in te tték  meg. Találkoztak 
és eszm ecserét folytattak a  m eglátogatott postaszervek szak-  
szervezeti aktivistáival, a  Postások Szakszervezete központi 
vezetőségének tagjaival, tisztségviselőivel, a  Magyar Posta 
vezetőivel.

— Azzal a  céllal jö ttünk  M agyarországra, hogy tanul�
mányozzuk a m agyar postás szakszervezeti mozgalmat, a  pos�
tás dolgozók élet-  és m unkakörülm ényeit és kicseréljük ta�
pasztalatainkat. Célunkat elértük  és örömmel m ondhatom: ta �
lálkozásunk nem csak a k é t ország postás szakszervezetének 
és dolgozóinak, hanem  a  két ország népeinek közeledését is 
elősegítette — nyilatkozott Erling Sandvig, a  Norvég Postások 
Szövetsége titkára. Majd elm ondotta, hogy Norvégiában a  pos-  
ta íargalom ban 13 ezer postás dolgozó tevékenykedik, s eb�
ből 11 ezer szakszervezeti tag. V annak városok, ahol a szer�
vezettség 100 százalékos. Nagy tekintélye van Norvégiában a 
szakszervezeti mozgalomnak, de m egítélése szerint Magyar-  
országon lényegesen nagyobb a  tömegbefolyása, beleszólása a 
vállalatok gazdasági ügyeibe és a  dolgozók ólet-  és munkakö�
rülm ényeinek alakításába, m int Norvégiában.

— Ezt az alkalm at is felhasználom arra , hogy átadjam  a 
norvég postás dolgozók üdvözletét a  m agyar kollégáknak. Ta�
pasztalatainkról őszintén és reálisan beszámolunk odahaza — 
fejezte be nyilatkozatát Erling Sandvig, a  küldöttség vezetője

B. Gy.

KASSÁK LAJOS:

EGY EMBER ÉLETE

Az író önéletrajz - regényé�
nek mostani, új kiadása is 
esemény; e nagy művész re�
gényében utolérhetetlen erejű 
képet rajzol koráról. Az évti�
zedek próbájá t k iá llt könyv 
friss, a  szó igaz értelm ében 
m ai és modern. Kassák a tisz�
ta, meg nem  alkuvó eredeti 
alkotó, ön fel tá ró  életregényé�
nek m eghökkentő és tisztele�
tet parancsoló őszintesége m ár 
m egjelenésekor nagy vissz�
hangot keltett, osztatlan si�
kert arato tt, s  az író nevét 
még ism ertebbé te tte  az olva�
sóközönség előtt. Az új kiadás 
bizonyítja: e páratlan  őszinte�
ségei önéletrajzi mű irodal�
m unk nagy klasszikus alkotá�
sai sorába tartozik. Művészi, 
hiteles érdekessége, lélekrajzá -  
nak, gondolatainak hűsége, 
em beri tisztasága és tisztító 
ereje, ha lehet mondani, ma 
még fokozottabb jelentőséget 
kap, m in t valaha. Akik végig�
élték  ezt a  kort, politikai, esz�
mei és művészi irányait, in�
dulatait, Kassák újjáterem tő 
em lékezésének fényében visz-  
szapereg előttük sa já t életük, 
eszmélésük.

MADELEINE R1FFAUD:

VIETNAM LÁNGOKBAN

A francia újságírónő hóna�
pokat töltött Dél- Vietnam par�
tizánjai között, aho i m egis�
m erte életüket, harcukat és 
önfeláldozásukat hazájuk fel�
szabadításáért. A riporteri 
b ravú rt és áldozatvállalást 
olyan asszony hajto tta  végre, 
aki a  francia ellenállás har�
cosaként robbanto tt fel annak 
idején egy ném et katonavona�
to t és m egjárta a Gestapo k ín�
zókam ráit. R ifíaud könyve 
nem egyszerűen a szemtanú, 
inkább az együttélő  és együtt 
harcoló tanúságtétele egy nép 
igazsága és áldozata mellett. A 
riporter a partizánok egy ez�
redével bejárta  a dzsungelt, 
harcolt a stratégia - fa lvak fel�
szabadításáért, megismerte a 
hatalm as föld a la tti alagút�

rendszert, lá tta  a  harcosok tó-
képzését s o tt volt az ütköze�
tekben, a csaták szünetében, 
egyszóval hétköznapi közel�
ségben élte a  partizánok éle-
tét.

Rúffaud könyvét éppen, ez 
az em beri közelség teszi oly 
hitelessé, de m egrendítővé és 
lázi tóvá is. Úgy ábrázolja a 
fiatal harcosokat, akik  gye�
rekkoruk óta háborúban eV 
nék. ak ik  élni, szeretni, szó�
rakozni és dolgozni kívánnak, 
hogy a gyűlölet azokkal szem�
ben. akik a véres háborút rá�
juk kényszerítették, elemi erő �
vel tö r fel az olvasóból. Rif-  
faud kiem elkedő riporter, 
olyan író, aki nem csak hű ké�
pet rajzol a vietnam i háború�
ról, hanem  feltárja  a harco�
sok szinte em berfeletti erejés 
m eghatározó politikai, erköl�
csi és lelki tényezőket is.

HANS GRADMANN:

AZ ÉLET REJTÉLYE

A tudom ány mérföldes lép�
tekkel tö r előre korunkban, 
tágul az  ism ert világ, az em�
ber behatol a  világűrbe és a 
legtitokzatosabb rejtélybe: az
élet szövevényébe. Az élet, az 
élővilág titka, az élet keletke�
zésének csodája a  gondolko�
dás, a  tudom ány örök ku ta tá �
si terü lete  és m inden új meg�
ism erés új ism ereteket tá r 
fel. G radm ann könyvének fő 
erénye, hogy e küzdelm et m u�
ta tja  be a  természettudós 
rendszerezésével, világos ok�
fejtésével úgy, hogy a  laikus 
érdeklődők sírim ára is á tte �
kin tést ad a jelenlegi eredm é�
nyekről, a  kutatási irányokról 
és m indazokról a  nehézségek�
ről, problém ákról, amelyekkel 
a kutatók szem betalálkozhat�
nak. Könyve így nem  egysze�
rűen beszámoló, nem  az 
élővilág puszta ismertetése, 
hanem fe ltá rja  a  tudomány 
fejlődését, a megism erés dia�
lektikáját. A legegyszerűbb 
lény prim itív  életfunkcióitó 
az em beri gondolkodásig ve�
zető út hatalm as ívét végig�
járva, feltáru l az olvasó előtt 
az é let keletkezésének, fej�
lődésének rejtélye.

V. I.
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Borsod megyét járva, aka�
ratlanul is a rra  kell gondol- , 
nunk, hogy ez az országrész 
hazánkban a legiparosodot-  
tabb. A posta, m int m indenütt,

két. Felülről gyönyörködünk a 
kilátásban. Egyszerre csak 
robbanások hallatszanak, s  a 
torony megmozdul velünk. A 
közeli kőbányában sziklát rob�
bantanak. A műszerek az épü�
le tte l együtt remegnek. Állí�
tólag tudom ányosan kutatják, 
hogy milyen hatással van ez 
a  „földrengés” az adó beren�
dezéseire. Szerintünk a  rob�
bantások egyáltalán nem  hasz�
nálnak  az adónak. Vajon nem  
forog veszélyben ez a sok 
milliós beruházás?

Miskolc város jelképe . . .

i t t  is igen fontos szerepet tölt 
be. A miskolci tv - adótorony 
például a város jelképe lett. 
Kiss Ernőtől, szakszervezetünk 
Borsod megyei bizottságának 
titkárátó l tudjuk — aki kísé�
rőül vállalkozott —. hogy az 
utóbbi évben a  szakszervezeti 
m unka több vonatkozásában, 
így tartalm ában  és szervezett�
ségében minőségileg javult. Ne 
vágjunk a dolgok elébe, ve�
gyük sorjába tapasztalata in�
kat.

Miért mozog a föld 
Tokajban?

A tokaji tv - adóállom áson 
Regéczkei Dénes állomásveze -  
zető és Hammersberg Miklós 
szb - titkár fogad. I tt  nem régi�
ben sok baj volt a  szakszer�
vezeti m unkával, de az em be�
rekkel is.

— Javu lt a  dolgozók egy�
máshoz való viszonya, van há�
rom  szocialista brigádunk: a 
cím et ugyan m ég nem  kapták 
meg. de úgy véljük, ez évben 
sikerül m egszerezniük — nyi�
latkozik az állomásvezető. Az 
szb - titkártó l hallottuk: azelőtt 
sokat veszekedtek a  dolgozók 
egymással, . többen haragban 
voltak, A szocialista cím meg�
szerzésének rem énye viszont 
többeket kibékített, közelebb 
kerültek egymáshoz. Ez meg�
nyilvánult a  kollektivitásban, 
a  társadalm i összefogásban és 
például az udvar parkosításá�
ban is. Örömmel tettek  eleget 
a tarcali tanács kérésének, és 
hangosító berendezést szerel�
tek  fel. Büszkén újságolták, 
hogy a dolgozók 10 százaléka 
tanul. Többen jelentkeztek 
egyetemre, felsőfokú szakmai 
oktatásra.

— A kongresszusi m unka�
verseny? V állaltuk a labdarú �
gó - világbajnokság és az Euró -  
pa - bajnokság zavartalan  köz�
vetítését — válaszol az állo -  
másvezető. Ezenkívül felaján -

Balesetveszély!

A sátoraljaújhelyi postahi�
vatal kéménye ledőléssel fe�
nyeget. Úgyszintén a körfolyo�
só mennyezete is. Bent a  hi�
vatalban  repedések a falon, 
lyukak a mennyezeten.

— Évek óta csak ígérik a  
h ivatal felújítását. Most kap�
tam  értesítést, hogy csak a 
belső festést engedélyezték — 
világosít fel bennünket Jaczkó 
Gyula hivatalvezető - helyettes.

Érdeklődünk a hivatal m i�
nősítése felől. Négyes — 
m ondják. Hogy mióta? Egy 
éve. Azelőtt 5- ösök voltak. A 
m iértre  nem  akarnak  vála�
szolni. A kérdés kényesnek 
tűnik. A rovancsolólc állítólag 
annak  idején k ijelentették: to�
vábbra is m egm aradnak 5- ös 
m inősítésűnek. Az igazgatóság

Melegvizű strandfürdő — összefogásból

gét jav ítjuk  meg. Például a 
táv irda Petőfi - b rigádja tavaly 
februárban és m ájusban még 
854 darab táv irato t továbbított 
késve. M unkájukat átszervez�
tük, bevezettük az osztott 
m unkaidőt, s az eredm ény: ez 
év hasonló időszakában m ár 
csupán 122 késve továbbított 
tá v ira t került ny ilván tartás�
ba. További m unkaszervezése�
ken is tö rtük  fejünket. Ez a  
mi kongresszusi m unkafel-  
a jánlásunk — m ondja büszkén 
Szabó Géza. M int szakszerve�
zetünk vezető testületéinek vá�
lasztott tagja, ez évben m int�
egy 15 alapszervezetet láto�
gat meg, m indenütt segítséget 
adva a mozgalmi munkához.

A körfolyosó mennyezete — am ely leszakadással fenyeget

vezetője azonban m ásképpen 
döntött. (Andrássy Aladár, a
Miskolci Postaigazgatóság ve�
zetője elm ondotta: a  sá to ral�
jaújhelyiek évek óta szinte 
sem m it sem fejlődtek, sőt, né�
hány vonatkozásban rom lott a 
teljesítm ényük. Ezért változ�
ta tta  meg a rovancsolók dön�
tését. Tegyük hozzá: joggal!)

A kongresszusi m unkaver�
senyről érdeklődtünk. M utat�
tak  három  szocialistabrigád�
naplót, am elyek form ailag te t -  
szetősek, ta rtalm uk  m ár ke�
vésbé az. K im utatásokból, táb�
lázatokból áll az egész. A be�
jegyzésekből nem derül ki, 
hogy a szocialista brigád cím 
tulajdonosai m ilyen nehézsé�
gek és problém ák árán  tudták  
megszerezni a  tényleges m un�

Légifelvétel a  Kopasz - hegyről, am ely nem is olyan kopasz

lo ttak  50 ezer fo rin t anyag -  
m egtakarítást. Hogy miből? A 
rádiócsövek, kondenzátorok és 
egyéb berendezések garan tált 
használati idejét a  m axim ális�
ra  növelik.

— Ez az állomás szociális 
szempontból országosan a leg�
jobb helyzetben van. Néhány 
éve még sátorban, düledező 
viskókban lak tunk  itt. S ma 
Európa egyik legkorszerűbb 
állom ása a laku lt ki a Kopasz�
hegy tetején — em lékeztetett 
a  közelmúltra és a fejlődésre 
Haraszti Pál, a Rádió-  és Te�
levízióműszaki Igazgatóság 
szb- titkáru, akivel a helyszí�
nen találkoztunk. Megmozdult 
a  föld Tokajban.

A lift magasba visz bennün -

kájuk a lap ján  jogos k itün te�
tő címet. A naplót az igazga�
tóságnak a hivatalban já rt el�
lenőrei is megnézték, lá tta -  
mozták, de figyelmük, úgy 
látszik, az ilyesm ire nem  té r 
ki.

Gyógyfürdő,
kezdeményezésre

Hírneves város Sárospatak. 
A postahivatalban találko�
zunk Szabó Géza hivatalveze�
tővel, aki egyébként szakszer�
vezetünk elnökségének és 
központi vezetőségének is 
tagja.

— A kongresszusi m unka�
versenyben m unkánk minősé�

A város szélén üdülő és 
strandfürdő, víkendházak 9 
szobával. N aponta 2 forintért' 
üdülhetnek itt a  postás dolgo�
zók. A fürdőm edence vize te r�
m észetes gyógyforrásból ömlik 
45 fok melegen. A megyebi-  
aottság az elnöíkiség segítsé�
gével, helyi szakszervezeti ak tí�
vák  közreműködésével hozta 
létre, s  lehetséges, hogy a 
gyógyfürdő ham arosan ország�
szerte is ism ertté válik.

Kultúrfelelős 
a kamera előtt

Pataki Sándor a  mikóházai 
h ivatal vezetője, pénztárosa, 
felvevője, egyszóval m indene�
se. Egyszemélyes a  hivatal. 
Van két kézbesítője. Évek óta 
ötös minősítésűek. Pataki 
szaktárs egyébként a sá to ra l�
jaújhelyi járás szb ku ltú ríe le -  
lőse. A „Szocialista ku ltú ráért” 
k itün tetést is m egkapta. Mikó-  
házán népi együttest szerve�
zett. Nem túlozunk, ha azt 
m ondjuk: ő a falu ku ltu rá lis 
életének irányítója. Ism eret -  
terjesztő előadássorozatot 
szervezett. Népszerűek voltak 
A serdülőkor problém ái, Téli 
járvárlyos betegségek, A szo�
cialista em ber nevelése az is�
kolában és a  családban, A rea �
lizmus, szocialista realizm us 
című előadások.

Panaszkodik, hogy nem  le�
het kifúteni a  kis hivatali he�
lyiséget, rossz a kályha. Az 
igazgatóság küldött ugyan Sze�
rencsről egy kiégett cserép�
kályhát, de az használhatat�
lan. Talán az t gondolta az 
igazgatóság, hogy ami nem jó 

Szerencsen, az jó Mikóházán?
A falak kétes tisztaságúak. 

— Festést ígértek — kapjuk 
a  választ. A postai m unkakö�
rülm ényeknek is ku ltú rá ltak -  
nak kell lenniük. Bizonyos, 
hogy az  ilyen irányú öntevé�
kenység m eggyorsíthatná a 
4x4 m éteres hivatali szobács-  
ka kifestését. Az am úgy is 
sötét helyiségben rossz a vilá�
gítás. A villanykörte 60- as, pe�
dig 100- as kellene. Ezért sem 
lehet az igazgatóságot felelős�
ségre vonni.

— Elismerem, m ajd jav í�
tunk az állapotokon — fogad-  
kozik a  hivatalvezető. Még ide 
kívánkozik valam i: Pataki
Sándor a megyei néprajzi ve�

télkedőben úgy szerepelt, 
hogy augusztus végén az o r�
szágos döntőben kapott he�
lyet. A tv  is közvetíti. Bizo�
nyára sok postás néző szurkol 
m ajd  neki — velünk együtt.

Felújítás — selejtesen
M ert ez tö rtén t a sajószent-  

péteri h ivatal esetében. A Mis�
kolci Postaigazgatóság m agas-  
építési üzeme a télen m integy 
négyszázezer fo rin t értékű fel�
ú jítást végzett. A szép hiva�
ta lt tavasszal vették  b irtokuk�
ba. Ö röm ük nem  sokáig ta r �
to t t  Először a  fűtéssel volt 
baj, m ajd  a  m ennyezetről, a 
falakról, hullani kezdett a  fes�
ték. Úgy látszik, a  m agasépí�
tési üzem  dolgozói a kongresz -  
szusi m unkaversenyben nem  
törekszenek a  minőségre. P a�
naszkodtak a rossz bú torbe�
rendezésre is. M egnyugtatjuk 
a  sajószentpéterieket. Az igaz�
gatóság vezetőjétől m egtud�
tuk: bú toraikat ham arosan te l�
jesen kicserélik, a  rossz m un�
káért pedig m egtörténik  a  fe�
lelősségre vonás.

N éhány kilom éterrel a r �
rébb, B erente állom ásnál tíz 
hálózatépítő m unkás dolgo�
zik. É rdeklődtünk m unkakö�
rülm ényeik felől. Kovács II. 
András csoportvezető és Mag 
Miklós szakszervezeti bizalmi 
nyilatkozik:

— Szállásunk? Megfelelő!
Sajószentpéteren szobát bé�
reltünk, üreset, azt az igazga�
tóság bútoraival berendeztük. 
Van o tt főzési, tisztálkodási 
lehetőség. Elégedettek v a�
gyunk. Nem így a  szerszám ok�
kal. Öcska földhányó lapáto�
ka t kapunk m ostanában. Az 
első fogásra eltörnek vagy el�
hajlanak. i

— Sajnos, nem  kapunk jobb 
szerszámot. E tek in te tben  a 
postai hálózatépítés el van 
m aradva a  hasonló m unkát 
végző más vállalatoktól. Na�
gyon kellene például egy 
árokásó gép — panaszkodik 
Kiss József, a HÁLÉP osztály -  
vezetője, akivel K azincbarci�
kán találkoztunk. Sürgette 
például a  kocsiponyvákat, 
ugyanis az em berek szállítása 
esőben vagy hóban, ponyva 
nélkül, nem  a legmegfelelőbb. 
L áttuk  a kazincbarcikai m un�
kásszállást 16 férőhellyel. Meg 
kell vallanunk: a tisztaság, a 
rend  példás.

Bendi Gézától, a Borsod m e�
gyei távközlési üzem szb - tit -  
kárá tó l hallottuk, hogy az 
építés és fenn tartás átszerve�
zése egy hónappal ezelőtt m eg�
történt, s  azóta 11 helyen le�
zajlo ttak  a bizalm iválasztá�
sok. Szeretné az új bizalm iak 
nagyobb ak tiv itását elérni. Az 
első akciójuk: Andrejkovics
Zoltán előadó és Kun Géza 
rak tá ro s nyugdíjbam enetelé -  
nek  előkészítése. Az új nyug�
díjügyi albizottság m ár m eg�
te tte  a  szükséges előkészülete�
ket.

A „libalegelö" szélén

így h ív ják  K azincbarcika 
Békeváros perifériá ján  az t a 
dimbes- dombos, füves részt, 
am elynek szélén, egy elhanya�
golt külsejű épületben van a 
posta. Nagy Károly, a  h ivatal 
vezetője, szinte a város a lap í�
tóival egy időben jö tt ide. P a�
naszkodik, hogy ez az elhe�
lyezkedés, távol a várostól, 
nem  valam i ideális. Azzal vi�
gasztalódik, hogy a  belváros�
ban  ham arosan felépül az új 
posta. ■

— Ifjúsági h ivatalnak szá�
m ítunk. Az átlagos életkor 
dolgozóinknál 25 év. Nagy fia�
ta lja inkban  az ambíció. Kál�
mán Mária, Kovács Józsefné 
forgalmi technikum ba, Lipták 
Miklósné gim názium ba jár. 
Tavaly hatan, az idén nyol�
cán vesznek részt a  szakm a if�

jú  m estere mozgalomban. Kiss 
Józsefné ezüst- , Krupa Lász-  
lőné bronzjelvényt kapott. 
Problém a? Akad! A táviratok 
belkezelési ideje — főleg N yír�
egyháza és M átészalka felé — 
fél napig is eltart. Az előírás 
20 perc. A TGX - szel van baj 
e vonalon. Jelentettük . Hogy 
kivizsgálták - e? Nem tudom. A 
hiba még fennáll. Egyébként 
van egy szocialista brigádunk, 
a  távbeszélőközpontban. No. 
nem  adjuk olyan könnyen a 
címet. A felvételiek tavaly 
akarták  megszerezni, de volt 
egy fegyelmijük, ezért nem  
kapták  meg.

T ájékozatlanság 
vagy érdektelenség ?

— A Postás Dolgozót? Is�
m erjük. Tízet kapunk havon�
ta. Elosztjuk m agunk között. 
Hogy hány h ivatal tartozik  a 
járáshoz? Tizenöt. N ekik nem 
ju t. Hogy m iért nem  fizetünk 
többre elő? E rre nem  gon�
doltunk — válaszol kérdé�
seinkre a  putnoki h ivatalban 
Sarinay Györgyné, a  járási 
szb tagja. Az szb - titkárt, Bagi 
Mártom Györgyöt nem  ta lá l�
tuk, valam i dolga akadt. P ut -  
nokon egyben ő a  h iva ta l�
vezető is. A beszélgetés fo�
n a lá t Kiss Ernő, a  m egye�
bizottság titk á ra  gombolyítja. 
A kongresszusi m unkaver�
seny felől érdeklődik. É rte t�
lenül néznek rá.

— Ilyen versenyről még 
nem  hallottunk. Tessenek ta �
lán valam i közelebbit m onda�
ni — válaszol kérdéssel a 
kérdésre Kiss Júlia, az szb 
bér -  és term elési felelőse. A 
felvilágosítást, ú tbaigazítást 
m egkapja, a  feladato t m eg�
érti. A m egyetitkár tu la jdon �
képpen szb - titkári feladatot 
h a jto tt végre. A társadalm i 
tisztségviselők figyelm ét Jó�
indulatúan h ív ta fel a rra , 
hogy a megyei és országos 
lapok, de a Postás Dolgozó is 
rendszeresen közöl riporto�
kat, cikkeket a  kongresszusi 
mun ka versenyről, tehát a tá �
jékozatlanság kétoldalú hiba 
(A közelm últban a megyebi-

ü o U ság  ez ügyben összehívta 
a titkárokat, ahol Bagi Máté 
György is felszólalt, s a ta�
paszta ltakkal ellentétes tá jé�
koztatást adott.)

— Nem m inden rossz itt 
Putnokon. Lelkes kollektí�
vánk van. K irándulást szer�
veztünk Szilvásváradra, a leg�
utóbbi já rási taggyűlésünk is 
sikerült. Egy éve általános 
belső festés és m ázolás volt 
nálunk. A rendre, tisztaságra 
nagyon vigyázunk. Van egy 
aranyos gyakornokunk: Cinka 
Anna. Egyenes leszárm azott�
ja  a klasszikus hírű Cinka 
Pannának. Üdvöskénk ugyan 
nem  kiváló hegedűs, de r e �
mélhetőleg ham arosan kiváló 
postás dolgozó lesz — ú jsá�
golják az asszonyok.

A hivatalvezetőn 
nem múl olt...

Közism ert az aggteleki 
cseppkőbarlangban tö rtén t 
szilveszter éjszakai tragédia.

autóbusz gépkocsivezetőjét 
kérte meg, hogy vigye a h iva�
talba. Telefonált az ózdi m en�
tőknek, akik  ham arosan meg 
is érkeztek. (Ezt azért kel! 
m egírnunk, m ert néhány ú j�
ság igaztalanul b írá lta  a pos�
tát, állítólag ugyanis a k riti�
kus időben nem lehete tt te�
lefonálni.) A tényeket Fodor 
Istvánnétól tudtuk meg, akit 
a piciny, elhanyagolt épület�
iben levő postahivatalban ta �
láltunk.

— Valahogy m ár csak ki�
bírjuk. Ez évben új postaház 
épül 400 ezer forintos beru�
házással. Nagyon várom 
G yűjtjük  a virágokat, hogy az 
új postaház a környék leg�
szebb épülete legyen — hall�
juk  a  hivatalvezető asszony�
kától, aki Aggteleken Pálin�
kái Bélelné kézbesítővel látja 
el a postai feladatokat — 
nem  is rosszul.

A bizalmi haragban van 
az szb- titkárral

Zádorfalván Géczy Jánosné 
hivatalvezetővel ism erked�
tünk  meg, aki 18 éve szak-  
szervezeti bizalmi.

— A Postás Dolgozót? Nem 
ism erem. (Ugyanez a helyzet 
Aggteleken is.) Mint bizalmi 
képviselem  Serényfalva és 
K elem ér postásainak erdekeit. 
N em régiben az üdülőbeutal ik 
elosztása m ia tt b íráltam  a já �
rási szb - titkárt. Nem tetszett 
neki. S mi több, megfenyege�
te tt: ellenőrzést küld rám! 
Nem vagyok ijedős. Van egy 
nyugdíjas postásunk, ha oe-  
teg, meglátogatom, sa já t költ�
ségemen ajándékot viszek ne�
ki. K értem  ugyan az szb - tit�
kárt: legalább egy évben egy�
szer adjon Kubik Jánosnak 
valam ennyi segélyt. Nem 
adott. Pedig ez a szak tár' 
m inden taggyűlésünkön meg�
jelenik, előre fizeti tagdíját, s 
ha úgy adódik, még fel is szó�
lal, beszél a régi postásaiéi 
árnyoldalairól, okulásként 
Ezért h á t most haragban va�
gyunk. Várom, m ikor békéi 
meg Baki Máté György szb-  
t itk á r  — m ondja meg szinte 
egy szuszra, szabatosan véle�
m ényét a csupaszív. csupa lé�
lek szakszervezeti bizalmi.

A faluban hallo ttuk: szere�
tik őt. A lakosságnak éjjel�
nappal rendelkezésére álL 
Ilyenkor nyáridőben sok a 
m unka a földeken, hajnalban 
indulnak, de előbb elintézik 
postaügyeiket. Zörögnek az 
ajtón, h ív ják  a „postam ester-  
asszonyt”, m ert há t így titu�
lá lják  ezen a környéken a hi�
vatalvezetőt.

M indenesetre azt m egálla�
p ítha ttuk : valami baj van az 
szb - titkárral az ózdi járás�
ban. A megoldás a megye-  
bizottságra vár.

ÍRTA: BÉRCZES GYÖRGY 

FOTÓK: SÁNDOR GYÖRGY

Már nem sokáig kell 
köveken m ászkáln i. . .

Három diák pusztult el. Este 
11- kor Fodor Istvánné, a  he�
lyi postahivatal- veziető. férjér 
vei szilveszterezett, am ikor 
e lte rjed t a  tragikus hír. T ár�
saságát azonnal otthagyta, egy

S zakszervezeti 

kuiturosok 

figyelm ébe!
Az „EXPRESS” Ifjúsáqi és 
Diák Utazási Iroda felajánlja  
szo lgálata it a csoportos ki�

rándu lások  szervezéséhez. 
Ju lius és auq u sz tu s hónapok�
ban két nagyobb esem ény 
szervezéséhez nyújtunk  segít�

séget.

A JÚLIUS t — 18- ig MEGREN�
DEZÉSRE KERÜLŐ „ S O P �
R O N I  Ü N N E P I  HE T E  K” , 
VALAMINT A JÚLIUS 23- TÓL 
AUGUSZTUS 20- IG TARTÓ 
„ S Z E G E D I  S Z A B A D T É �
RI  J A T É K O K R  A” . 34
vagy 44 fő esetén külön 
au tóbuszt. 500 fő esetén kü-  
lönvonatot Indítunk szállás�
sal, é tkezéssel, egyéb  ta r ta l�

m as program m al. 
A raink m érsékeltek! 

K orhatár: 15 — 30 évi 

Címünk:

Ifjúsági ”é s XDiAU U talási Iroda  
B udapest

V.. Szabadság té r  IS. 
Telefon: 317 — 777
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A vasát és a posta
együttműködéséről

A postaszállítás gerincét a 
vasút képezi. A vasút hagyo�
mányos közlekedési rendje a 
korábbi években megfelelt a 
posta igényeinek is, s  lehető�
vé tette, hogy a posta felada�
tát megfelelő színvonalon lás�
sa el. Ám a  közlekedés kor�
szerűsítésében bekövetkezett 
örvendetes változások több 
vonatkozásban érzékenyen 
érin tették  a postát. A szállí�
tószolgálat dolgozói nagyobb 
nehézségekkel nem ritkán  a 
kezelés biztonságának rovásá�
ra  képesek csak megoldani 
feladatukat. Ez ügyben Piros�
ka István, a  Postavezérigaz -  
gatóság ügyosztályvezetője, 
Velez László, Gáncs Kálmán 
és Puskás József főelőadók ta �
nulm ányt készítettek a  vas�
úti közlekedés és a  postaszál�
lítás fejlesztésének összehan�
golására.

Milyen hatással volt a pos�
taszállításra a vasúti közleke�
dés korszerűsítése?

Az utazási sebesség növeke�
déséhez, a helyi és a távolsági 
forgalom szétválasztásához, 
különösebb zökkenők nélkül 
igazodni tudott a posta. Az ezt 
követő fejlődési szakaszban 
azonban egyre több, úiabb és 
újabb nehézség m erült fel. 
Ezek közé tartozik a vo�
natok közlekedési idejének 
rövidítése és a  tartózkodási 
idejének csökkentése. E kö�
rülm ény a  mozgóposták útkö -  
zi kezelését — a vasúton szál�
líto tt postaküldem ényeknek 
legalább 70 százaléka fordul 
meg a mozgópostások kezében 
— - több főútvonalon rendkí�
vül megnehezítette, növelte a 
m unka intenzitását, veszélyez�
te tte  a személyi és az anyagi 
biztonságot. Gyakori, sőt egyes 
állomásokon rendszeres a  kül�
dem ények visszam aradása, 
vagy túlszállítása.

Á tanulm ány szerzői a  to�
vábbiakban az úgynevezett 
irányváltós közlekedés okozta 
problém ákkal foglalkoznak, s 
m egállapítják: a  fejlesztési
irányelvek további megvaló�
sítása újabb nehézségeket gör�
dít a postaszállítás útjába. A 
MÁV ugyanis a  távolsági sze�
mélyvonatok vizsgálatánál 
olyan eredm ényre jutott, hogy 
egyes vonalakon a  személy -  
vonatok közlekedtetése és me�
netrendje nem  felel meg az 
utazóközönség igényeinek, 
ezért néhány vonat m egszün�
tetését tervezik. E vonatok v i�
szont jelenleg a vasúti posta�
szállítás gerincét képezik. 
M egszüntetésük a  jelenlegi 
oostaszállítási rendszert a lap �
ja iban  érin ti és a szállítás új 
rendszerének kialakítását 
igényli.

A szerzők ezt követően kör�
vonalazzák az új postaszállí�
tási rendszerrel kapcsolatos 
elképzeléseiket. M egállapítják, 
hogy — hazánk földrajzi és 
közlekedési adottságait te �
k intve — a  távolsági posta�
szállítás leggyorsabb, legmeg�
bízhatóbb és leggazdaságosabb 
eszköze a  jövőben is a  vasút 
m arad. Az sem kétséges, hogy 
az új vasúti postaszállításban 
továbbra is a fővonali mozgó�
postáké lesz a vezető szerep.

Mivel a  személyszállító vo�
natok közlekedési és m enet�
rendje néhány év m úlva elő�
reláthatóan m ár alkalm atlan 
lesz arra, hogy a  postaszállí�
tást rá juk  építve, a  jelenlegi 
mennyiségi, minőségi és gaz�
daságossági szinten bonyolít�
suk le, számolni kell azzal a 
lehetőséggel, hogy a  posta -  
küldem ények szállítására a l�
kalm atlanná vált fővonali 
személyvonatok helyett m ás�
fa jta  vasúti, vagy közúti szál�
lítási eszközöket kell igénybe 
venni. Ebből kiindulva m in�
denekelőtt meg kell vizsgálni: 
milyen lehetőségek kínálkoz�
nak a  nagyobb tömegű cso�
mag- , hírlap -  és levélküldem é�
nyek, vasúti m enetek és köz�
úti jára tok  ú tján  történő to�
vábbítására.

A fővonali vasúti szállítások 
közútra terelésének gondolatát 
elvetik, m ivel a gépkocsik te r�
helhetősége korlátozott. Nem 
beszélve arról, hogy a  nagy 
sebességgel haladó járm űvek�
ben az útközi m unka tú lzot�
tan igénybe venné a  dolgozók 
fizikai erejét. A vasúti mozgó�
posták befogadóképességéhez 
ínért nagyobb rakom ányok 
fv'ikségszerű szétaprózódása

növelné a küldem ények á tfu �
tási idejét, rontaná a szolgál�
ta tás minőségét és em elné az 
önköltséget.

A nagytömegű, nagyobb tá �
volságra történő postaszállí�
tá sra  tehát a  jövőben is a 
MÁV pályáit és szállítóeszkö�
zeit kell igénybe venni. A 
technikai m egoldásra két le�
hetőség kínálkozik.

— Egyrészt a  vasúti sze�
mély -  és teheráru - forgalom tól 
egyaránt független postavona�
tok, több mozgó- postakocsiból 
összeállított postaszerelvények 
közlekedtetése.

— M ásrészt a  MÁV vegye 
figyelembe a  fejlesztésnél to�
vábbra is a  postaszállítás 
igényeit a  vasúti szerelvé�
nyekben közlekedtetett moz�
góposták esetén.

Külön figyelm et érdem el a 
postavonatokkal kapcsolatos 
elképzelés. Eszerint a szerel�
vényekhez a MÁV biztosítaná 
a szükséges vonóerőt, egyben 
kötelezettséget vállalna arra, 
hogy a közösen m eghatáro�
zott m enetrendben, a  kívánt 
rendszerességgel közlekedteti 
a postavonatot.

A postaszállítás nemcsak 
nálunk, de más — szocialista 
és kapitalista — országokban 
is egyaránt problém át jelent. 
M indenütt a  célszerű, gazda�
ságos m egoldásra törekszenek. 
Ezért örömmel üdvözöljük, 
hogy a KPM Műszaki F ej�
lesztési és Közlekedéspolitikai 
Főosztálya — szakszerveze�
tünk ankétja  elhatározásának 
megfelelően — felkarolta a 
tanulm ányban vázolt gondola�
tokat. A közlekedési ágazatok 
bevonásával vizsgálja, m iként 
lehetne a  vasú t és a  posta, a 
népgazdaság és a  lakosság é r�
diekéinek a lehető legjobb 
összhangját m egterem teni.

M. K.

K ét kiváló ném et tudós, R. 
Feldtkeller és G. Bosse

..Híradástechnika“
című m űvét jelentette meg 
a  közelm últban a  Műszaki 
Könyvkiadó. A legújabb, leg�
korszerűbb híradástechnikai 
problém ákra ad választ a 
könyv. Így többek között az 
elektroakusztikus átalakítók, 
elektrom os áram körök építő�
elemei, elektroncsövek, tra n �
zisztorok, nagy távolságú táv�
beszélőösszeköttetések, a  táv �
írótechnika, a  televízió k é r�
déseit tárgyalja. A m ű szinte 
nélkülözhetetlen a  posta h ír�
adástechnikai szakem berek 
m unkájához.

V. P. Szigorszkij

„Áramköranalízis“
című műve világszerte feltű �
nést keltett. Az elektrotechni�
ka egyre nagyobb területen je �
lenik  meg a  tudom ány és a 
technika különböző ágazatai�
ban. A-  korszerű elektronika 
fejlődését az egyre bonyolul�
tabb elektronikus kapcsolá�
sok, új áram köri elem ek 
megjelenése, a  készülékek 
pontosságára és megbízhatósá�
gára vonatkozó egyre-  szigo�
rúbb  követelm ények . jellem �
zik. M indezek az elektroni�
kus hálózatok elemzési mód�
szereinek további tökéletesí�
tésével kapcsolatosak. A 
könyv a csomóponti potenciá�
lok és a  hurokáram ok á lta �
lános . m ódszereit ism erteti. E 
módszerek a  sokpólusú ele�
mekből összeállított elektro�
mos hálózatok elm életén a la �
pulnak és különleges sajátos�
ságuk, hogy a  kapcsolások és 
a  kapcsolási elem ek általáno�
síto tt param étereit m átrixok 
fejezik ki. Sok ilyen kérdés 
szerepel még a  könyvben.

Dr. Tarnóczy Tam ásnak, a
közism erten kiváló fizikusnak 
és tudósnak

„Akusztikai tervezés“
című műve szintén közérdek�
lődésre szám íthat. A postai 
tervezés területén szinte nél�
külözhetetlen ez a könyv, hi�
szen az akusztikai szemlélet 
fejlődésétől a hangenergia -

POSTÁS DOLGOZÓ

A cím alá odaírtam  egy 
mondatot, m integy kötelező 
figyelm eztetésként: nem  ak a r�
lak becsapni, olvasó, nem 
Kollányi Ágoston nagysikerű 
term észet- film jéről szól ez az 
írás, csak a  cím et vettem  
kölcsön, ez úton kérem  bocsá�
n a tá t az alkotónak, és az ol�
vasónak is, ha egy p illanatra  
is m egtévesztette volna e cím. 
Hogy m iért ad tam  ezt a  cí�
m et? T alán  m agyarázatot ád e 
rövidre kényszerült beszámo�
ló egy szocialista brigádról.

Neve: Lázár Margit brigád. 
Létszáma: 14 fő. M unkahelye: 
a  levéltovábbító osztály. Á l�
landó m unkaköre: szétosztó
brigád. Összetétele: 8 férfi, 6 
nő. É letkora: 600 év. Különös 
ism ertetőjele: nincs.

Ez utóbbinál álljunk  meg 
először, úgy tűnik, ez igé�
nyel elsősorban m agyarázatot.

Telefonon jelentkezem , az

elosztás és az utózengés k é r�
déséig szinte m inden tém át 
felölel.

Heinz R ichter

„Elektronika +  rádió“
című könyve im m ár második 
k iadást é r t meg, term észetesen 
bővített form ában. Az első 
fejezetben a  rádiótechnikával 
foglalkozik am atőrök szem�
pontjából, a  m ásodikban m ár 
az elektroakusztikához tartozó 
hangfrekvenciás erősítőkről 
ír. A harm adik  fejezetben a 
tranzisztorról, m ajd a magne-  
fonról, a távvezérlésről, m érő�
m űszerekről ír, nyugodtan 
m ondhatjuk — népszerű nyel�
ven. A könyvben közölt ábrák 
segítik m egérteni a sokakat 
érdeklő elektronikát és rá �
diót.

Dr. Im re Ivánnak és Remé�
nyi Gyenes Istvánnak az

„Autósoknak, motorosoknak“
című könyve a postán sokak�
nak szól. A cím önm agáért be�
szél. Motoros hálózatszere�
lők, táviratkézbesítők, postai 
gépkocsivezetők figyelmébe 
ajánljuk.

Dr. Nagy Lajos György— 
Szokolyi László

„Neutron aktíválásos 
vizsgálatok“

cím  a la tt a műszeres vizsgá�
lati m ódszereket tárgyalja. 
Hazánkban egyre fokozódik 
a  neutron - aktiválásos vizsgá�
la ti módszer. Jelentősége: kis 
mennyiségű szennyezések is 
pontosah m eghatározhatók. A 
két tudós tárgyalja m indazo�
kat az elm életi összefüggése�
ket, am elyek a  módszer gya�
korlati felhasználásához szük�
ségesek. Összefoglalja a fél�
aktiválás törvényszerűségeit, 
a neutronokkal végbemenő 
m agreakciókat, a fontosabb la �
boratórium i neutron fo rrá�
sokat, reaktorokat, a  roncsolá�
sos és roncsolás nélküli el�
választási és tisztítási művele�
teket. Összefoglalja a  mérő�
módszereket, a mérési ered�
mények értékelésének mód�
ját, a felhasználás lehetősé�
geit. V— i—

Látogatás a 7 2 - e s  postahivatalban
szb - titkárt vagy a hivatalveze�
tő t kérem. Az előbbi, Berka 
István szabadságon van, m int 
később kiderül, nem  a Bala�
ton partján , vagy a  festői 
D unakanyarban élvezi a nyár 
örömeit, hanem  könyvek fölé 
hajol, hogy ham arosan beszá�
m oljon fölkészüléséről: a
m arx ista  egyetem másodéves 
hallgatója. A hivatalvezetőt 
sem tudom  elérni. Szekeres 
Sándorné hivatalvezető�
helyettes jelentkezik: szívesen 
látnak, a  brigád délu tán  van 
szolgálatban.

A szobájában ülök, és most 
ő kérdez: m iért éppen a  Lá�
zár - b rigádról? Nem értem  a 
kérdést. „Nincs .abban a  b ri�
gádban semmi különös. — Jól 
dolgoznak? Bizony jól! H at�
szor nyerte el a szocialista 
címet — hát nem  tud ja?  De 
tudom, hiszen éppen e z é r t . . .  
Más brigádok is jól dolgoz�
nak  nálunk. — Nem kételke�
dem benne. Mégis . . .  hatszor 
nyerték  el, — nem ? — 
Ahogy gondolja!

Jenei István, a  levéltováb�
bító  osztály helyettes vezetője. 
Az ő szobájában ü lünk m ár 
együtt, a brigád képviseleté�
ben Kemény Istvánná van  itt, 
ő a  brigádnapló vezetője. Ne�
hezen indul meg a beszélge�
tés, m intha valam i a  levegő�
ben lógna. Lázár Margit, a  
brigádvezető üdül. Szintén 
tanulm ányi szabadságon? 
Nem, k é t hétig Dömösön é l�
vezi a  szabadságot, az első 
üdvözlet m ár m egérkezett tő �
le. Levél? Képeslap: ez azt 
jelenti, hogy jól érzi magát, 
ha levelet ír, tudjuk, hogy 
m ég nem  ta lá lta  föl magát, in�
kább levélírással tölti k i az 
időt. Okos filozófia — m on�
dom rá  —, és ekkor Kemény -  
né vára tlanu l rám kérdez: 
m iért éppen a  L ázár - brigád�
ról? M iért éppen r ó lu n k ? . . .  
Mi tagadás, kissé zavarban 
érzem  m agam : m it m ondjak? 
Nem m ondok sem m it. Nem 
is kell, ő beszél tovább: —
Nincs a  m i brigádunkban 
semmi különös. Dolgozunk, 
végezzük a  m unkánkat! — 
Jól végzik. — Mások is jól 
végzik — felel rá  azonnal.

Dióhéjban ennyi, azért ír �
tam  le, hogy a  brigádnak kü �
lönös ism ertetőjele nincs, de 
szeretném  még hozzátenni,

hogy a különös ism ertetőjel�
nek e hiánya bennem  tisztele�
te t ébreszt. Talán, ha volna 
különös ism ertetőjelük, nem 
érezném  ezt.

Ilyen bevezető u tán  persze 
m ár cseppet sem  lepett meg, 
hogy nem  tud tak  sem m it sem 
m agukról mondani. Még 
most sem értem , hogyan tu d �
tam  meg tőlük, hogy a brigád 
tagjai közül ketten  mirjd a 
ha t szocialista cím elnyerése�
kor tag jai voltak, hárm an 
háromszor, a többiek kétszer. 
Azok ketten ezüstkoszorús je l�
vényt kaptak, a  többiek pedig 
zöldkoszorúsat.

A jól bevált interjú - form a 
fölborul, az előre elgondolt 
kérdések elm aradnak, egysze�
rűen  beszélgetünk, olykor ké�
nyelm etlennek érzem, hogy 
papír van előttem , golyóstoll a  
kezemben, és mem óriám  meg�
segítésére egy- egy m ondatot 
leírni vagyok kénytelen. Hogy 
is m ondták?

A brigád 9 tagú volt, most 
szerveztek be ú j tagokat. 
Ötöt. Ez erősíti a  brigád létét, 
ez biztosítja, hogy tovább is 
élni fog, hiszen egyesek felé 
közeledik a nyugalom ba vonu�
lás ideje, ha nem  ma, h á t hol�
nap, és a  brigádnak tovább is 
dolgoznia, éln ie kell. Minden 
évben ú jra  m egalakulnak, ez�
zel fejezik ki azt, hogy m in�
den vállalásuk tudatos. Ezt 
hallgatva ragadott meg a 
vágy elorozni, kölcsönvenni a  
term észet csodáját bem utató 
film  címét: Örök m egújulás.

A fela ján lást egy évre . fo�
galm azzák meg, és negyed�
évenként értékelik  végzett 
m unkájukat. Szigorúan, lelki-  
ism eretesen, elsősorban a  sa�
já t  lelkiism eretüknek adva 
számot. Ez évben még külön 
fela ján lást te ttek  a  pártkong�
resszus tiszteletére. Hosszú 
lenne fölsorolni, mi m indent 
vállal egy ilyen kis közösség. 
Szerepel benne a  szakmai tu �
dás emelése érdekében 1 szét�
osztó vizsga, 10 felújító szét�
osztó vizsga, 10 felújító vonal�
vizsga, 3 helym eghatározási 
vizsga, 32 studens vizsga, és az 
is, hogy 3 tag  részt vesz az 
országos irányító  versenyen. 
(Zárójelben, bár ennél sokkal 
többet érdem elne: Aranyosi
István 1965- ben az országos 
szétosztó versenyen első he�

lyet é rt el, helyezést m ár 
többször is elért. 2854 lapot 
osztott el 12 felé 37 perc a la tt!’

A politikai vállalás is helyet 
kap: 4 tag  vesz részt politikai 
oktatáson. 1 tag segédtiszti 
tanfolyam on vesz részt, és 
„igyekszik jó eredm ényt elér -  1 
n i”. A brigádtagok szerénysé�
gét megismerve, ez az igyeke�
zet nem  lesz eredm énytelen. 
De válla lta  a  brigád azt is, 
hogy 3 politikai előadásból 
kettő t együttesen m eghallgat�
nak. (Politikai érdeklődésüket 
mi sem  bizonyítja jobban, 
mint, hogy még rövid beszél�
getésünk folyam án is több íz�
ben té rtek  vissza az új gazda�
sági mechanizm us postai vo�
natkozású megismerésének 
igényére.)

Külön szeretném  m egem líte -  
ni felajánlásukban az önel�
lenőrzést. Ez a  m unkatöbblet 
m eggátolja a téves irányítást, 
A kezdeti kísérletezésből ma 
m ár rendszer lett, jól bevált 
rendszer, s az eredm ény, hogy 
a  visszajelentés nagy m érték�
ben csökkent.

És ta lá ltam  valam it, ami 
különös öröm m el tö ltö tt el: a  
brigád vállalta, hogy két szép -  
irodalm i m űvet elolvas, és azo�
ka t közösen m egvitatja, meg�
beszéli. Ez jó út. Hasznos és 
szép.

Ök m ondották: nincs ebben 
a  brigádban semmi különös, s 
én hozzáteszem: az a  jó, hogy 
semmi különös nincs bennük 
— becsületes, dolgozó embe-

BRÖDY IMRE

HELYESBÍTÉS

A Szakszervezeti Tájékozta�
tó  ez évi első szám ában Az új 
ü d ü lési d íjak  cím a la tt ez ol�
vash ató: „így B a la ton a lm ád i�
ban a  3—14 éves gyerm ekek 
u tán  fizetett összeg napi 6,— 
F t - ra  em elkedik.” A helyes 
szöveg: „ . . . a  3—14 éves
gyermekejj .r̂ tfo . fizetett ösz-  
szeg napi 6,— F t- rö l 14,— Ft-  
ra  em elkedik.”

Az üzemi jutalom  elosztásá�
ról, kifizetéséről cím a la tt ez 
olvasható: „Tudjuk, hogy a
jelenlegi bérrendszerünk töké�
letesítésre szorul." A helyes 
szöveg: „Tudjuk, hogy a  je�
lenlegi jutalm azási rendsze�
rünk  tökéletesítésre szorul.”

KICSIT JOBBAN
Zümmögő méhkas a terem. Csaknem száz 

asszony és lány. Mind beszél valakivel a vo�
nal túlsó végén. Az idegennek szokatlan a 
lárma. Izgalmas látvány a sok- sok villogó 
jelzőlámpa, a töméntelen zsinór, meg a sok 
billentyű a gépek falán. A Helyközi Távbe�
szélő Igazgatóság belföldi kezelési osztályá�
nak dolgozói naponta hét óra hosszat dol�
goznak itt.

A bejáratnál, a sarokban több piros zászló, 
fölül egy tábla, mely hirdeti szocialista 
munkahely lett idén a belföldi kezelési osz�
tály. A 22 brigádból egyet választunk ki, a 
hatos számút, a fiatalok brigádját. Velük is�
merkedünk.

A brigádvezető, Peresztegi Jenöné, tétován 
néz a többiekre. Hol kezdje?

1959- ben határozták el, hogy szocialista bri�
gád lesznek. Vállalásokat tettek a VIII. párt-  
kongresszus tiszteletére. Akkor már egy bri�
gád voltak, 1960- ban először kapták meg a 
szocialista címet, amit hat éven keresztül 
megtartottak.

— Megszerezni könnyebb volt, mint meg�
tartani — komolyodik el a brigádvezető.

KISZ- brigád, fiatalok .. . Amikor idekerül�
nek, mindegyik tele van izgalommal, félelem�
mel, vajon milyen emberek közé, milyen kör�
nyezetbe csöppentek. A kis közösség tagjai�
nak egyik fontos feladata eloszlatni a fia�
talok bizonytalanságát. Olyan légkört kell ki�
alakítani, amelyben otthon érzik magukat az 
újak.
-  — Akadt azért egy- kettő, aki nem tudott 
megszokni. Itt nagyon fontos a nyugodt ter�
mészet, a jó idegállapot. A felekhez nagy tü�
relem kell — sorolja a brigádvezetőasszony.
— Itt volt például Fodor Ibolya, nagyon he�
lyes kislány, aki gyenge egészségi állapota 
miatt más munkakörbe került. Ott már ki�
válóan megállja a helyét.

— Ha új ember jön, az egész brigád össze�
fog — mondja az egyik brigádtag, Ravasz 
Sándorné. — Megértetjük vele, mit jelent ne�
künk a szocialista cím. Megmagyarázzuk: 
„Neked is be kell illeszkedned a kis közössé�
günkbe. Erezd te is a magadénak a brigád 
örömét, sikereit.”

— Nem is panaszkodhatunk — veszi át a

szót ismét a prigádvezető. — Hányán mond�
ják ma, hogy így a fiatalok, úgy a fiatalok. . .  
Én kiállók mellettük, ha kell, megvédem őket. 
Lehet velük bánni, hajlanak a jó szóra, csak 
érteni kell a nyelvükön.

Tavaly modern öltözködésű, csinos fiatal 
lányt fogadtak maguk közé. Először össze�
néztek, magukban elkönyvelték: fiús, fecse�
gő, rossztermészetű és neveletlen. Ha rá�
szóltak, sírvafakadt. Kissé féltek is, hogy ne�
héz dolguk lesz vele. A kislány ma a brigád 
és az egész távbeszélőközpont kedvence. 
Aranyos, udvarias.

— Nem cserélném el őket még gyakorlot-  
tabbakkal sem. Azt csak én tudom, meny�
nyire tudnak lelkesedni, harcolni egy célért 
— sommáz a brigádvezető.

Negyelszki Júlia fordul felém az asztaltól. 
Ö a brigád szakszervezeti bizalmija és egyik 
alapító tagja.

— Régen, amikor idekerültem, mindenki 
magának élt, magába zárkózott gondjaival. A 
brigád megalakulása után is csak sokára nyíl�
tunk meg egymás előtt. S ma, ha elmondjuk 
gondjainkat, az nem pletyka tárgya lesz, 
mint azelőtt, hanem segítünk egymásnak. így 
aztán még a zárkózottabb természetűekből is 
elszállt a bizalmatlanság.

Nagy szerepe van a brigádnak abban is, 
hogy még az sem kívánkozik el innen, aki 
úgy indult az iskolapadból, hogy nem marad 
végleg a postán. Ravasz Sándorné is így jött 
ide. Aztán megszerette a munkát és a bri�
gádot. Neki is van mondanivalója.

— Mi Dél- Dunántúllal dolgozunk együtt. A 
legtöbb bajunk régebben a pécsiekkel volt. 
Gorombán, idegesen beszéltek velünk. Elhatá�
roztuk, változtatunk ezen. Először szépen kér�
tük őket, segítsenek, mert mi a szocialista 
brigád címért küzdünk. Erre ott is megalakult 
két brigád. Később ök kérték a mi segítsé�
günket. Tapasztalatcserére mentünk hozzájuk, 
majd ök jöttek. Személyes ismerősök, jó ba�
rátok lettünk. Ha ök nyaralnak, ha mi, üd�
vözlőlapokról sosem feledkezünk meg.

Az idén ezüstplakettet kapott a brigád. A 
naplójuk elején ez a szöveg áll: „Ügy, mint 
eddig, csak egy kicsit jobban.”

V. K.
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POSTÄS PANNI LEVELE:

N Y Á R I  G O N D O K  

-  N Ő I  D O L G O K
A jó idővel megérkeztek a 

családok nyári problémái is. 
Ne használjuk fel az üdülést 
többek között arra . hogy pont 
o tt „neveljük"’ gyermekünket, 
mivel e rre  olyankor ráérünk. 
Ne keserítsük meg a  m agunk 
pihenését, a  gyerm ek vaká�
cióját az állandó kordában 
tartással, ne emlegessük 
m induntalan az esetleges 
rossz bizonyítványt. A gyer�
m eknek is szüksége van a  k i -  
kapcsolódásra. Legyen a  csa�
lád m inden tagjának felejthe�
tetlen élm énye az üdülés! A 
szép élmények még jobban 
összekovácsolják a  családo t. . .  

★
A gondos háziasszonynak 

törődnie kell azzal, hogy a té�
li v itam inhiányt helyesen ösz-  
szeállított étrenddel pótolja. 
Nyáron gyűjti össze a  szerve�
zet a  téli vitam inszükségleté�
nek egy részét. Ezért fontos, 
hogy m inél több gyümölcsöt, 
főzelékfélét fogyasszunk. A 
gyümölcsök változatos fel�
használási fo rm ába néhány 
receptet adok:

Eper tejszínhabbal: Fél ki�
ló epret szitán áttö rünk  és 
rögtön hozzákeverünk fél li�
te r kem ényre vert te jszínha�
bot, amelyhez Ví  kg cukrot is 
hozzákevertünk. Poharakba 
rakjuk, — jégre tesszük. Te�
te jét tá laláskor egész eper�
szemmel díszítjük. P iskótát 
adunk mellé.

Nyers málnabab: y2 kg
m álnát szitán áttörünk, 7 
evőkanál porcukrot és egy to�
jásfehérjé t adunk hozzá. H ab�
verővel addig verjük, amíg 
habos, kem ény lesz. Aztán 
egész málnaszem eket keve�
rünk  óvatosan bele, üvegtál�
ba tesszük és hűtőszekrény�
ben, vagy jégen lehűtjük.

Őszi-  és sárgabarackparfé: 
4 dl kem ényre v ert tejszín�
habban elkeverünk 18 dk 
porcukrot és 2 dl áttö rt ba�
rackpépet. Alaposan kikever�
jük, száraz form ákba tö ltjük  
és fagyasztjuk. Tetejét ba -  
rackszeletkével díszítjük.

Nagyon vitamindús a sajt�
krém recept: 10 dk vajat, 15 
dk juh tú ró t habosra keve�

rünk, m ajd hozzáadunk 2—3 
evőkanál tejfelt, 8 dkg reszelt 
parm ezán vagy á ttö rt rokfort 
sajtot, csipet sót. Zöldpapri�
kával, új hagym ával, vagy 
retekkel kitűnő hidegétel.

V asárnapi édesség: 4 to�
jásból piskótát sütünk. Ha k i�
hűlt, kockára vágjuk, üveg�
tá lra  rak juk , kevés rum m al 
meglocsoljuk. Tetejére bőven 
m álnát szórunk és porcukor�
ra l lecukrozzuk. 3 egész to�
jást 6 dl tejjel, 18 dk porcu�
korral, darabka vaníliával 
habüstben sűrűre főzünk, és 
ha kihűlt, ráön tjük  a m álná�
ra. T etejére 3 dl kem ényre 
felvert tejszínhabot teszünk 
és ú jra  megszórjuk, illetve 
m álnával díszítjük. 2—3 
óráig jégszekrénybe vagy jég�
re  tesszük. Más 'gyümölcsből 
is készíthető. A nagyobb gyü�
mölcsöt felszeleteljük. A re �
ceptek elkészítéséhez sok si�
kert, jó üdülést és jó időt kí�
vánok.

POSTÁS PANNI

NYÁRI
ÖLTÖZKÖDÉS

R ajzolta: G yula i Irén

A nyári hónapokat mindenki igyekszik úgy 
kihasználni, hogy minél több időt töltsön a 
szabadban. Nyaralásra, hétvégi pihenésre, 
nyári kirándulásokra, strandra különféle ru�
hadarabok szükségesek.

Az emberek általában más- más módon ké�
szülnek fel egy- egy kisebb utazásra vagy 
kirándulásra. Ismerünk olyanokat, akik tele�
tömött táskával indulnak a Római partra. Ru�
határuk nagy részét minden lehetőségre fel�
készülve, magukkal viszik. De van olyan is, 
aki egy szatyorba egy- két darabot beledobva 
indul útnak két- három hetes nyaralásra. S 
bizony előfordul, hogy amikor hűvösebb az 
idő, dideregve tölti pihenőjét.

Akár üdülni megyünk, akár hétvégi pihe�
nőre, nem kényelmes, ha sok holmit viszünk 
magunkkal, viszont helyes, ha felkészülünk a 
hűvösebb időre. Ezért célszerűek a két- há�
rom részes, kombinációk mind ruhában, mind 
strandösszeállítás ban.

Most a strandösszeállításhoz szeretnék ta�
nácsot adni.

Kezdjük talán a fürdőruhával. Divatos az 
egybeszabott fürdőruha, anyag lehet lastex, 
karton, vászon. Csinos, ha kétféle anyagból 
kombinálják. Nagyon karcsú, fiatal lányok, 
nők hordhatnak kétrészes fürdőruhát. A für�
dőruha praktikus kiegészítője a frottírból ké�
szült fürdőköpeny, vagy ruha. Csikós, mintás, 
vagy egyszínű kartonból, vagy pamutból ké�
szített shortnadrághoz ujjatlan, combközépig 
érő strandruhát viselünk.

A shortnadrág és a trapézvonalú szoknya 
ugyanabból az anyagból készülhet. A szok�
nyát ujjatlan blúzzal is viselhetjük. A két�
színű anyag kombinálásából készült ujjatlan 
blúzt a hosszúnadrághoz is jól tudjuk hasz�
nálni. így kétféle öltözéket tudunk kialakíta�
ni. Ha ruháinknál is a variációs lehetőséget 
tartjuk szem előtt, akkor változatosan tudunk 
öltözködni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 
még egy meleg pulóvert is tegyünk bőrön�
dünkbe, számítva a hűvösebb időre. így kis 
poggyásszal kényelmesen utazunk üdülni.

I SCHIFFER KLÁRA

K U L C S S Z Á M :  2
(A FŐVÁROSI KÖZÚTI BALESETELHÁRÍTÁSI TANÁCS REJTVÉNYE)
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Miért szűnt meg a debreceni PSE 
kerékpáros szakosztály ?

„Postások Szakszervezete, Budapest. Tisztelettel fel�
hívom a szakszervezet figyelmét arra, hogy 16 éve 
működő kerékpáros szakosztályunkat, amely éveken 
keresztül a Debreceni Postás SE legjobb szakosztálya 
volt, az 1966. évi költségvetésből törölték. Az első ne�
gyedévben saját költségünkön készültünk a versenyekre, 
indultunk az országos bajnokságon is, ahol az 1. futam�
ban egy második helyezést is elértünk.”

Így kezdődik Novák Ferenc�
nek, a  DPSE tízszeres megyei 
bajnokának levele, am elyben a 
szakszervezet segítségét kéri 
egy szakosztály érdekében, 
am ely fele tt m ár megkondult 
a lélekharang. Levelére és az 
abban foglaltakra annál is in�
kább felfigyeltek a szakszer�
vezet illetékesei, m iután a 
Postás SE - ben a kerékpár�
sportnak nagyszerű hagyom á�
nyai vannak, de jelene is fon�
tos.

— Ez a  sportág — hangoz�
ta tja  Hegedűs Istvánné, a
szakszervezeti központ szerve�
zési és káderosiztáiyának he�
lyettes vezetője — azért is 
nagyon fontos nálunk, m iután  
a  szakm ával is összefügg. 
Mind több, főleg vidéken — 
de Budapesten is —, a táv�
iratokat, expresszleveleket 
kézbesítő fiatalok szám a és az 
igény az ilyen m unkaerőkre a 
jövőben nem hogy csökken, 
sőt növekszik. E szempontból 
sem  mindegy, hogy elegendő 
jól kerékpározó fia ta lt tu �
dunk - e — a sport lehetőségeit 
is felhasználva — nevelni 
m agunknak . . .

az inform ációt Hegedűs Ist-  
vánnétól. — K érésünkben 
m egem lítettük, hogy am ennyi�
ben a  hajdúságiak nem  kap�
ják  meg ,a szükséges és terve�
zett anyagi tám ogatást, úgy 
két szakosztályukat meg kell 
szüntetniök. A SZOT sport�
osztálya közbenjárására a deb�
receniek 1965- re meg is kap�
ták  az eredetileg tervezett á l�
lami tám ogatást, erre  az esz�
tendőre azonban a  városi TS 
ism ét „lecsípett” 10 000 forin�
to t a  Debreceni PSE költség�
vetés - tervezetéből. Ez az oka 
annak, hogy a kerékpáros�
szakosztályt, rem élhetőleg csak 
átm enetileg, fel kellett szám ol�
niuk, anyagiak hiányában.

Tudjuk, hogy az állam i tá�
mogatás országosan csökkent, 
és az egyesületeket — igen 
helyesen — arra  igyekszik az 
állam i sportvezetés rászorítani, 
hogy a  fenn tartás költségeinek 
m ind nagyobb hányadát m a�
guk gazdálkodjék ki, részint 
a tagdíjak növelésével, részint 
a különböző rendezvényekből 
származó bevételek szorgal�
mazásával. Ám a  Debreceni

PSE esetében egyik módszer 
sem lehetséges, m iután a  tag�
díjm orál m ajdnem  100 száza�
lékos, a labdarúgó rendezvé�
nyek szerény bevételeit pedig 
felem észtik a sportlétesítm é�
nyek bérei, m iután az egyesü�
letnek nincs sa já t létesítm é�
nye.

Ki harcoljon most m ár to �
vább a  jobb sorsra érdemes 
szakosztályért? — vetődik fel 
a kérdés. És ezzel kapcsolat�
ban, m ind járt előtérbe nyomul 
a  m ásik: tud - e a  szakosztály 
megszüntetéséről a Magyar 
K erékpáros Szövetség? Ha tud 
róla, adta - e hozzájárulását az 
eredm ényes szakosztály fel�
számolásához? Ha pedig nem 
tud róla, akkor kik döntöttek
így?

Csupa nyugtalanító  kérdés. 
Ügy gondoljuk, hogy a Deb�
receni PSE kerékpáros szak�
osztálya ügyében még egyszer 
— nagyon sürgősen —, össze 
kell ülniök az illetékeseknek. 
M indenekelőtt a Debrecen 
Városi TS, a  DPSE elnöksége, 
az MKSZ elnöksége és / szak -  
szervezetünk illetékeseiből 
összeállított bizottságnak, 
am ely alaposan megvizsgálná, 
hogy ennek a szép hagyomá�
nyokkal rendelkező és szak�
mai szempontból is különösen 
hasznos szakosztálynak élet-  
feltételeit valóban nem lehet�
ne - e tovább biztosítani.

VEDRES JÓZSEF

A rossz szájízt keltő „ügy” 
tulajdonképpen az elm últ év 
közepén kezdődött, am ikor az 
MTS H ajdu - B ihar megyei ta �
nácsa arró l értesíte tte  a  deb�
receni postásokat, hogy az évi 
— 1965. évi (!) — költségveté�
süket 13 000 forin ttal csökken�
tette, javasolva, hogy tagdíj -  
és rendezvénybevételek növe�
lésével pótolják az így k iesett 
állam i tám ogatást. A rra  m ár 
nem  volt figyelem m el a  váro�
si TS, hogy a  debreceni pos�
tások nem  rendelkeznek sport -  
létesítm énnyel, még a  100 szá�
zalékos tagdíjbevétel is csak 
évi 12 000 forin to t jövedelmez, 
vagyis kevesebbet, m in t a 
„lecsípett” tám ogatás.

— Szakszervezetünk nyom �
ban a  SZOT sportosztályához 
fordult védelem ért — kapjuk

Budapesti hírek
A HTI belforgalmi osztá�

lyának szocialista brigádjai a 
Szocialista osztály cím elnye�
rése alkalm ával ju ta lm ul ka�
pott 3000 forin to t fela ján lo t�
ták V ietnam nak. Ez is egyik 
bizonyítéka annak a m élyre�
ható szolidaritásnak, am elyet 
a m agyar postás dolgozók a 
szabadságért küzdő testvéri 
vietnam i nép megsegítésében 
vállalnak.

A Postások Szakszervezete 
Budapesti Bizottságának szer�
vezésében több m int 500 gyer�
mek üdültetése kezdődött meg 
június hónapban a balaton -  
szabadi, balatonboglSri és zir�
ci postás gyermeküdülőkben.

Május 12- én a Gyáll úti pos�
taszerveknél önkéntes véradá�
son vettek  részt áz Anyaghi�
vatal, a  Javítóüzem  és a Kí�
sérleti Intézet dolgozói. A je �
lentkezők nagy száma bizonyí�
totta, hogy a postás dolgozók 
m egértették a véradás jelen�
tőségét.

A közelmúltban Budapest 
postás dolgozói 2257- en Pécsre 
kirándultak, különivonaton.

T. J.

Olvasóink figyelmébe

Mivel ismét többen küldtek 
szakszervezeti központunkba 
egyéni előfizetési díjakat a 
Postás Dolgozóra, ismételten 
felhívjuk az olvasók figyel�
mét, hogy a lap előfizetéseket 
az illetékes szakszervezeti bi�
zottságokon keresztül lehet 
csak eszközölni. A jövőben 
az egyéni előfizetéseket nem 
vesszük figyelembe.

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. 155 évvel
ezelőtt született K riza János 
népdalgyűjtő, folklorista. Két 
folyóirat, am elyet barátjával, 
Szentiványi M ihállyal együtt 
szerkesztett. 13. Ju tta tná . 14. 
Elismerés. 15. Oroszlánnév. 
16. Ugyanaz, ugyanannyi. 18. 
Nép. 20. Og. 21. Kőzet. 23. 
Tisztítószer. 25. Szovjet nép. 
27. Kis zebrák. 29. Kettősbe�
tű. 31. Morog. 33. Félsziget 
Ázsiában. 35. Halkan mond. 
37. Becézett nagymama. 39. 
összevissza zárt (!). 40. Bogas 
ikerszava. 42. Lángra lob�
bant. 44. KTA. 45. Hibás. 47. 
Mohamedán isten. 49. Meg�
szólítás. 50. Halom. 54. Nyi�
tok. 56. Azonos a vízsz. 42-  
vel, csak másképpen. 58. 
EEEEE. 60. Tó Olaszország�
ban. 62. Csúf ( + ’). 63. MEL. 
65. Jövendője. 67. Zeusz paj�
zsa (egy betű hiányzik). 68. 
Ruhakellék. 70. ízesítene. 72. 
Enzim része. 73. Ezt — hely�
telenül. 75. A testület legidő�
sebb tagja. 77. Tova.

FÜGGŐLEGES: 1. Kriza
János híres gyűjteménye. 2. 
Nem tavalyi. 3. Árasztok. 4. 
Észreveszlek. 5. Kötőszó. 6. 
Vonatút. 7. A vágószerszám. 
8. Kocsiszín. 9. Indulok. 10. 
Létezik. 11. Szóösszetételek�
ben: új. 12. Keleti torna. 17. 
F rancia kisváros. 19. Fenyőfa�
termés. 22. Azonos a függ. 36-  
tal, de megfordítva. 24. Euró�
pai ország pénzegysége töb�
besszámban. 26. N - nel a vé�
gén, m iképpen? 28. Számnév. 
30. Ilyen hajtású repülőgép is 
van; 32. ö  rendezte sajtó alá 
Kriza műveit. 34. Költő, aki 
szintén részt vett a K riza - m ű -

vek sajtó alá rendezésében. 
36. Torok. 38. Passzol. 41. 
Népcsoport. 43. Forró égövi 
emlősállat. 46. Piszkos. 48 
Hegyi átkelőhely - e. 51. . . .  kő�
újfalu, határállom ás. 52. Dá�
niai kisváros. 53. Lap, ebben 
is megjelent néhány Kriza-  
írás. 55. író  (Miklós). 57. Olasz 
város. 59. író. 61. Kortyolsz? 
64. Született. 66. Nyak betűi, 
keverve. 69. Leánynév ( + ’). 
74. TR. 76. ND.

Beküldendő: vízszintes 1,
függőleges 1, 32, 34, 53.

Beküldési határidő: július
10. "

A lapunk májusi számában 
megjelent keresztrejtvény he�
lyes megfejtése: vízszintes 1:
A jámborság és középszer, 44 
Ilorác, függőleges 15. A Pesti 
Magyar Társasághoz, 17. Az 
örömhez, 53 Ajánlás.

Könyvjutalmat nyertek: 
Gyuráki Ferencné (Verőce 
posta), Varga Antalné (Duna-  
szeg), Csonth Istvánné (Buda�
pest), Nemcstóthy Gézáné 
(Budapest), Rompf Nándor 
(Paks).
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a P ostások  S zakszervezetének  

(apja
Szerk eszti: a szerkesztő  bizottság  
Felelős szerk esztő : B érces G yörgy  

S zerk esztőség : B udapest 
XIV.. Cházár András utca 13 

T> efon : 428—777
Kiadja * N épszava L apkiadó Vál-  
»alftt. B udapest VTT.. R ákóczi út 

54 T elefon: 224—819 
Felelő® kiadó: Gábor Márton 

a Nép®zav8 L apkiadó Vállalat 
Igazgatója

Terjeszti a P ostások  S za k szervezete  
Szikra L apnyom da. B udapest

P O S T Á S  D O L G O Z Ó i



MUNKAVÉDELMI SZEMLE

„T iltakozunk. . . !  Szabó Antal, a Vasutasok Szakszervezete fő titkára m egnyitja a  gyűlést

E jelszó jegyében találkoz�
tak fiatalok június 19- én, va�
sárnap Balatonalm ádiban. A 
vasút, a posta és közlekedés 
ifjúságának e randevúja a bé�
ke jegyében im m áron trad í�
ció. Tradíció azért, m ert ez 
alkalom m al m ár 12- edszer de�
m onstráltak. Budapestről
négy, Debrecenből, Szolnok�
ról, Szegedről, Hatvanból, 
Miskolcról, Pécsről, Szombat�
helyről összesen tizenegy 
irányvonat indult feldíszítve 
virágokkal és jelszavakkal, 
m integy 13 ezernyi lánnyal, 
ifjúval. Ú tjaik  célja a jelsza�
vakban fejeződött ki: „Békét 
V ietnam nak”, „Vádoljuk az 
im perializm ust!”, „Kiemelke�
dő m unkasikerekkel köszönt�
jük  az MSZMP IX. kong�
resszusát!”.

V asárnap reggelre a meteo�
rológia nem valam i kedvező 
időjárást jósolt. Mindez nem 
befolyásolta a fiatalokat. Nagy 
tétről lévén szó: azt akarták, 
hogy kiáltásuk Európában és 
a tengeren á t eljusson a Pen�
tagon uraihoz. Bizton elju �
tott.

E hatalm as erő, m intha be�
folyással lenné a balatoni 
hegyvidék felé húzódó esőfel�
hőkre — Balatonalm ádit el�
kerülték. A nagyszínpadon 
helyet foglalt az elnökség, az 
ősi fák övezte tisztás zsúfolá�
sig megtelt. A postásságot az 
elnökségben Bíró Bódis József 
szakszervezetünk titkára  és 
Nemes Sándor posta vezérigaz�
gató - helyettes képviselte. O tt 
voltak a vietnam i szövetség 
tagjai, a Dél- V ietnami Felsza-  
badítási F ront képviselői. 
Szabó Antal, a Vasutasok 
Szakszervezetének fő titkára 
megnyitó szavai u tán  K árpáti 
Sándor, a KISZ Központi Bi�
zottságának titkára, a tiltako�
zó nagygyűlés előadója ta rto tt 
beszámolót. M ajd vietnam i 
elvtársak m ondották el, hogy 
milyen borzalmas kegyetlen�
ségeknek van kitéve évek óta 
és napjainkban is V ietnam  
dolgozó népe. M eghatódottan 
vették á t több ezernyi vas�
utas, postás és közlekedési 
ifjú tiltakozó aláírását ta rta l�
mazó albumokat.

„ . . .  nincs oly erő, mely 
legyőzné, ki a népért küzd . . . ” 
a DlVSZ - indulóval zárult a 
tiltakozó naggyűlés.

A további program  változa�
tos és gazdag. Hivatásos és 
am atőr művészek, zenészek, 
énekesek és táncosok lépnek 
a színpadokra. H allottuk a 
postás pengetős zenekart, a 
Javító Üzem tánczenekarát. 
Láttuk  a Postás S. E. női és 
férfi elsőosztályú tornacsapa�
tának bem utatóját, a Lottó

Á ruház divatbem utatóját, a 
magasból ugró ejtőernyősöket, 
a száguldó repülőket. A köz�
ségi sporttelepen labdarúgó 
villám torna zajlott a három 
szakm a legjobb üzemi nagy�
pályák labdarúgó - csapatainak 
részvételével. Első helyen a 
postások csapata végzett.

„Gyilkosok!” Ilyen feliratú  
táblácskát sokat hoztak m a�

gukkal az ország m inden ré�
széből. Egy fiatal a vietnam i 
kiállítás egyik képe alá helye�
zett egy ilyen feliratú  táblács�
kát. A képen egy am erikai 
katona fegyverrel, s lába előtt 
egy asszony és három  gyer�
mek halva. K it ne gondolkoz-  
ta tna  el ez a spontán szituá�
ció? A világ népeinek összefo�
gása o tt Balatonalm ádiban 
június 19- én így is megnyil�
vánult. Az im perializm ust vá�
dolták, s e vádbeszéd is hoz�
zájárul, hogy lefogják a gyil�
kosok kezét.

Egy m ásik sátorban a fia ta�
lok alkotóm unkáját állították 
közszemlére. A legjobb fia ta�
lokét, a Szakm a Ifjú  Mestere 
Mozgalomban részt vevők 
vizsgam unkáit. A két első díj 
közül az egyiket a Rádió és 
Televízió Műszaki Igazgatóság 
karbantartó  technikusainak 
Szittya Endrének és Utasi J á �
nosnak ítélte a zsűri. A vizs�
gam unka: Frekvencia stabili�
záló kristálykályha. M ondha�
tom, valóban m esterm unka. 
Sok ilyen volt ott. (Volt más 
is, ami kevésbé tetszett. A vá�
sári „m aszek” árusokra gon�

dolok. A jóízlést és szemet 
rontó giccses áruk, kendők, 
lehetetlen színű bizsuszériák.)

Többek között fellépett a 
m űsorban a  népszerű énekes�
házaspár, Zárai Márta és Vá�
mosi János is, Idrányi Iván 
tánczenekarának kíséretében. 
Vastapsot kapott m indkettő, 
többek között az „Egy em ber�
öltő oly k e v é s . . ...... Te sze�

ress legalább . . .”, „ . .  .Nehéz 
lesz n é lk ü le d . ..” énekszám o�
kért. Gyors in te rjú t csinál�
tunk a  híres énekespárral.

— Szeretjük  a  m unkás ifjú �
ságot. Feleségem, M árta, ta �
tabányai bányászcsalád gyer�
meke. M agam valaha Csepe�
len és a  M ÁVAG- ban dolgoz�
tam. Talán ezért i s . . .  —
m ondja Vámosi szerényen.

— A rról is beszélj, hogy ed�
dig több m in t egymillió hang�
lem ezünket vásárolták  meg. 
Meg arró l is, hogy ham aro�
san tu rn éra  m együnk a  Né�
m et D em okratikus K öztársa�
ságba. Meg aztán voltunk 
Szovjetunióban többször is. 
Nagy sikerünk volt, művész�
tá rsainkkal együtt — szól 
közbe Zárai Márta. Hiába, az 
asszonynak jobban pereg a 
nyelve, s olyankor ez bizony 
nagyon fontos, am ikor a férj 
nem  a  prózai szavak, hanem  
a dal em bere. Búcsúzunk, 
m ert sietnek Győrbe, egy 
m unkásotthonban lépnek fel...

M otoros postás kézbesítővel 
találkozunk naponta többször 
is. Körforgalom ban volt egész 
nap a balatonalm ádi posta -  
h ivatal és az alkalm i posta�
kocsi között. Csiba Gizellától, 
a postaautó segédtisztjétől 
tudtuk meg, déli 12 óráig több 
m int hétezer képeslapot ad �
tak fel az ifjúsági találkozó 
részvevői szeretteiknek.

Egy diplom áciai rendszá�
mú kocsi próbál óvatosan ki�
ju tn i a tömegből. M egállítják. 
A m agyar fiatalok szoron�
gatják  a  vietnam i testvérek 
képviselőinek kezét. K érik az 
album okat, s bejegyzik nevü�
ket tiltakozásul az am erikaiak  
vietnam i agressziója ellen, 
m ert érzik, hogy egyszer — és 
nem is oly későn, a  vietnam i 
nép kivívja a szabadságot, s a 
fegyvereket szerszámokkal 
cserélik m ajd f e l . . .

(bérces)
tapssa l köszöntötték a vietnám i nép fiait. A képen a H ajdú -  

B ihar megyei csoport

Zárai Márta és Vámosi János énekel

Dicséret -  kritikával
A Budapest 78. postahivatal�

ban dr. Rátky László h ivatal -  
vezetővel, Koppányi Rezső 
szb - titkárral és Bencze Gyula 
biztonsági megbízottal já rtuk  
végig a  m unkahelyeket. L á t�
tuk, hogy az utóbbi időben az 
épület helyreállítási m unkála�
tai közben több balesetbeszélyt 
m egszüntettek. Lebetonozták 
az elhanyagolt közlekedési 
utakat, a zárlatindító  m unka�
helyet az udvar felőli oldalra 
helyezték, így term észetes féríy 
m ellett dolgozhatnak. Gondos�
kodtak arról, hogy a csomag�
irányítók forgó székeken ülve 
dolgozhassanak. A külföldi ro -  
vatolók mosdót kaptak, a  föld�
szintiek pedig öltözőhelyiséget. 
Mindez dicséri a  szakvezetőt, 
az szb - t, hanem  az alábbiak 
m ár kevésbé.

Az ÉM 23. Építőipari V álla�
la t dolgozói m egkezdték ugyan 
a konyha és az étkezde ép íté�
sét, de három  hónappal ezelőtt

eltűntek. A félbem aradt ép ít�
kezés elkerítetten, s oda bárki 
bejárhat. A törm elékekkel, 
bontott anyagokkal teli te rü �
leten bárk it könnyen érhet 
baleset.

A földszinten dolgozó 60—70 
em bernek négy m osdója volt, 
egyet a közelm últban leszerel�
tek. F ala t bontottak ugyanis, 
mivel a szomszédos zuha�
nyozóhelyiségből a  feleslegessé 
vált kazánt így ak a rják  elvin�
ni. A kibonto tt fal hetek óta 
ott díszük, s a mosdóhelyiség�
ből szabadon láthatók a zuha�
nyozó dolgozók. Egyébként a  
zuhanyozórózsákból állan�
dóan szivárog a víz. Nem 
megfelelők a  mellékhelyiségek 
sem. Ezért, valam int az építő�
m unkások elvonulásáért a 
Budapesti Postaigazgatóság a  
felelős.

A közelm últban a vasúti ol�
dalon levő rám páról ké t kézi�

kocsi lezuhant a sínek közé. 
Az ideiglenes védelm ül szol�
gáló vasgerendákat ennek el�
lenére még m a sem szerelték 
fel. Nem szerencsés ugyanitt, 
hogy több száz súlyos cso�
magot tetőm agasságban tárol�
nak, így a kézikocsik közleke�
dési ú tvonalát szűkítik, s ve�
szélyeztetik a biztonságos köz�
lekedést. Életveszélyes a  vas�
úti sínek közötti kézikocsival 
való közlekedés is, a szűk hely 
m iatt. Ez okból kifolyólag bal�
eset is történt. Csak a  szeren�
csén m úlott, hogy nem  halálos. 
A hivatalvezető m ár sürgette 
az igazgatóságnál e  veszély -  
forrás m egszüntetését — 
hiába. T alán  azt várják , hogy 
tragikus baleset történjék?

Ne odázzák el a legsürgő�
sebbet: a dolgozót egészségét, 
biztonságát veszélyeztető hi�
bák megszüntetését!

M aur Emil
m unkavédelm i főfelügyelő

N Y Á R I  É R D E K E S S É G E K
Nagy érdeklődés előzi meg 

Benjamino Gigli lányának, 
Rina Giglinek a római Opera�
ház tagjának budapesti bemu�
tatkozását, nem kisebb szerep�
lőtársaival együtt, mint: Mar�
garet Tynes, Carelli Gábor és 
Paolo Silvari, a New York- i 
Metropolitan tagjai. Mindezt 
egy műsorban, a Margitszigeti 
Színpad Denevér- előadásán, 
hazai művészek legjavának 
közreműködésével láthatjuk.

Június 25- én, a Szigeten 
gyönyörködhet közönségünk a 
pécsi balettben. Július végén 
pedig a genovai Testro 
deli’ Opera Giocosa együttese 
lép fel: Cimarosa: II Convito c. 
játékos, zenés drámáját adják 
elő. Augusztus 6- án és 7- én 
a pármai Operaház legki�
válóbb művészei tartanak ária-  

\és dalestet. A hó második felé�
ben a Varázsfuvola kerül szín�
re William Blankenshipnek, a 
bécsi Operaház és a Metropo�
litan művészének, valqmint 
Engelbert Domignak, a bécsi 
Operaház tagjának közremű�
ködésével.

A Körszínház irodalmi cse�
megével kedvesedik. Shakes�
peare: Troilus és Cressida c. 
színművével.

Hangversenyeket hallgathat 
a közönség a Városmajori Sza�
badtéri Színpadon is. Itt mu�
tatják be Plautus: Szamárvá�
sár c. zenés komédiáját, Ránky 
György zenéjével, kitűnő sze�
reposztásban.

Persze gondoltak a köny-  
nyebb műfaj híveire is. Emlí�
tésre méltó a Fővárosi Ope�

rettszínház vendégjátéka a Bu�
dapesti Parkszínpadon, (volt 
Bartók Színpad). Kálmán Im�
re: Marica grófnő című nagy�
operettje kerül színre nyolc 
estén át. Rossz idő esetén az 
Operettszínházban tartják az 
előadást.

Kiemelkedő eseménynek 
ígérkezik július második felé�
ben a berlini Friedrichstadt 
Palast 120 tagú együttesének 
„Berlini nagyrevű”- je, ugyan�
csak a Parkszínpadon, rossz 
idő esetén az Erkel Színház�
ban. Sor kerül még a rigai

szovjet esztrádegyüttes bemu�
tatkozására is.

A Kulich Gyula Szabadtéri 
Színpadon vasárnap délelőt�
tönként a gyermekeket szóra�
koztatja a „Bohóc- parádé”. A 
szombat, és vasárnap este a 
felnőtteké. A műsorból: Ko�
vács Appolónia dalestje más 
neii’s művészek közreműködé�
sével, Kék- Fekete lengyel gi�
táregyüttes, Kozma József ze�
nés komédiája, Tátra Revü-  
színház, nemzetközi Ki mit 
tud, stb.

Vigh Im réné

Minden kezdet nehéz
Nem m indennapi alkotással találkoztunk: az elm últ 21 

év történetének ironikus — komoly, olykor frivol — érzelmes 
felidézése sok tekintetben egyedülálló. Komlós János és Ré�
vész György a rra  vállalkozott, hogy két évtizedes u tunk törté�
nelem könyvét m indm egannyiunkkal együtt végiglapozza: men�
tesen m inden tudálékosságtól, tartózkodva minden fellengős-  
ségtöl, nem  m egtagadva semmit, am i szép, nagy és felemelő, 
de nem  letagadva és elleplezve semmit, am i bűn, baj, ostoba�
ság és tévedés volt. Ez a  film  játék  a  valósággal és a  valóság 
játékkal. Ezért m indig em beri, legtöbbször hiteles és sokszor 
szókimondóén igaz. Az író  és a  rendező, az ötletek garm adáját 
sorakoztatják  fel, az operatőr és a  színészek jók. a vágások és 
az okosan kiválasztott korabeli dokumentumok, híradófelvé�
telek. A m últ, sa já t m últunk és történelm ünk e  szokatlan 
megelevenedése rendkívül hatásos, sokszor a  felfedezés, de 
legalábbis az újrafelfedezés m eghökkentő és elgondolkoztató 
erejével hat. A film  legfőbb értéke: gondolkoiásra serkent! 
Az em lékek egyszerre csak elvezetnek a jelenbe. Máris e lju �
to ttunk a  film egyik legjobb részéhez: a  jövő felé vezető utal 
eltorlaszoló szikla jelképéhez. Ki m it akar, gondol, tesz?! Ho�
gyan tovább? M ert m inden folytatás nehéz, nem csak minden 
kezdet! A film  alkotóinak hatásosan, legtöbbször művészi erő�
vel sikerü lt efelől gondolatokat ébreszteniük.

— vár. r. —

— A z a n y ó so m n a k  k ü ld öm  e x �
p ressz  a ján lva! — D e m essz ire  ú szh ato tt a p o s�

tás, szab ad  szem m el n em  is  lá tn i!

A h eg y v id ék i p o s tá n  Pestre  h e �
ly ez ték

S ik ere  van a te le főn ián ak  
— Ez itt a  n y e ie fó n ia ! M inden  

tan tu szt e ln y e l, d e  h ív n i rajta 
n em  leh et.

A szere lm es  p o stá s  lev e le t  kap

T ávk özlési c sú cs: I60r szó  per -
cen kén '

— H a  ö a sszony .  l “Of) szó t ér�
tél e l. Ez v ilágcsú cs!
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