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A  Posta legjobbjai: Kossuth.díja- 
sok, éimunfcások, az üzemek dolgo. 
z6i, a  P á r t és Szakszervezetünk ve�
zetői, üzemi bizottsági elnökök és fő �
bizalmiak, mint a postás dolgozók 
képviselői, valamint a szakvezetés 
irányítói jöttek össze a  postayezér- 
igazgatöság épületébe hogy tanúi le. 
gyenek K atona «Antal elvtárs vezér, 
igazgatói beiktatásának.

A  zsúfolásig m egtelt teremben "> 
várakozás tükröződik vissza az a r �
cokon. Látni, hogy akik itt vannak 
a  szakvezetés irányitőin kívül, azok�
n ak  a  múltban nem volt alkalm uk 
résztvenni vezérigazgatói beiktatáson.

Mikor Gerő elvtárs 
szólásra emelkedik

& derűs és érdeklődő arcok szeretet, 
tel fordulnak feléje.

„Tisztelt jelenlévők! A M agyar 
Posta életében nyilván először törté, 
nik meg, hogy nőm postás és hozzá 
még nem is diplomás ember, hanem 
egyszerű m unkás kerül a posta ve�
zérigazgatói székébe. (N agy taps.)

Bizonyára lesznek olyanok, akik 
ezt nem ta rtják  rendjénlévőnek, akik 
ezzel szemben berzenkednek, akik 
ezen megütköznek. A z értelmiség 
mellőzését fogják ebben látni, ügye �
sek  azt fogják mondani, hogy mi le�
b e csü ljü k  a tanult, érettségizett, di_ 
plomás embereket és különös dolog�
nak fogják ta rtan i, hogy miképpen 
lehet egy vasesztergályos a posta ve. 
zérigazgatója. Azonban azok, akik 
így gondolkoznak, teljesen helytelen 
utakon jám rak . Nem értik meg vagy 
ami még ennél is rosszabb, nem akar �
ják  megérteni, hogy a népi demokra.

Gora elv tá rs : a népi dem okratikus M agyarországon főszervező erő a 
m agyar m unkásosztály.

Azonban nyíltan meg neji mon�
dani, hogy a postások egy részénél, 
különösen a felsőbb tisztviselők so�
rában, évtizedeken kérésziül bizonyos 
elkülönülési hajlandóság, bizonyos 
kaszt-szeliem alakult ki. E z a kaszt, 
szellem, az elkülönülésre való lőrék, 
vés, a népi demokrácia viszonyai kő . 
zott feltétlenül káros, ezért ez! a szel. 
lemet fe l kell számolni. M ásrészt 
azt hiszem, végzetes hiba volna az

Feszült érdeklődésben a  posta legjobbjai.

tikus Magyarországon az irányitó, 
vezető é* főszervező erő a magyar 
munkásosztály. 8 ezért a magyar 
m unkásosztály joggal tart számot 
arra, hogy az állam legfontosabb in. 
tézményei, hivatalai, üzemei élére ő 
kerüljön, természetesen nem kizáró�
lagosan. Szó sincs arról, hogy m i a 
tanult embereket, érettségizetteket, 
diplomásokat mellőzni alcarnánk.. Ml 
a népi demokráciához hü, tanult em �
bereket, érettségizett vagy diplomás 
embereket igenis m eg akarjuk  és 
m eg fogjuk becsülni. Azt akarjuk, 
hogy minél nagyobb számban legye�
nek nálunk tanult emberek. Minde�
nekelőtt azt akarjuk, hogy a  m unká �
sok, parasztok, dolgozók soraiból m i�
nél nagyobb számban kerüljenek ki 
képzett, tanult emberek, mérnökök és 
jogászok és m ás diplomások. (Élénk 
helyeslés.) A m agyar posta szem�
pontjából azt hiszem helyes dolog, 
hogy a posta vezérigazgatója nem 
belülről, hanem kívülről jött, de ez 
nem bizalmatlanság a postásokkal 
szemben.

embereket csak aszerint nézni, hogy 
kinek m ilyen az iskolai végzettsége. 
(Óriási taps.) A mi korm ányunk eb. 
ben az évben sokszáz vállalr.t-ezetői 
nevezett ki az állam osított üzemek 
élére, köztük a legnagyobb üzemek 
élére is és ezek között a vállalatveze�
tők közöt; a túlnyomó többség ipari 
munkás. A vállalatvezetők túlnyomó 
része kitünően megállotta a helyét. 
A1‘ alában sokkal jobban — hozzá te �
hetem —, szakszerűbben vezetik az 
üzemeket, m int a régi, a  kapitális, 
tök szolgálatában álló gyárigazga �
tók, akiit sokszor maguk is kapita �
listák voltak, vagy legalább is ezer 
szí] fűzte őket a nagytőkésekhez és 
ezek osztályához.

«I

A magyar posta 
új vezérigazgatója 

—  Katona Antal
elv!árs — ezek közül az új ipari kapi. 
tányok, ezek közül az új proletár 
vállalatvezetők közül került ki. Év.

o z e d e k  ó L  a b - ,  .* a .m u n �
kásmozgalomban. Osztályához, népé�
hez mindig hü volt. A legnagyobb 
m agyar üzemben, a  csepeli Weiss 
M anfréd-gyárban tanulta fneg a szer. 
vezést, a dolgozókkal való együtt- 
m unkálkodást és a  nép ellenségei el�
leni kemény harc tudományát, gya �
korlatát. Ennek elismeréseként és a 
munkásmozgalomban betöltött hosz- 
szú évtizedes m unkájának elismerése�
képpen n magyar korm ány a csepeli P- 
Weiss M-anfréd-gyár vezérigazgató, 
helyettesének nevezte ki és innen ke�
rü lt a posta vezérig;i/.ga;ói székébe. 
(Hosszantartó éljenzés.) Katona elv�
tá rs  Csepelen megszerezte magának 
a dolgozók m egbecsültét, szeretedét. 
I t t  van közöttünk a  csepeli dolgozók 
küldöttsége, élén az ü/em j bizottság 
elnökével, Drahog elvtárssal, akik 
széretetük és.b izalm uk jeleként el. 
jöttek,' hogy Ízelünk együtt ünnepel�
jék b e ik ta tá s t, mert Katona elvtárs �
ra büszkék a csepeli dolgozók és ha 
Cs-  pel dolgozói büszkék, akkor örül. 
hefrirk a .postások, hogy ilyen vezér. 
igazgatót kaptak. (Úgy van, úgy 
van, taps.)

Természetesen nem magában álló 
Katona elvtára kinevezése, sokkal in �
kább kezdetnek nevezhető, egy egész 
folyamá nak a kezdene, amelyet el 
kell és el fogunk indítani. Végezni 
kell azzal a hamis elmélettel, hogy 
a Po ta, vagy a M ÁV egés2 más in�
tézmény, ahova alulról jött embere, 
két ncm lehet vezető funkcióba he. 
lye - ni. Minden üzemnek megvannak 
a  maga külön problémái. A postának 
és a MAV-nak is megvannak. Senki 
nem tagadja, hogy a postánál, , a 
MAV-nöl is szükség van komoly 
szaktudásra, soKSZor komolyabb 
szaktudásra, m int ami egyes posta- és 
MÁV-iükalmazo^taknái megvan. De 
ki állítja, hogy Csepelen, ózdon, 
Diósgyőrön, a Ganz-gyárban és más 
igen bonyolult üzemeinkben nincs 
szükség szaktudásra. Szaktudásra 
midenütt szükség van és azokat a 
szakembereket, akik készek áldoza�
tot hozni a népi dem okráciáért és 
igyekzenek dolgozni, megbecsüljük 
és tám oga.juk. De hogy valóban eze�
ket tám ogassuk és ne a demokrácia 
ellenségeit, éppen ezért szükség van 
a munkásosztály megerősítésére a 
postánál ás más egyebütt. Szükség 
van arra, hogy becsületes, fejlődő- 
képes embereket, akik m ár m int jó 
szervezők tanujelét adták  képessé�
geiknek, bátran vigyük fel alulról és 
helyezzük vezető funkcióba. Nem

Parancsoló szükségszerűség hoz�
ta  létre 1898-ban, hogy a  mozgal�
mukban, harcaikban külön utakon 
járó, sokszor egymás szándékait 
keresztező szakmai szövetségeket 
egyesítve, m unkájukat összehan�
golja, erőiket felfokozza.

Az egységes veztés a la tt álló 
szakszervezeti mozgalom baloldali 
vezetői, katonái hosszú küzdelmes 
harcot vívtak a felszabadulásig 
nemcsak a tőkés osztály és annak 
államhatalmi szervei, hanem a 
mozgalom belüli megalkuvó refor�
mista osztályáruló elemek, jobb�
oldali szociáldemokraták ellen. A 
szakszervezeti mozgalmaknak a 
jobboldali szakszervezeti vezetők 
osz tá ly áru ló  politikája m iatt hibái, 
de ezek mellett hatalmas, igen ér �
tékes eredményei is voltak, ami 
persze a baloldali vezetők érdeme. 
A gyermekmunka megszüntetése, 
a 14—16 órai munkaidő leszorí�
tása, komoly eredménnyel végző�
dött igen sok bérharca. A legje�
lentősebb azonban a munkásosz�
tály megszervezése, osztályöntu�
datának felébresztése és oktatása. 
A legtöbb szakszervezetben időt, 
fáradságot nem kímélve, üldözte�
tést vállalva folyt a tanítás, nem 
egy helyen illegálisan, ahol a 
jobboldali szociáldemokrata veze�
tőség akadályozta a munkát, en�
nek ellenére mind többen és töb�
ben ismerkedtek meg a szocializ�
mussal és vértezték fel magukat a 
marxizmus és a későbbi időkben a 
marxizmus leninizmus fegyverze�
tével.

Ezekre a minden áldozatot vál�
laló forradalmi osztályhű- elvtár �
saknak az érdeme, hogy a szak�
szervezeti mozgalom hatalommá 
nőtte ki m agát és nemcsak, hogy 
nem lehetett megsemmisíteni, ha �
nem nem egy esetben le kellett 
velük ülni és tárgyalni az el�
nyomó rendszer urainak és p ri �
békjeinek.

Tisztelettel emlékezünk ennek 
az ötven esztendős harcnak áldo�
zatairól, m ártírjairól, kiknek élete 
harca példaként álljon előttünk.

őrömmel, elvtársi szeretettel 
köszöntjük a harcok vezetőit és 
katonáit, akik ma is közöttünk 
vannak, akik a szakszervezeti 
mozgalomból nőttek, fejlődtek ki. 
Szakasits Árpád köztársasági el�
nök, Rajk László külügyminiszter, 
Kádár János belügyminiszter, 
Kossá István iparügyi miniszter, 
Apró Antal a Szakszervezeti Ta�
nács főtitkára, valamint az üze�
mek számos vezetője, munkásigaz�
gatója, különböző állami hivata �
lok vezetője stb. —, és váltak a 
dolgozók vezetőivé párt, szakszer�
vezeti és államvezetői vonalon.

És ma a Szaktanács ötven esz�
tendős jubileumán miénk, a dől-

talom és a mi munkánk eredmé�
nyeként formálódik a jövő.

Ez a tudat lelkesíti és ösztönzi 
az élmunkást és formálja a mun�
kaversenyeket, ez szervezi a mun- 
kásbrigádokat m ert „Ez az ország 
a mi országunk“.

Éljen az ötvenéves Szakszerve�
zeti Tanács!

utolsósorban éppen a postynáH, ahol 
erre talán nagyobb szükség van, 
m int bárhol egyebütt. Azért van erre 
nagyobb szükség, m ert a posta ezen 
a téren nagyon el van maradva • a 
népi demokrácia általános fejlődésé, 
hez képest.

Szőlanom kell még egy úgyneve�
zett kényes kérdésről is, de én azt 
hiszem, hogy a kényes kérdések csak 
addig kényesek, am íg nyíltan 
nem beszélünk róluk. A posta egy- 
rész 'pél évtizedek óta kialakult szel�
lem nem kis mértékben já ru lt hozzá., 
hogy a korrupció elleni küzdelem  te. 
réti a postánál komoly bajok és hiá�
nyok vannak. Régen természetesnek 
tariották, hogy a tisztviselők, akik 
megrendeléseket eszközöltek egy

vállalattól, kisebb-nagyobb ju tta tá �
sokat kaptak. Ez a bűnös gyakorlat, 
amely összeegyeztethetetlen a népi 
dem okrácia felfogásával, a posta 
egyes tisztviselőinél a felszabadulás 
óta is megmaradt. N agy hibánk, 
hogy ezt csak most kezdjük felgön�
gyölíteni, de most felgöngyölítjük és 
szem élyekre való ' tekintem ékiif véget 
vetünk ennek a rothadt gyakorlói�
nak. Korrupt elemeknek, tolvajok, 
nak, sikkasztóknak nem a postánál, 
hanem egyebütt vm i a helyük. A  be. 
csületes alkalmazottak feladata, hogy 
a posta új vezetőjének segítségére 
legyenek. Ezzel segítenek az állam �
nak, népi dem okráciánknak és 
ugyanakkor seghenek a posta jó hír �
nevének. Az új vezérigazgató beikta.

K atona A ntal: A döntő az, hogy m aradéktalanul szolgálja a munkás�
osztály é rd ek eit. . .
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tása tehát kell, hogy a  m agyar poéta 
életében egy fordulat keletkezését je �
lentse, kell, hogy jelentse azí, hogy 
a  posta elkezdi behozni azt a  politi �
kai lem aradás:, am ely kétségtelenül 
megvan a  m agyar népi' demokrácia 
fejlődéséhez viszonyítva, hogy a  pos�
tánál m egváltoztatjuk azt a  széllé, 
met, amely régen uralkodott és amely 
még m indig jelentékeny és hogy a 
posta bekapcsolódjon a népi demo. 
líráéin fejlődésébe. Van a, postánál 
kétségtelenül elég dem okratikus erő, 
hogy ezt a  fordulatot létrehozzák, 
■csak ezeket az erőket© ssze kell fogni 
a  kitűzött feladatok elvégzésére, so�
rompóba kell állítani egységes veze�
tés mellett. Azt hisszük, hogy K a. 
rOHa elvtárs kinevezésével és az ezt 
követő intézkedéseivel a fordulat 
szükséges előfeltételeit létrehozzuk. 
Most a z új vezérigazgató közvetlen 
m unkatársain és a  becsületes, demo�
kratikus postásokon múlik, hogy ezt 
a fordulatot valóban végrehajtsuk, 
hogy ne csak szavakban legyen meg 
a fordulat, hanem a gyakoriéiban is 
be következzék. A  posta az egészm a. 
gyár államéi.>tben rendkívül fontos
tényező, azért kötelesek vagyunk a 
postát úgy kezelni, m in t a  m agyar 
államgépezet egyik legfontosabb al�
katrészét és nem engedhetjük m eg 
azt, hogy akkor, am ikor a népi de �
m okrácia elcremegy, a po3ta m ás 
irányba haladjon. Meg vagyok gyó'- 
j-edve, hogy a  postások túlnyomó 
többsége meg fogja ezt érteni és 
hogy tudásúval, közreműködésével 
Katona elvtársat támogaíni fogja. 
(Vlharros taps-)

Kívánok Katona eMárs munkájá�
hoz sok sikert és jó eredoiiinyt.”

(Viharos taps.)
Gerő m iniszter szavait nagV lelke�

sedéssel fogadták a postás dolgozók 
és képviselőik. Csillogó szemmel for �
dultak egymásfelé és önfeledt elra. 
godtatásgal állapították meg vala�
mennyien: " mai nap fordulópont a 
magyar posta történelmében.

Ezután

Katona Antal 
a posta új vezérigazgatója 

szólott
*  megjelentekhez.

,/Kedves Szaktáraák!
Azokra a meleg szavakra, amelye�

ket Gerő elvtársam  a  beiktatásom 
alkalm ával a személyemmel kapcso �
latosan mondott és munkálkodásom at 
illette, én m int a M agyar Dolgozók 
P ártjának  tagja, m int kommunista, 
az általa elmondottakkal, 'a  P°sta á t. 
szervezését illetően, természetesen tel�
jesen egyetértek. Azonban szem í- 
lyeJnmmel kapcsolatban, vezérigazga�
tói kinevezésem alkalmával köszöne.' 
té t mondok azért a bizalomért, 
amellyel megtisztelt Szaktársak! Rá- ' 
kosi elvtárs a fordulat évének nevezte 
ezt az esztendőt. Tavaly júniusig 
még kétséges volt azok szemében, 
akik kétkedtek a népi dem okráciánk 
erejében, hogy ki kitt fog legyőzni, 
a  demokrácia a  reakciót, vagy fo r �
dítva. A kom m unisták számára ez a 
kérdés egy pillanatig sem volt kétsé�
ges. Hogy helyes volt a  politikánk, 
ezt a fordulat éve igazolja. A „Miénk 
az ország, m agunknak építjük1’, — 
jelszó im m ár testet öltött. Hogy lei 
kerül a munkásokból es m ilyen po�
zícióba — az szinte nem  is lényeges. 
A döntő az, hogy maradéktalanul 
szolgálja a munkásosztály érdekeit. 
Marx •stánűlt- knínsi tán ak kell lennie, 
hűnek kell lennie osztályához, pártjá�
hoz és «  M agyar Dolgozók Pártjá�
nak pro gram m ját maradéktalanul 
igyekezzem, végrehajtani■ Sztálin  elv. 
iára mondotta: )rAs a fontos, hogy 
ne ijedjen meg a vezető a nehézsé�
gektől. (adjon harcolni <i nehézségek�
kel szemben és tud ja  legyőzni azo�
kat.“ Ezek a  feltételek szükségesek a 
jó vezetésihez, de m int ahogy egy jó 
magyar közmondás mondja: „egy
fecske nem csinál nyara t“, tudom, 
hogy egy ember a  m unkatársak se �
gítsége nélkül nem  végezhet Jó mun�
kát. Tudom, hogy ezeket megfogom 
találni a  postásoknál. Tudom azt, 
hogy különbséget kell tenni az érte l �
m iségi dolgozók között, figyelembe 
kell venni kik azok, akik a  m unkás- 
osztály oldalára álltak. (N agy taps.)

A m agyar ipari és mezőgazdasági 
dolgozók a 3 éves tervet 2 és fél év 
alatt ak al j áik megvalósítani t. Skócia- 
lista munkaversenyök folynak az 
egész országban e etil elérése érde�
kében A posta dolgozóinak részt kell 
vennlök a m agyar nép erőfesz tése. 
ben fokozni ’.teli a  munkaverseny 
mozgalmat a posta összes üzemében, 
hivatalában. Ez úgy válik lehetővé, 
h a  a P á rt és Szakszervezet eg««z vo �
nalon együtt dolgozik a posta vesén 
igazgatóságával. A P á r t  és a  Szak 
szervezet közreműködése és ellenőr�
zése nélkül a szocialista m unkál 
eredményesen vezetni nem lehet. Meg 
kell hogy szűnjön .íz «■ h elyzet, hogy 
a  ranglétra magasabb fokán álló em�
berek akadályozzák a P árt és Szak- 
szervezet m unkáját. A P á r t bíráló, 
ellenőrző szerepét a posta m unkájá �

ban sem  nélkülözhetjük, hiszen azok 
az ipari üzemek, ahol a P á r t  támo �
ga tja  a  vezetők m unkáját, nagyszerű 
eredményeket értek el a termelés�
ben. Ugyanez lesz a postánál is, ha a 
P árto t nem szorítjuk  ki, hanem 
megengedjük, hogy a P á r t az egész 
posta életét betöltse. Én olyan üzem. 
tői jöttem, alh0l ezek a szempontok 
kisebb hibáktól eltekintve, érvénye�
sültek. ez eredmény nem  is m aradt 
el, 'tiüzeni lett a Weisz M&nfréd- 
gyér. A  csepeli dolgozók nagyon sze�
retik azokat a régi és ú j vezetőket, 
akik tudásuk száz százalékát ad ált, 
rendkívüli módon megbecsülik őket, 
de gyűlölik és m egvetik, kizárják 
azokat, akik nem  értenek egyet a 
m unkásosztály törekvésével, akik 
más munkájából akarnak megélni és 
megbontják a közösség egységét. Én 
ezt a szeretetet a népi dem akrác’át 
építő és gyűlöletet a m unkát nem. 
szerető emberekkel szemben, m agam �
mal hoztam Csepelröt. Azokat, akik 
felett a felszabadulás u táni esem '- 
nyék nyomtalanul suhanlak  el, azokat 
a  posta területéről el kell távolítani, 
m int olyanokat, akik nem méltók en�
nek az intézménynek a  m unkájára. 
(Hljenzés és taps.) £ n remélem azt, 
hogy a  posta dolgozói m egéri k, 
hogy a fordulat éve milyen kötele �
zettséget jelent az ország idegrend�
szerét biztosító munkájukban. Tu- 
dom, hogy az átszervezett posta ve. 
zetőjvsl eg-yhaforrva, közösen a M a�
gyar Dolgozók P ártjával és annak 
bölcs vezetőjével Rákosi e lv tá rs sa l 
segítik  felépíteni a  boldog, viruló, 
szocialista Magyarországot. Éljenek 
a posta öntudatos, harcos dolgozói.” 
(8zűnni nem  akaró éljenzés.)

A vezérigazgató beszéde után fel�
zúgó lelkes taps azt jelentette, hogy 
a jelenlevők helyeslik és teljes egé�
szében egyetértenek azzal, am it hal �
lottak. De nem csak a jelenlévők, h a �
nem az öntudatos, becsületes postás 
dolgozók széles tömegei előtt nagy �
jelentőségűvé vált ez a nap. Az el�
hangzottakból minden po3fás dolgozó 
láthatja, hogy szakszervezeti mozgal�
munk harcának egy jelentős állomá�
sához érkeztünk. Ami m a történt, 
kezdete egy egészséges folyam atnak. 
H arcoltunk eddig is ég harcolni fo. 
gunk ezután is a kasztszellem leküz�
déséért. A sorainkból kikerülő friss 
erők fogják  bebizonyítani, hogy a  
munkásos-ztály vezető szerepét be�
tud ja tölteni a postánál is. Katona 
szaktárs személyében biztosítékát lá t �
ju k  ezen törekvéseinknek.

Bizonyos, hogy K atona elvtársnak 
nem lesz könnyű dolga. De K atona 
elvtárs munkásmozgalmi harcai so �
rán  állt m á r nehezebb feladatok előtt 
is és m egállta a helyét. Megállta, 
m ert nem volt egyedül, vele volt a 
munkásmozgalom legjobbjainak, elv�
társainak sseretete, harcos támoga�
tása. B iztosítjuk K atona szaktársat

aZ új feladatok küszöbén, hogy a pos�
tánál „van elég dem okratikus erő” 
amely szükséges a vállalt feladatok 
elvégaígéhez.

A ezen  ezett postás dolgozók ha�
talm as tábora bizalommal köszönt: 
Katona olvtársat és biztosítja tám o �
gatásáról. Egészen bizonyos, hogy 
a pcsía be fogja hozni azt a lem ara . 
dóst, amelyről Gerő m iniszter elv. 
társ beszél:, akkor, — h a  kialakul a 
harm onikus összmunka a F á rrt, a 
Szákszsvezet és a  szakvezetésben 
dolgozó becsületes szaktársak  között. 
Ha ezt m egtudták valósítani Csepe�
len és az ország üzemeinek túlnyomó 
többségén ék akkSr megvalósít Juli n á �
lunk is a postánál. Aki ezt a törek �
vésünket gátolja, az or.zú bebizo�
nyítja, hogy felettük,, a  felszabadulás 
u táni események nyomtalanul suhan �
tak  el.” Az ilyeneknek nincs közöt�
tünk helyük, az ilyeneket kizárjuk 
sorainkból.

A  posta harcos dolgozói szeretettel 
üdvözlik új vezetőjüket, m unkatársu �
kat, K atona Anf*lt és üdvözlik Cse�
pel dolgozóit, ak k legjobbjaiik egyi�
két küldték hozzjuk segítoúi nekik 
abban, hogy a  posta is felzárkózzon 
a  csepeli dolgozók mellé.

★

Hatnia fiatal éle’rajza
Budapesten született 1900-ban. 

A pja cipészaegéd. 8-an voltak  test�
vérek. H at elemi elvégzése után, 
12 éves kora óta dolgozik. A  vas. 
esztergályos szakm át Vácott tanulta. 
Felszabadulása u tán  Pestre jö tt és 
belépett a Vasas Szakszervezetbe. 
1919 m árcius 21-én önként jelent�
kezett a Vörös Hadseregbe. A mis�
kolci harcok során fogságba jut, de 
fogolycserével ú jra  hazakerül.

1921-ben kezdett C s e p e l t  dolgozni 
.íz Idomszer osztályon. Rövid idő 
m án bizalmivá választják  és három 
év m úlva m á r vezető bizalmi. Részt 
visz a  csépelj sztrájkokban, elvégzi 
a szakszervezeti szemináriumot és 
1930-ban a Vasas helyi csoport elnö�
kévé választják.

1917 ó ta megszakítás nélkül tagja’ 
a  Szakszervezetnek. 1933-ban kilép 
a Szociáldemokrata Pártból, m ert 
nem ért egyet a  P á r t  politikájával. 
1943-ban művezetővé nevezik ki, de 
mivel állandóan tám ogatja a balol�
daliakat, 1944 október 15-e előtt m eg 
kel! szöknie a nyilasok elöl. A  fel- 
szabadulásig bujkál.

1945 január 9-én, Csepel felszaba 
duiásónak napján  Somogyi elvtár3_ 
sál megkezdik a m unkát a gyárban. 
M egalakítják az Üzemi Bizottságot, 
melynek alelnöke lett. M ájusban a 
Szakszervezeti titkárság  vezetésével 
bízzák meg. 1948 nyarán a WM-gyár 
helyettes vezérigazgatójává nevezik 
ki.

íz  önkéntes tagság útján
Szeptember utolsó hetében három 

döntő élüzemünk bizalmi testületé 
összeült, hogy m egvitassa azokat a 
módokat, amelyek m ellett a  Központi 
TáviróM vatal, a  Járm űtelep és a 
Budapest 70-eg dolgozói példamuta�
tóan áttérnek as önkéntes tagságra. 

*
A Bizalmi Testületi ülés nagy �

számú hozzászólásai alapján azonos 
nézetek kristályosodtak ki. Gyakor�
lati példákból állapították meg, hogy 
a m agyar szaloszervezctcknek 50 
éves harcos mozgalmi m últja van. A 
bizalmi szak tá rsak  kifejtették, hogy' 
a régi szakszervezetek m unkája ál �
landó harc volt a  m unkások embe�
ribb bánásm ódjáért, harc volt sok�
szor az éhenhaláa veszélye ellen és 
a régi tagok a  szájuktól vonták ej 
a falatot, hogy tagdíjukkal m ás sze�
gény dolgozókon segítsenek.

A bizalmi testület határozati ja �
vaslatát m indhárom  iizom dolgozói 
elfogadták, ezt követően szeptember
28-án  a  három  üzem ünnepség kere �
tében té r t á t  az «rtkbntes tagságra.

A központi táviróhivatal
K ultúrterm ébe vezető lépcső fe �

keténk  a sok postástól.
H allgatjuk a  beszélgetést.
—  Tudod, az édesapám is postás 

volt —  m ondja Kaposi István  gzak- 
íá rs  —  éa nagyon gokat mesélt a 
régi küzdelmekről, melyek azért búk. 
tak  el, m ert — m int mondotta — 
nem volt egy egységes postás-ezer. 
vezet.

—  A m i helyzetünk m a m ár m ás 
— válaszolja Hoffm ann Ernesztin 
«Haktársnő. — Én is m ár közel 40 
éve vagyok postás, de m ég soha 
nem  tapasztaltam , hogy ennyit töröli, 
tek  volna velünk s annyi mindent 
kap tunk volna, m in t m ost Szakszer�
vezetünktől.

— H át igen, — feleli Kaposi szak- 
társ —  az az ember, ak i nem ta rto �
zik egy nagy  emberi közösségbe, csak 
olyan, m int a  kergült juh.

Közben felértünk. Gyönyörűen fel�
díszített terembe érkeztünk. S zaktár. 
gaink zsúfolva ülnek egym ás mellett, 
a m ég  így is rengetegen m arad tak  az 
ajtón kívül. Feszült csend támad, 
am ikor beszédre emelkedik Szabó Já �
nos főbizalmi; 1200 ember spontán  
IclhSsedéssdl döntött az önkéntes tag. 
Ságról s ezzel hitet te tt szakszerre, 
zetc mellett. íg y  mindenki m egkapja  
az ú j, önkéntes tagkönyvet s büszkén  
jelenthetjük, hogy az önként ességben 
való áttérésben is vezetünk. .

A kultürgárda színes előadása után 
Iá ikács Kálm án »zaktärs, a  Szak-

sz:rvezet alelnöke fejti ki véleményét 
a Távírda dolgozóiról, ö röm m el. jö tt 
ide, m ert Itt nagyon sok öntudatos 
dolgozó van. Beszél az ú j feladatok �
ról s  a  jövendő bíztató kilátásairól.
A  dolgozók lelkesen m egtapsolják az 
1200 önként ea tagságot.

Fogadalm at tesznek, hogy a  jövő�
ben a Szakszervezet hasznos tagjai 
lesznek, m ajd felcsendül az In ter. 
nacionálé g a lelkes ünnepség vé,

ért.
A Távírda hitet tett a  demokrácia 

mellett!

4  járm űtelepen
az egyik gyönyörűen feldíszített ga�
rázsban ünneplőbe öltözött Szak tá r �
saka t látunk.

— Gyere siessünk — mondja H or. 
váth  László szakiárs, a Já rm ű  k g - 
idősebb postása —, m ert ennyi em �
bert még soha nem láttam  itt mint 
most. Nem fogunk helyet kapni.

—  H át — feleli Szabó Lajos — 
nem is csudálom. Mindenki első „ön- 
kéntes‘‘ akar len n i....

— Az pedig nehezen megy, m ert 
akkor 1160 közül kellene választani. 
M ert nálunk mindenki jelentkezett 
önkéntes tagságra — szól közbe Ba�
log János p á rtt tkár.

Közben megkezdődik az ünnepi 
ülés.

Majd u tána a  Járm űtelep dolgozói 
kivétel nélkül átveszik az önkéntes 
tankönyvet s ez^el a Postás Szak- - 
szervezet 1160 új önkéntes taggal 
gyarapodott

A 70  - e s  ü n n ep e
1948 szeptember 28 emlékezetes 

napja & Bp. 70-es éiüzemnek. Üzemi 
naggyülést tartanak.

Az MDP és a  szakszervezeti moz�
galom vezetőinek képei, műnk aver - 
seny grafikonok és rajzok, élüzem- 
jelvtóny, jelszavas táblák. Lelkes lián. 
guk tb an  együ.R az egész üzem.

Fejes főbizalmi nyitja meg a g yű �
lést. A százéves hcnVégségröl való 
megemlékezés és rövjd nívós kultúr �
műsor után. központi vezetőségünk 
kiküldöttje beszél: X V n Kongresz-
szusunk idejére a postás szakszerve�
zet is az önkéntességi elven szerve- 
zett szakszervezetek sorába lépett. A 
70-es Bizalmi Testületének jó mun- V 
ká já t és dolgozóinak osztályöntuda- 
tá t igazolja az a  tény, hogy az üzem 
dolgozói m egértették a szakszervezeti 
mozgalom jelentőségét és beléptek 
önként szakszervezetünkbe. A Bp, 
70-es posta követésre méltó, jő  pél. 
dát m utatott üzemeinknek. Amikor 
az üzem párttitkárának  és főbizalmi�
jának szakszervezeti tagsági könyvét 
étadom — folytatta beszéd.t — ne 
feledjék, hogy szakszervezetünk csak 
úgy lehet a  munkásmozgalom és 
népi demokráciánk erős vára, ha 
éberen vigyázunk soraink tisztasá �
g ára és egységünk szilárdságára, ha 
szervezői és m otorja leszünk életszín�
vonalunkat emelő munkversenyeink. 
nek.

Megértették és a  gyakorlatban al. 
kalmazzák Rákosi M átyás elvtárs ta �
n ítását:

„Most tudják a szakszervezetek a
m unkásság érdekeinek védelme mel�
lett teljes erejüket latba vetni az újjá�
építésért, a m unkaversenyért és most 
tudják korlátok nélkül já tszani a 
szerepet, amely a m unkásság• szak. 
szervezeteit hazánk politikai életének 
vezetötény esőjévé t e s z i k M e g a l k u �
vás nélküli kem ény következetesség, 
gél így tová.bb a szocialista M agyar-  
országért!

Ezután az üzem dolgozói fogadal�
m at tesznek, hogy példá3 egyéni éa 
kollektív magatartással, osztályöntu. 
datuk szakadatlan emelésével, tanu �
lással, fokozott osztályéberséggel éa 
élenjáró termelő m unkával szolgálják 
dolgozó népünk szocializmust építő 
nagy ügyét.

Íg y  ünnepéit 19j8 szeptember hó 
28- án a Budapest 70.es postahivatal, 
amely élen jár a munkaversenyben és 
élen jár osztály öntudat ban.

POSTÁS KULTÚRA

Kultúrával a munkaversenyért!
A  dolgozók életszínvonalának eme�

lése csak többtermeléssel érhető el. 
Több áru magasabb életszínvonalat 
ielent és a magasabb életszínvonal 
kultúrvonolo- n is érezteti hálását. Ezt 
az elvet hangsúlyozza ki Szakszerve�
zetünk, am ikor a ku ltú rával is  segíti 
a m unka versenyt, illetőleg a  k u ltú r, 
miufika területein Vergenyszerüséget 
vezet be.

E zt a célt szolgálja az, hogy soha 
nem tapasztalt lendülettel indult meg 
helvicsoportjainknál és a  hivatalok �
nál a  kultúrm/unka. Egym ásután ala �

kulnak a  kultűrcsopoj-tok vidéki 
helyiszerveinél és a postai üzemek, 
nél, hogy rész;vegvE-n eíc az október 
1-én meginduló kul í árm unka verj-eny- 
ben. L

A  helyi szerveink m unkáján kivid  
a központ is kiveszi részét a tenni�
valókból

A z  újjászervezett dalárda melleti 
tangóhal monika zenekart alakítunk, 
átszervezzük táncosoportunkat, olcsó 
és nemes szórakozással lá tju k  el a 
postás dolgozókat. A zeneakadémiai

hangversenysorozatunkban az Opera- 
ház élvonalbeli művészei lépnek fel, 
a  Postás Filharm ónia zenekar pedig 
a világ zeneirodalmának legszebb 
művelt adja elő. így itanenappá 
avatja minden hő első keddjét.

A  Sportcsarnoki előadások irán t 
egyre nagyobb az érdeklődés, ami 
érthető is, hiszen a  közönség a szóra �
kozás m ellett komoly és művészi elő�
adásban gyönyörködhet.

Általában a tömeg kultúrára, a  tö �
megek ku liárm unkájára, a  postások 
tömeges szórakoztatására vettük  az 
irányt, m ert ezzel mindjobban elő�
akarjuk  mozdítani a postás dolgozók 
kultúrszinvonalának emelését.

Az irodalmi pályázat beküldési ha�
táridejé t november 1-ig meghosszab�
bítottuk.

Munkaverseny
a Nagy budapesti Kerületi Titkárság helyi csoportjai között

A Budapesti Kerületi T itkárság 
25 helyi csoportja között 6 hónapig 
ta rtó  szakszervezetei, építő szocialis �
ta  munkaverseny indult m eg július
l.ével. A

A verseny állása az összesített jú . 
liusi és augusztusi eredmények alap �
ján ;

1. RákoShegy 2918 ponttal
2. H atvan 924 ponttal
3. Pestszenterzsébet 848 ponttal

A hatvani postások ai „Postások 
az iskoláért’1 mozgalom javára  216 
forintot gyűjtö ttek  és ugyanakkor a 
postásasszonyok önkéntesen takart, 
tották a  tantermeket. A balassagyar. 
mattak nagy kult űrnap szervezésé�

vel te tték  nevüket ism ertté az össz- 
dolgozók előtt, szervezeti téren a 
hozzátartozó postamesterségeknél 
kiépítették a szakszervezeti megbí�
zottakat. A rákoshegyi szaktársak 
1200 kötetes könyvtárt szerveztek éa 
színjátszó-gárdájukkal több esetben 
komoly sikert a ra ttak  és kiharcol, 
ták  a dolgozók elismerését. A  salgó�
tarjáni postások nagyszabású zászló- 
avatást ünnepélyt tarto ttak  az Or. 
szágos Postás Zenenkar és a  szín�
játszók bevonásával, mely nagy �
ban öregbítette a  helyi csoport 
jó hírnevét. A biaiak jó  m unkáját 
bizonyítja az, hogy hatáskörükbe 
adták a környék összifjúságii szer �
vezését. A  tataiak igazolták, hogy

akarattal, nehéz kezdés után is lehet 
eredményeket elérni. A  gyömrői 
szak társak  zenekarukkal szolgálják 
a ki [űzött célt, szórakozási lehetősé�
g é t adva tagságuknak. A  sashalmi 
szaktársaink oktatás': területen fe j �
tenek k i jó  m unkát a helyi MDP-vei 
karöltve. Kispesti postásaink * nép. 
ünnepélyt szerveztek, melyen élvo�
nalbeli művészek szórakoztatták 
K ispest dolgozóit. A  kpmáromiak 
zászlót avattak.

Minden csoport m erítsen erőt az 
élenhaladóktól és  állandóan lebegjen 
szemük előtt az a biztos tudat: 
Versenyünk igazi nyertesei a  szer �
vezett postások és ra jtu k  keresztü' 
a dolgozó m agyar nép. B. I.

Éljen a Szakszervezeti Tanács 
XVII. kongresszusa!

finiit még mindenkinek 
* tudni keli

A Szakszervezetünk á ltal rend �
szeresített segélyeket (szülési, 
h ázasság  és tem etési segély) a  
segélyezésre okot adó körülmény, 
tehát, a  születés, házasságkötés, 
illetőleg elhalálozás napjától szá �
m ított 30 napon belül kell kérni. 
A 80 napos határidőn túl benyúj�
to tt ilyenirányú kérelm et a  
Szakszervezet. —  Központi Ve. 
zetőség határozata értelmében — 
nem veheti figyelembe, tehá t a 
segélyt sem fizetheti ki.



1 9 * 8  o k t g b e r P O S T A S  K Ö Z L Ö N Y 5

Postások staE i s k o l á k é i t !
1948 ugusztus hó elején szerte az 

országban felhangzott a  Szaktanács 
hívó szava a szakszervezetek felé:

Segítsenek a  városok dolgozói a 
vidék dolgozóin! Megindult a „Dal- 
gozók az iskoláért!! mozgalom, 
melynek kerete'n belül a  Postás 
Szakszervezet is megindította a 
posta üzemeiben és hivatalaiban a 
,,Postások az iskolákért’1 mozgalmat. 
A M agyar Postások Országos Szab d 
Szakszervezete 50 isko’á t  vállalt el 
helyreállítás és patronálás céljából.

Ú tm utatások tömegeit küldte szét 
Szaksáéi vezetünk. Gyűléseket ren �
deztünk, melyek a  mozgalom célját 
és a cél elérésének módját voltak hi�
vatva megvilágítani.

Meg keli mondanunk őszintén, a 
mozgalom nem v árt lelkesedéssel in �
dult meg. Hivatalok és tizeinek is�
ko la i ele! ősei veszekedtek az iskolák, 
ért. N p m int nap a fő titkárság  tele �
fonjain a hlvájok százai futottak be. 
Minden nagyobb hivatal és üzem vál �
lalt egy iskolát. Megindult az agitá �
ció mind a szaktársak, mind a tá r .  
sadalom felé. Gyűjtések tömegeit 
szervezték, melyek eredménye során 
indulhatott el a tulajdonképpeni is- 
kolahelyreállitási munka. Dolgozóink 
fizetésük fél százalékát ajánlották 
fel a nemes cél érdekében. Gyűjtések 
töm egeit szervezték, melyek eredmé�
nye során indulhatott el a  tulajdon �
képpeni iskolahelyre állítási munka.

Augusztus 15-én indultak az első 
..postás m unkabrigádok’' a  vidéki 
iskolák helyreállítására. Augusztus 
Végén m ár 31 iskola volt teljesen 
használható állapotba helyezve,

fogyasztani a postásoknak, m ert 
minden postást elvitt cgv-egy hely. 
beli magával és bizony jutott a jóféle 
enni- és innivalóból a  derék postá�
soknak is. Ez az eset egy volt a sok 
közül. Do majdnem minden faluban 
lejátszódott egy hasonló jelenet. H át 
ahol padló sem volt, nemhogy pad és 
táb la? ! Három hét múlva egy tel�
jesen berendezett iskolát adtak át 
a  postások a tanyai gyerm ekek örö. 
mere. Csak látni kellett volna minden 
kétkedő m agyarnak, hogy milyen 
szeretettel vették körül dolgozóinkat 
a tanyai magyarok. Csak látni kel�
le tt volna azt a  csíHogószemü gyér.

. Egyes helyeken a pos‘ás dolga sok, olyan lelkesen lá ttak az iskolák 
rendbehozásához, hogy még a posta hivatalok berendezését is á tv itték az 

. iskolákba . .

.szerű népének, Dózsa György írno�
kainak. hogy nincs ellentét köztünk 
ha pedig még volna valahol valami 
csökevenye a m últnak, akkor fei kell 
azt számolni, t i  kell tüntetni min �
den, ami a népi dem okrácia két ha �
talm as tényezője, a vidék és város 
dolgozói között fennáll. Mindany- 
nyiunknak érdeke az erős népi de�
m okrácia ás fejlett szocialista felfo. 
gású ku ltú rá lt állam. A cél érdeké�
ben ügy érezzük, jó  m unkát Végez�
tek postásaink.

A mozgalom végén ki kell emel�
nünk egynéhány Jfnvatal és po»ta- 
üzerrí dolgozóit, akik kimagasló ered�
m ényt értek el: a  posta Kábel�
hivatal 3 osztályának dolgozói: Ju �
hász József elvtárg, és H orváth Béla 
éhm inkás elvtára irányításával 5 is �
kolát állíto ttak  helyre. 4-et Bakony- 
eseriésen, egyet Középiszkázon, Posta 
Központi Járm űtelep dolgozói: Né�
m eth Jenő elvtársnak irányításává]: 
3 iskolát állítottak helyre. 2-t Pad- 
ragon, egyet Ú rkút Zsófia majorban. 
Bp. 2-eg postahivatal, Bp. 4-es hiva �
tal, Teréz távbeszélő hivatal, dolgo�
zói két-két iskolát állíto ttak  helyre.

Vidéki helyi csoportjaink közül a 
M átészalkai helyicsoport 5 iskolát, a 
szegedi és győri csoport 3—3 Iskolát 
debreceni hdyicsoport, mezőtúri helyi 
csoport, dombóvári helyiesoport dol�
gozói 2—2 1 «kólát állítottak helyre. 
De elismerés Illet minden olyan h i �
vatal dolgozóit, akik akár munkával, 
a k á r  gyűjtéssel vettek részt a  moz�
galomban.

F ig y e le m . . .

Szeptember 15-én m ár 50 teljesen 
kész Iskolahelyreállitást és 21 iskola 
újabb vállalását jelentette a  Szak- 
szervezetünk a  Szakszervezeti Ta �
nács oktatási osztályának. Most, ami�
k o r az iskol helyreállítási akció ered�
ményét szemléljük, elmondhatjuk 
bátran, hogy jó  m unkát végeztünk. 
Tájékoztatásul e néhány adat:

78 befejezett iskola, a  befektetett 
efektlv kiadások összege 166.616.58 
forint. A végzett m unkaórák összege: 
28.236.

E z a mozgalom megm utatta, hogy 
a  m últ bűnös rendszere által m ester�
ségesen elhintett ellenségeskedés, 
megnemértés milyen könnyen meg�
szüntethető. A Postás Dolgozók nem 
csak maguknak, hanem  az általuk 
képviselt városi szervezett m unkás, 
ságnak megbecsülést és elismerést 
Vívtak ki minden kis falucskában, 
ahol m egfordultak iskolahelyreállí- 
tásl m unkálatok során. L átni és ta �
pasztalni lehet a különbséget a  két- 
hónaP távlatából nézve a  város és a 
vidék dolgozóinak egymásközti vi�
szonyában. Szám talan példát em lít�
hetnénk. d- csak egyet ragadunk ki 
a  sok közül: az egyik veszprémme- 
gyei falucskában, m il^ r  megérkeztek 
a  postások, le rak ták  a m agukkal ho�
zott szerszámaikat és anyagot — bi�
zalmatlanul nézegették őket. — 
Megkérdezték tőlük, hogy minek jö t �
tek  ide, hiszen úgyis csak porhintés 
az egész felvonulás Hiszen úgy sem 
értenek hozzá, stb. E rre  a z iskolafe- 
lelös szerényen csak annyit mondott: 
„majd igyekszünk, öregapám és ha 
holnap ráér, jöjjön el ide, nézze meg, 
hogy minek jöttünk ide?” Másnap 
eljött az öreg paraszt, de nem egye�
dül, hanem a miséről, ahogy kijöttek, 
megálltak az Iskola előtt, benézlek 
az ablakon és csodálkoztak. Megis�
merve a tegnapi öreget, az  iskolafe�
lelős megkérdezte, hogy m it szól a 
végzett m unkához? Az annyit mon�
dott: hogy ezeket a  p -dókat m aguk 
úgy hozták biztosan az éjjel, mert 
ezek tiszta újak! Be kellett őket hív. 
ni és megmutatni nekik, hogy ezek a 
régi padok, csak ú jjá  vannak ala �
kítva. „Ez m ár fain munka, mondta 
az öreg, m integy mentegetve m agái 
a tegnapiakért. — Aznap m ár nem 
kellett a hazulról hozott elemózsiát

meksereget, akik szinte alig mertek 
leülni az  új padjaikba. Hogy simo. 
g a tták  a  padokat, nyltogatták a tin. 
fatartó  fedelét, szinte m egfájdult « 
szemlélő szíve, hogy m iért kell# t 
ezeknek a gyerm ekeknek ily soká 
várni erre. M iért kellett esős időben a 
fal mellé állva várni, míg a réseken 
beeső eső eláll. M iért kellett nekik a 
templomi padra térdelve tanulni és 
télen inkább otthon maradni, m ert 
megvette volna őket a  té l hidege. 
Mindez m iért? Mi tudjuk! Azért, 
m ert a H orthy rezsim urainak nem 
volt fontos, hogy a parasztság gyer �
mekei tanulhassanak. Az csak egy 
büdög paraszt volt előttük. Azért 
hin tették  el a mételyt a város Ipari 
dolgozói és a parasztság között, 
hogy ők biztosabban űzhessék üzel. 
meikeí. No, de ennek m ár vége! Mi, 
postások és a többi városi szervezett 
m unkás, m egm utattuk a föld egy-

Szákszervszetünk központi ve�
zetősége 1947 augusztus 1-én sza �
vazta m eg a tagoknak fizetendő 
házassági segélyeket azzal, hogy 
e határozat augusztus 18-án lép 
érvénybe. Tékát augusztus 18- a 
előtt kötött házasságok, után 
szakszervezetünk segélyt nem fi�
zet.

Postás nap Szegeden...
Szeptember 19.én a szegedi post&s. 

ság  nagyszabású, jól sikerült ünnep �
ség keretében ta rto tta  meg a postás 
napot, amelyen Mészöly Géza a 
Szakszervezet elnöke, Pamlényi Pá! 
postavzérigazgató-helyettes és Szé�
kely Béla kér. titk á r mondott zászló, 
avató börzédet.

Az önkéntes tagság ügyében 
hozott határozatok

Szakszervezetünk központi veze.
tősége legutóbbi ülésén a  következő 
határozatokat hozta:

1. A  segélyezés szempontjából S
évet betöltött, tehát m ár magasabb 
összegű segélyezésre jogosult tag �
nak  tekintendő mindaz, akitől 19*« 
március 1- én a szakszervezeti tag 
sági díjakat a  Posta Központi Szám �
vevősége hivatalból levonta. (Pl. <az 
új tagdíjrendszer III. csoportjába 
tartozó, havi 10 forint tagsági díjat 
fizető tag. nem az éves tagság
után fizethető 500 forint, hanem  a
3—6 éves tag ság  utánfl 1000 forin 
temetkezési segélyre igényjogosult.)

2. A  belépő nyugdíjas szaktársak, 
— amennyiben azt kérik — a  fize. 
tésj fokozatuknak megfelelő tagdíj- 
csoport (I—V.) helyett, a következő  
alacsonyabb tagdíjcsoportot választ, 
hatják. (Pl. a 12. fizetési fokban 
levő nyugdíjas, a szám ára kötele 
zően előírt H l. (10 forintos) tagdíj �

csoport helyett, a IV. (8 forintos! 
tagdíjcsoportba léphet.)-

3. A 45-ifc életévüket még be nem
(öltött nyugdíjasok, — akiknek
nyugdíjfolyósítása szünetel — is 
tagjai lehetnek Szakszervezetünk, 
nek , ha az esedékes tagsági dijakat 
havonta pontosan befizetik.

4. Az alacsonyabb ellátást élvezd 
özvegyek, — h& kívánják — a ré �
szükre megszabott V. (6 forintos) 
tagdíjcsoporlnak 50%-kal csökken 
tett összegét (3 forint) |!s  fizethetik, 
illetőleg ezzel az 50% - kal csökken 
te tt kötelezettséggel is beléphetnek 
Ez esetben, term észetesen a  megsza �
bott segélyösszegeknek is csak a  fe �
lét fizeti a Szakszervezet; Az ilyen 
belépési nyilatkozatra „50%-es öz�
vegyi" szavakat kérjük feljegyezni

5. A z  elhalt férj tagsági jogait az' 
özvegy teljes egészében átveheti I 
Ilyen esetben a férj teljes tagság 
ideje és az ezzel já ró  jogok is az 
özvegyre szállnak át.

A Magyar Fostaalliszíck 
Országos Egyesülete

augusztus 22-i közgyűlés határozatából
A  M a g y a r  P o s ta a l t is z te k  O rszá g o s  

E g y e s ü le té n e k  1948. év i a u g u sz tu s  
22 -én  t a r t o t t  re n d k ív ü li  k ö z g y ű lé se  
e g y h a n g ú la g  elhatározta a z  eg y esii-  
le .n o k  a  Postások Országos Szabad 
Szakszervezetéhez való csatlakozá �
sát.

H atározat

„A M agyar Postások Szabad 
Szaltazervezete a  felszabadulás u tán  
m egalakult azzal a  céllal, hogy a 
postások érdeltképvisele'ét ellássa 
és esen túlmenően szociális, ku ltu rá . 
113 stb. gondoskodást fejtsen k i a 
postások érdekében Ez az átfogó 
célkitűzés és az  ennek megfelelő 
működés az egyes postai egyesületek 
további tevékenységét feleslegessé 
tette 3 annak felismerőre, hogy egy. 
séges szerveset, egységes vezetés 
mellett működését erőteljesebben 
tudja kifejteni, késztette a különböző 
egyesületeiket a ira , hogy a Szak- 
szervezetbe beolvadva különállósá �
gukat megszüntessék.

A Szakszervezet a. szerzett jogok 
teljes épségben ta rtásában  veszi át, 
az. egyesület vagyona ennek megfe�

lelően tulajdonjogilag teljes egészé�
ben a  Szakszervezetre száll á t  azzal 
a  m egszorítással, hegy az  egyesületi 
székház, valam int a  helyi csoportok 
céljait szolgáló é3 ezidöszerint az 
egyesület tu la jdoniban  álló építmé�
nyek, valamint & bennük lévő ingó. 
ságek használata a Szakszervezetben 
működő altiszti szakcsoportot illeti 
meg.

Ismételten hangsúlyozzuk: az egye. 
sttlcti tagság a szakszervezeti tagság �
tól teljesen független. A  szakszerve �
zet A tal bevezetett önkéntes tagság  
kapcsán kibocsátott belépési nyilat, 
koza-okon feltün tete tt tagdíjak  és 
tem etési járulékok összegében az 
egyesületi tagdíj éa az egyesület ál�
ta l fizetendő tem etési já ru lék  ösz- 
szege nem foglaltatik  benne. Aki az 
egyesületnek ta g ja  és tagsági díját 
a Ezakszervezeti tagdíjon kívül az 
egyesület pénztárába külön is befi�
zeti, elhalálozása esetén hozzátar �
tozói a szakszervezet által fizetendő 
tem etési járulékon felül az egye' Il�
lettől külön m egkapják az esedékes 
tem etési járulékot.

A centenáris ntunlcaverseny 
e r e d m é n y é r t ! ! . . .

A centenáris munkaversenyek m ár �
cius 15_én az 1848-as forradalom  i00
éves évfordulóján kezdődtek meg a 
Weisz Manfrédwgyár dolgozóinak fel�
hívása nyomán.

A  felhívás országszerte visszhang�
ra  talált és nem volt egyetlenegy ál�
lamosított, vagy fontosabb m agán �
üzem sem, amely ne jelentette volna 
be részvételét.

A m agyar korm ány mindenképpen 
elősegítette ezt a népi mozgalmat és 
a legjobb munkások, a verseny győz�
tesei szam ára hét és félmillió forin �
tot tűzött ki jutalomképpen.

A centenáris munkaversenyek nem . 
setgazdasági szempontból kimagasló 
eredményeket hoztak. A gazdaságos 
termelés, valamint a közszükségleti 
cikkek nagyobb töm egű előállítása 
szempontjából óriási lökést adott ez 
az ország gazdaság; életének. Meg�
szűnt az országban a tüzelőhiány, 
vap elég textilárunk. a vasipar egyre 
;öbb trak to rt, szerszámgépet, háztar �
tási cikket állít elő és pontosabb, 
gyorsabb a posta.

Mindenkinek tudnia kell, hogy 
nincsen olyan társadalm i rendszer, 
amely többet adhatna dolgozóinak, 
m int amennyit termel. Éppen ezért 
az életszínvonal emelésének egyetlen 
lehetősége a  termelésnek mennyiségi 
és minőségi fokozása.

A centenáris munkaversenyekben 
ezek á  Szempontok voltak a m érv �
adók. M unkaversenyünk m egm uta'ta, 
milyen hatalm as erőforrás a  dolgo. 
zók öntudatos m unkája. A  m unka �
versenyek nyomán komolyan m eg �
szilárdult a munkafegyelem, növeke�
dett a m unka termelékenysége és nö �
vekedett vele párhuzam osan a dol�
gozók keresete, éle színvonala.

Kellemes meglepetést hozott üze�
meinknek és hivatalainknak a postai 
munkaversenyek során elért jó ered�
mény.

A versenyben 2677 hivatalunk kő. 
zül 2161 vett rész ' és a 33.055 dol�
gozónk közül 29.342 állt versenyben. 
A versenyben az alábbi m egtakarítá �
sokat értük  el:

Formt,
Kábe'hivatal . . . . . .  244.101
Bp. Müszig. 4 /1  . . . . 212164
Közp. Javí'óm ühely és

Anyagsz. . . . . . .  208.963
Közp. Járm űtelep . . .  125.114
Postaállom ás . . . . . .  81.470
Budapest 70 ..........................  69.501
Bp. Távb. Aut. Közp-ok

vers. . • . . . . . . . 256.875 
Takarékossági verseny . . 211.909 

összesen 410.097

Kiemelkedő eredmények: A köz�
ponti távíróhiva'álnál a munkafe �
gyelem terén  az alaphónaphoz viszo�
nyítva 82.22 százalékos javulás mu�
tatkozott. A központi javítóműhely 
és anyagszertárnál 1948 áprilisában 
a tá v o l evők napi átlaga az összsze- 
mélyzetnek 4.65 százaléka volt, míg 
a  verseny utolsó hónapjában 3.52 
százalék.

A központi járm űtelep gépkocsi- 
színjének munkafegyelmi versenyé�

ben a m utató szám ok átlaga a  ver. 
seoy megindulásához képest 76 szá �
zalékkal javult.

A Budapest 70. sz. postahivatal mi�
nőségi m unkaversenyén a  csomagok 
gondos és szabályszerű kezeléséről 
megállapítottuk^ hogy Június hóban 
a jegyzőkönyv 'a lá  vont sérült cso�
m agok szám a 96 darab  volt, m íg jú �
lius hónapban ez 61 darabra csökkent 
le. Az •, egyéni' munkateljesiimény 
emelkedése 3.07 száza. 5k volt. A d m . 
nyomozás munkaeredménye 20.08 
százalékkal emelkedett. A vámosztá- 
lyön a júliusi m unkateljesítm ény az 
áprilisival szemben 38 százalékos 
emelkedést m atatott.

Jó  eredményeket értünk el, bár 
még korántsem  vagyunk megeléged, 
ve. Meg kell találni a  helyes utat, jól 
á t kell politizálni a munkaverseny 
problémáját. a  hivatalok és az tize. 
mek dolgozóival, hogy minden dol�
gozó pontosan értse, mi az ö fel. 
adata és ennek megfelelően végezze 
a m aga m unkáját. A munkaverseny 
folyam án az ország dolgozói óriási 
politikai és gazdasági fejlődésen 
mentek kérész1 ül.

A jobb eredményért velő küzdelem 
a rra  késztette a dolgozókat, hogy ki�
lépjenek abból a  szűk körből, amely�
ben a m últ társadalm i rendszerben 
mozogtak.

A versenyben álló dolgozó nagyobb 
öntudattal végezte a munkát, megfi�
gyelte m unkatársai munkamódsze�
ré t és az üzem különböző részeiben 
folyó verseny menetét, de figyelem�
mel kísérte a külső üzemek eredmé�
nyeit is, am i által felébredt az ér �
deklődése az egész nemzetgazdasá�
gunk iránt.

Tehát észrevétlenül indult el azon
az úton, hogy új típusú end i s i  fej. 
lödjön. A  négy hónap a la tt nagy. 
mértékben növekedett a dolgozók 
gazdasági hozzáértése és vele együtt 
politikai éleslátása is.

Ha ezt a  folyam atot megfigyeljük, 
feltétlenül arra  a  m egállapításra ju �
tunk, hogy a m unkásosztály m agyar- 
országi viszonylatban egyre inkább 
betölti történelmi szerepét, hogy ve�
zető osztályává legyen a társadalom �
nak. Ma m ár világosan lá tják  a dol�
gozók hogy csak a több és jobb tér. 
melésSel változtathatnak gazdasági 
helyzetükön, csak a több és jobb ter�
meléssel érhetnek el magasabb reáL 
béreket.

Mindinkább kirajzolódik a dolgo. 
zók előtt az államhoz való viszonyuk 
és tudják, hogy a népi demokrácia 
gazdasági megerősödésétől, teherbí. 
rásától függ gazdasági helyzetük 
m egjavulása is.

Az országban még meglévő reak. 
dós elemek természetesen igyekeznek 
akadályozni a verseny fejlődését. A 
reakciós próbálkozások azonban nem 
tud ják  m egingatni a m agyar dolgo�
zókat abbau az elhatározásukban, 
hogy a munkaversennyel két év és 
öt hónap a latt megvalósítják a há�
roméves tervet.

H. M.

Postás öntudat önkéntes tagság!
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Postás dolgozók munhafetajánlása 
a Magyar Szabad Szakszervezetek

kongresszusára
Három év m unkájáról ad számot 

és a  jövö feladatait jelöli ki a  Szak�
tanács október 17-én kezdődő négy �
napos kongresszusa.

A  nemzetközi munkásmozgalom �
ban is nagyjelentőségű tanácskozás 
felénk fordítja a  világ dolgozóinak 
figyelmét.

Küzdelme», de eredményekben bő�
velkedő volt a  m agyar szakszerveze�
tek  h a rca a  felszabadulás után. H a �
ta lm as eredményeket értek  el és 
biztosították ezt a dolgozók részére 
a  szakszervezeteit.

Szakszervezeteinkhez való ragasz �
kodásunkat legjobban azzal fejezhet�
jük  ki, ha m unkánkat, m unkánk fo �
kozását, annak pontosabbá tételét, 
munkafegyelm ünk növelését ajánljuk 
fel a  kongresszusnak.

Az elsők között voltak a  postás 
dolgozók is, akik  vállalták, hogy 
szeptember 15-től, október 15-lg pó�
tolják, am it a  m unkaterv szerint 
nem teljesítettek 100%-ig. Ezenkvül 
pedig komoly felad tok vállalásával 
járu lnak  hozzá a  kongresszus sike �
réhez. íg y  pl.:

Kér. Műszig.
3 drb falu-rendszerű 100-as táv �

beszélő kapcsolót roncsokból, sa já t 
erejükből újjáépítenek. Értéke 65.000 
forint. Az építésvezető személyzet az 
5 hónapos m unkatervben vállalt s a 
távlrdam unkások részére összeállí�
tandó tankönyvet december 31. he �
lye tt október 15-ére elkészíti. A töb �
bi szellemi dolgozó pedig a  Dorog 
község részéről az ottani vonalfel�
vigyázó részére k iu ta lt rom házat 
egy hónap a latt fizikai munkával 
felépíti és lakhatóvá teszi.

KábeTMvatal 1.
A  szeptem ber 15—október 15-ig 

ta rtó  versenyben az előirányzott 
8000 m éter kábelt a  normához ké �
pest 560 óra helyett 460 óra a latt 
húzzák ki. (100 óra m egtakarítás.)

15-re gázüzeműre szerelnek át. Ez �
zel anyagban és m unkabérben közel
10.000 forintot, benzinben pedig 31 
ezer 500 litert tak arítan ak  meg.

Központi távirda.
Műszaki tagozata 3 drb új rend �

szerű távbeszélő keretnek házilag 
történő elkészítését és üzembe he �
lyezését vállalta keretenként 10 fő�
vonallal, 20 vonalszerelvénnyel és 
jelzőberendezéssel. E m unka befeje �
zését a  műszaki dolgozók a m agán �
cég által megjelölt november 30-a 
helyett, október 15-éig elvégzik és 
ezzel 19.000 forintot takarítanak  
meg. A forgalm i tagozat a  munka- 
minőség további emelése, valam int a 
versenyeredmények visszaesésének 
m egakadályozása érdekében heten �
ként és m unkakörönként jómunkás- 
órtekezlrtet tart. amelyeken a gyen �
gébb ercdményt felm utató dolgozó�
k a t jóm unkássá neveli.

Műszig, 4/1.
Szeptember 15—október 15-ig te r �

jedő időben rondsanyag feldolgozásá�
val 66.915 forintot tak arítan ak  meg 
és teljesítm ényüket az előirányzott 
terven felül ezen idő a la tt 2% -kai 
növelik.

Postaállom ás.

A  posta lófogatú já ra ti szolgálatá �
nak  ellátásához szükséges szemes�
takarm ányok táro lására megfelelő 
átalakítással, alkalm as helyiséget 
biztosítanak sa já t erejükből, ezzel 
kívánják m egtakarítani a tároló �
helyiségek bérletének költségeit As a 
jelzett időig 40 vágón szálltm ányt a 
létesítendő rak tárba befuvaroznak 
anélkül, hogy a kézbesítő-járati szol. 
gá lá t h á trán y t szenvedne.

Postaigazgatóság.
önkéntes házi' ügyintézési m unka-' 

versenyt indított, melynek célja októ�
ber 15-ig valamennyi ügyirat m ara �
déktalan elintézése.

Kábelhivatal 3.
A  József távbeszélőközpontban 

Szeptember 15—október 14-ig 50 drb 
átm eneti kötést szerelnek és a  mun�
kánál 50 m unkaórát takarítanak  
inog.

Kábelhivatal 3.
A József újerősítö kábel állvány �

za tának  dukkózását 20.000 forint 
m egtakarítással az  előirányzott 450 
m unkaóra helyett 380, a  Teréz köz �
pont kábeltartó  vasállványát 560 
helyett 450, a katonapolitikai osztály 
2 drb 200-as alközponti kapcsolójá �
nak felújítási és á ta lak ítási asztalos �
m unkált 400 helyett 300 és a  Gazda�
sági Főtanács 2 drb 20C-as új kap �
csoló elkészítésének asztalos m un �
k áit 600 helyett 500 m unkaóra a latt 
végzik el.

Rádióműszaki igazgatóság.
A rádióállomások épületeit övező 

területek  rendbehozatalát öntevékeny 
kertészeti m unkával f. évi szeptem �
ber 15—október 15-ig egymásközötti 
versenyben vállalták. A verseny k i �
értékelése pontozással történik a 
Szaktanács és a  P. O. Sz. m eghívott 
kiküldöttjeinek közreműködés övei.

Járm űtelep.
21 drb gépkocsit az 5 hónapos 

tervben kitűzött határidő helyett 2 
és fél hónappal korábban, október

Budapest 4. sz. postahivatal.
A helyi levélirányítás és a fiók- 

bérlők ú tján  történő kézbesítés 15% - 
cs m egjavítását és a  rádió ügyinté �
zés biztonságosabb kezelését ajánlot�
tá k  fel.

Budapest 62. sz. postahivatal.
Kézbesítő és fiókbérlö osztálya 

ügyvitelének pontosabbá és gyorsab �
bá tételét, valam int a  csomagosztály 
belkezelésének szakképzés ú tján  való 
tökéletesítését aján lják  fel.

Budapest 70. sz. pistahivatal.
A kézbesítésnél előforduló hibák 

és szabálytalanságok 50%-os csök �
kentését aján lo tták  fel.

Budapest 72. sz. postahivatal.
A levélirányítással foglalkozó dol�

gozók felajánlották, hogy a  még 
hiányzó vonalvizsgáik közül egy vo�
nal anyagából a  kitűzött idő előtt 
vizsgáznak. Ezenkívül a pontos és 
gyors irányítás érdekében a  verseny �
bizottság a nagytöm egű levélpostai 
küldemények feladóit, amennyiben 
az általuk  feladott küldemények kö�
zött helytelen, vagy hiányos címzés 
fordul elő, erről értesíti s  egyben az 
olvasható, pontos címzésre felkéri. 
Végül a hivatal dolgozói vállalták, 
hogy az 1 hónapban 600 kg-ot meg-

......... i ..................... ...........................................................

A Postam esteri szakcsoport 
közgyűlése

A  Postam esteri Szakcsoport f. évi 
szeptember hó 5-én szakszervezeti 
Székházénak dísztermében tarto tta 
tisztújító közgyűlését.

Diczeruly Gyula, a szakcsoport el�
nöke megnyitó beszédében részletesen 
ism ertette a beL és külpolitikai hely�
zetet. R ám utatott azokra a  hatalm as 
eredményekre, amelyeket a  népi de. 
m okrácía elért és vázolta a jövö fe j �
lődésének útját.

M észöly Géza. a Szakszervezet el* 
nöka a  szakszervezet eddigi m unkájá �
ról és a  szakszervezetek új feladatai, 
ról és célkitűzéseiről beszélt. A nagy 
tetszéssel fogadott beszéd után Va. 
sadi Sándor szakcsoport-titkár beszá* 
mólója következett. A szakcsoport 
eddigi eredményeit és jövö feladatait 
felölelő előadást nagy figyelemmel 
hallgatták  a  jelenlévők

Az elmondottak felett megindított 
Vitából, a tárgyilagos hozzászólások�
ból és gyakorlati javaslatokból öröm.

mel állapítottuk meg, hogy a  posta, 
mesteri személyzet komoly fejlődé�
sen esett át. öntudatos, tettrekész, a 
demokráciához hű, azért áldozatokra 
képes dolgozók megnyilakozásait hal �
lottuk.

Végül egyhangú lelkesedéssel meg�
választotta a  közgyűlés az új tisz ti, 
kart.

Elnök: Vicz&ndy Gyula, alelnökök: 
Kállai József és Belle Mihályné, tit �
kár: Józsa  Béla, titkárhelyettes:
Szűcs József, jegyző: M arkos József, 
pénztáros: Sarkady  József, ellenörök: 
Budai Miklósaié és Ködmön Ferenc. 
Választmányi tagok: BaUabás Imre, 
Deák Benedekné, Dénes Lajos, Her�
mann  Ottó, Kaszás János, Lakatos 
Józsefné, Lutter  Imre, M akk  Bor�
bála, N agy  Dénes, Nagy  János, Va. 
sadi Sándor, ZatkaUk Ilona.

Választmányi póttagok: Annabring  
Sándor, B éttér Júlia. Bognár István, 
Sári A ndrás, Tóth  László, Vigh  F e �
renc.

haladó súlyú hulladékzsineget a  ké �
szenléti idő alatt összekötöznek és fel�
gombolyítanak a ezzel újból hasz �
nálhatóvá tesznek. íg y  1000 forint 
m egtakarítást érnek el.

Budapest 78. sz. postahivatal.
Selejtzsineg felhasználásával 2000; 

gépkocsijárat gazdaságos felhaszná �
lásánál 570, összesen 2.570 forint, to �
vábbá minőségi munka, valam int a  
munkafegyelem fokozásával 20—25 
további m unkaóra m egtakarítást 
ajánlanak fel.

Budapest 741. sz. postahivatal.

A hivatalhoz tartozó 57.000 rádió- 
előfizető nyilvántartásának felülvizs�
gálását és korszerűsítését ajánlják 
fél, m int 2000 m unkaórában elvég �
zendő többletm unkát./

•
A posta dolgozóinak ez a  kezde�

ményezése önkéntes és példátm utató.
Az a tudat h a tja  á t  öntudatos dol�

gozóinkat, hogy a  vállalt m unka to �
vábbi emelésével a  népek szabadsá �
g á t szolgálják és a dolgozók népi 
dem okratikus országát erősítik az 
im perialisták táborával szemben.

Cs. K.

MSP Postás Pártszervezet
Hírei

Az egységbizo'tság a  Szociálde�
m okrata Pártból kizárta a követke�
zőket:

Kábelhivatal: Benedek Zoltán I. o. 
szakin, kihagyás, Náczi Gyula műve�
zető kihagyás, Úti József m. s. ell. 
kihagyás, Bán István m. a. ell. k i �
hagyás. Lévai Lajosné H. o. ü. alt. 
kihagyás, V arga Barna m. s- ell. k i. 
hagyás, Nagy Károly m. s. ell. ki�
hagyás, N agy Sándor H. o. szip. k i �
hagyás, Kneisz Gergely m. s. ell. k i �
hagyás, Lovász Gyula m, s. ell. k i �
hagyás, Józsa István m. s. elL k i �
hagyás Oláh József m. s. ell- kiha �
gyás, Szász József m. s. t- kihagyás, 
Nagy Lajos m. s. ell. kihagyás, 
Szabó Mihály ob. táv. m. kihagyás, 
Gróf Jenő m. s. t. kihagyás. Galaczi 
ob. szip. kihagyás, Tabáni János II.
o. U. alt. kihagyás, V áradl Im re I. 
o. sz$p. kihagyás, ifj. Kovács Ferenc 
ob. szip. kihagyás, Ják i Józsefné H. 
o. szakmester kihagyás.

Budapest 2. postahivatalból: Ka-
rád l István  H. o. szakait, kizárva, 
Szálai Lajos ffl. kizárva, Barnovics 
Ilona feli. kizárva, Némethy Jenő fi, 
kizárva

Budapest 3. postahivatalból: Ja-
ros3 István fi. kizárva, Hős Lajos ft- 
kizárva, Fördős János alt, kizárva

Budapest 4. postahivatalból: Pillér 
Mihály alf. kizárás, Gerencsér István 
alt. k izárás Szalontai Sándor s. ell 
kihagyás, Göndör István ü. p. I. o. 
alt. kihagyás, Papp Sándor ellenőrző 
al[. kihagyás, Tarlós György feli. 
kihagyás.

Helyesbírég: Dr. Telbisz Rafael, dr, 
L’ukász Alfonz és dr. Takács Miklós 
szak.ársak  a Szociáldemokrata Párt 
tagjai nem voltak és így kizáralá- 
sukról szóló közlemény tévedésen 
alapult. ,

A Magyar Dolgozók P á rtja  Köz�
ponti Ellenőrző Bizottsága dr. Ud�
varhelyi Ödönt 1948 augusztus 19-én 
hozott határozatával a Pártból ki�
zárta.

Indokolás: Dr. Udvarhelyi Ödön 
r>o ttavezérigazgatói minőségében visz. 
3Zaé t a p é rt beléjrhelyezett bizahná- 
vel és a régi reakciós világ embereit 
helyezte előtérbe a  dem okratákkal 
szemben. Több alkalommal súlyos 
indiszkréciót követett el; amellyel 
k á rt okozott a Pártnak. A P árt u ta �
sításait nem hajto tta  végre. Saját 
elgondolásai alapján szervezte át a 
Postavezérigazgatóságot, mely alka �
lommal a személyváltozásokról , a 
Ká<J?rosztály is csak utólag szerzett 
tudomást. Több jobboldali szervezet�
nek is tag3’a volt. Környezetében, ba �
rá ti körében m egbízhatatlan elemek 
vannak. Osz'ályidegen elem.

A M 'g y ar Dolgozók P ártja  Köz- 
ponti Ellenőrző Bizottsága Bán De. 
zsöt 1948 szeptember 2-án hozott ha �
tározatával a Pártból kizárta.

Bán saját bevallása szerint is a 
P á r t vezetőségi tagjairól többek előtt 
sértő módon nyilatkozott.

A postás kongresszus rendezése al �
kalmából többrendbeli szabálytalan �
ságot és visszaélést követett e i  Bőm. 
laSztó és a Pártvezetőséget becsmérlő 
m agatartása m iatt a KEB a kizárá. 
son felül a Szakszervezetben viselt 
funkciójáról való leváltását is java �
solta. '

H Í R E  K
Elmünk ás .k itün  te  tés visszavonása

Erdész József élm unkás-kitüntetésére 
m éltatlannak bizonyult, ezért a  k i. 
tün te tés visszavonására a  Szakta �
nácsnál javaslato t te ttünk.

•

A központi vezetőség a  Szaktanács 
kongresszusára a  kjöveitkező szak- 
tá rsa k a t küldte ki: Básta  Rezső,
H arta i Rudolf, H orváth István, Lán- 
czy Dezső, L lptay Sarolta, Lukács 
Kálmán, Mészöly Géza, Keller és 
Székely Béla.

•

A  központi vezetőség a  helyi cso�
portok részére m egrendelte a  T ár �
sadalm i Szemlét, ‘

•

Az elnökség elhatározta, hogy min�
den kerületi titkárságnál rendsze. 
resítí az Ingyenes jogi tanácsadást. 

•
Garamvölgyi A ndrás szaktárs, aki 

a postásszakszervezet! ok tatási pá �
lyázat 150 forintos d íjá t nyerte meg, 
példamutató, önzetlen m agata rtást 
tanúsíto tt azzal, hogy ezt az össze�
get egy rászoruló postás hadifogoly- 
árvának  aján lo tta  fel.

•
Minden postahivatalban, poata- 

Czemben lelkesedéssel készülnek a 
Szakszervezeti Tanács XVII. kon�
gresszusára. Ez abban is megnyil�
vánul, hogy munkahelyeik d isttté . 
sére m ár m ost a  legpompásabb te i 
veket szövik.

D icséretre méltó, hogy a  Kábel- 
hivataj dolgozói ».evében Horváth 
Béla szaktársunk vállalta a szak- 
szervezeti székház műszaki vonat�
kozású díszítését.

•

K érjük azokat a  postás szak tár. 
saka t ak ik  gyerm ekeiket 1949 őszé�
vel a  postás műszerész- vagy gép �
kocsiipari tanonciskolába akarják  
felvétetni, kérelm ükkel forduljanak 
Szakszervezetünkhöz,

A Szakszervezeti Tanács XVII.
kongresszusa alkalm ával plakátpd -  
lyázatot hirdetett, amelyet a Postás 
Szakszervezet két képzőművésze, 
Orbán Gyula és Endrödi István  nyert 
meg.

A Szakszervezet vezetősége a  ku l. 
tú r ., ok tatási és propaganda-megbí�
zo ttak  megbecsülését azzal is kife �
jezésre ju tta tta , hogy október 1-én 
ünnepélyes keretek között részükre 
hivatalos igazolványt adott ki.

•
Az esti a lakrajz-1anfolyam rövide�

sen megindul. Jelentkezni lehet szak-

szervezetünk propaganda-titkárságá �
nál. A  tanfolyam  megkezdéséről 
minden jelentkezőt értesítünk.

A postás nyugdíjas szakcsoport 
1948 szptem ber 26-án ta rto tta  m ű �
soros kultúrdélutánját. A haladó 
szellemű kultú ra és zene legnagysze�
rűbb müveivel ism erkedtek meg 
nyugdíjas szaktárcáink.

OKTATÁSI HÍREK
Az üzemekben .nagy érdeklődé« 

mellet1 54 helyen indult m eg a sze�
mináriumi oktatás. A szervezés to. 
vább folyik, hogy m ég újabb szemi�
nárium okat indíthassunk.

*
A  nagy sikerrel folyó természet

tudományi előadások október 8_4n 
ünnepélyes keretek közöt befejezést 
nyertek.

A nagy siker a rra  ösztön zí-a Szak- 
szervezet vezetőségét, hogy újabb 
előadásokat szervezzen. A közeljövő�
ben több üzemben indulnak m eg a 
term észet t udományi előadások.

SAKK HÍREK
Sakk-szakosztályunk komoly el. 

lenfelek ellen értékes győzelmekkel 
öregbíti a postás sakkozók jó hír. 
nevét. Legutóbb Esztergom város 
csapata ellen Esztergámban 8%—7% 
arányba, a visszavágáson pedig 10(4 
-—414 arányban értünk  el győzelme . 
A  Népszava Kupában is indítottuk 
csapatunkat. 34 csapat indult, mely�
ből eddig 28 csapat kiesett. Remél, 
jük, hogy & m ég veretlen pos'ás sak �
kozók a döntőbe is jó eredménnyel 
szerepelnek.

*
Sakktanfolyam  indul október 

13-án a  Szakszervezet székhazában. 
Érdeklődőket szívesen látunk,

•
A Magyart Pam utipar elleni m ér �

kőzésünket megsemmisítették. Ú jra. 
já tszás után szakszervezetünk sakk . 
csapata 7.5—2.5 arányban megnyert« 
ezt a mérkőzést is.

Felhívás!
A P o s tá s  S zakszervezet szo�

ciális o sz tá ly a  fe lh ív ja  a  h iva �
ta lvezető  sz a k tá rsa k  szives fi�
gyelm ét, hogy  a  h iv a ta lu k b an  
dolgozók segélykére lm eit —  

bárm ilyen  vonatkozású  is le �
gyen  az —  ne m u lasszák  el 

zá radéko ln i és  a  h iv a ta l p ecsé t �
jével e llá tn i.

Szerkesztő i ü zen e tek
A. J . Debrecen. Kérelmével fordul�

jon közvetlenül a  postavezérigazga�
tósághoz.

* K, J . Budapest. Nincs igaza, m ert 
ha az alkalm azott a  családi pótlék 
összegének leszállítását, vagy meg�
szüntetését m agaután vonó változást 
nem Jelenti be, vagy olyan' késede�
lemmel jelenti be, hogy a  postára 
anyagi k á r hárulhat, fegyelmi vétsé �
get követ el. Feledékenységével véde�
kezhet, de azt csak a fegyelmi bizott�
ság mérlegelheti.

Többeknek. Névtelen levelekre elv�
ből nem válaszolunk.

Tisztogatás. Az előző üzenet szak �
tá rsunknak  is szól. Hogy mégis külön 
üzenünk, annak az a megdöbbené�
sünk az oka, amellyel levelét olvas�
tuk. V ádjait — mint ír ja  — nem 
meri aláírni, m ert fél a következ�
ményektől. H a igaz, amif Ír, mitől 
fél ? Bevalljuk őszintén, papírkosárba 
dobtuk levelét, m ert mi meg félünk 
elhinni, hogy ebből a  sok hallomás, 
bői ir t s minden bizonyítás nélkül, 
szinte értelmetlenül pap írra vetett 
vádtömeg igaz lehet. Nem gondolja 
szaktársunk, hogy azt az időt, am íg 
hosszú levelét megírta, hasznosabb 
m unkára: az újjáépítésben való köz�
reműködésre Is fo rd íthatta  volna és 
mi is m ás célra használhattuk  volna 
fel oz a helyet?

Lelkes postamester. Elgondolása 
tetszetős. .Dolgozza ki és já rjon  el 
a racionalizálási javaslatok ügyében 
kiadott s a P. R. T. 1948: 24. szá �
mában megjelent 215.607/ü g . csop. 
sz rendelet szerint.

L, G. Budapest. Kérelmével keresse 
fel a  szakszervezet munkaközvetítő �
jét. H ivatalos óra kedden és csütör �
tökön 4—6-ig a szakszervezet szék �
házában.

B. B.-né Győr. N yugdijának be. 
szüntetése, illetőleg szüneteltetése jo�
gos volt, mert. m ég nincs 45 éves és 
gyermeke a  18. életévét betöltötte. 
Ha tényleg súlyos beteg, keresse fel 
a  tisztiorvost s ha legalább 75%-os 
munka- és keresetképtelenségét iga �
zolja, nyugdíjának folytatólagos fo �
lyósítását kérheti a központi szám �
vevőségtől.

L. P . Budapest. Az igazgatóság

helyesen já rt el. A fizetési előleg 
engedélyezése további intézkedésig 
szünetel.

D. W. Rákospalota. 1. A szakszer.
vezettél, ha m ár 3 év óta tag, 1200 
forintot, ha 6—10 év óta tag, 14Ö0 
forintot. A jóléti alapítvány temetési 
segélyt nem ad. 2. A posta személy�
zetének segélyző és hyugdíjpótló 
egyesülete nem  működik. 3. H a a 
nyugdíjas alkalm azott elhalt, özvegye 
egy hónapi nyugdíjának összegét 
kap ja a  postától temetési segély 
címen. Ezen kívül az özvegy három 
hónapon á t a  férj teljes nyugdiját 
kapja.

Sz. Gy. Nagycsömöte. A  felvetett 
kérdéssel foglalkozunk.

Pesterzsébtti helyi csoport. A  cik �
kükben foglaltakkal egyetértünk.

Debrecen. Az élmunkás kitüntetés �
sel pénz nem jár. Pénzjutalm at csak 
a  munkaversenyek győztesei kaptak.

Többeknek üzenjük, hogy lapunk 
kis terjedelme m ia tt verseket, elbe�
széléseket még nem közölhetünk. Ha 
lapunk oldalszáma bővül, megnyitjuk 
irodalmi rovatunkát is.

#

Felhívás
A Postás Amatőrfényképező Cso�

port szervezését megkezdtük, ezért 
felkérem  mindazokat a szak tá rs ik a t 
akik az amatörfényképezéssel fog �
lalkoznak, küldjék meg pontos lak. 
címüket Szakszervezetünk címén a 
könyvtárba.

H orváth László
csoport megbízóit.

P O S T Á S  K Ö Z L Ö N Y
Kiadja a  Magyar PostAaok Országot 
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