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HAZÁNK JÖ V Ő JE
Minden hazafi, m inden ma�

gyar em ber szám ára nagy je�
lentőségű a M agyar Szocialista 
M unkáspárt júniusi határozata, 
m ert népünk sorsának, jövőjé�
nek fontos kérdésében foglal 
állást.

Melyek ezek a kérdések?
A pártértekezleten sor ke�

rü lt a  közelmúlt nagy tragikus 
eseményének, az ellenforrada�
lom nak alapos, világos értéke�
lésére. Ma m ár az egész or�
szágban — a  postán is — egyre 
kevesebb azoknak a becsületes 
em bereknek a száma, akik 
még mindig ftem lá tják , hogy 
az ország vezetésében, a  gazda�
sági és politikai életünkben el�
követett h ibákat kihasználva a 
pártban  m egbújt árulók, az el�
m últ idők sötét erői — a föld -  
birtokosok, tőkések és gyáro�
sok —, nem  utolsósorban a  kül�
földi im perialisták aljassága, a 
m agyar népre az ellenforrada�
lom szörnyűségeit hozták. S 
még szörnyűbb sorsot rejteget�
tek. Ez a  szörnyű sors a nyo�
morúságot, az ellenforradalm i 
terrort, a kapitalizm us vissza�
állítását, a pusztítást és a h á �
borút jelentette volna.

Ha erre  a  szörnyű jövőre 
gondolnak a hazájukat szerető 
dolgozók, csak hálával állapít�
hatják  meg: a m agyar kom�
m unisták hazafias te tte  volt az 
ellenforradalom  kím életlen 
visszaverése, a nemzetközi 
munkásosztály s a  Szovjetunió 
segítségével;

Az ellenforradalom sötét erői 
továbbra is a magyar nép bé�
kés élete, alkotó munkája ellen 
törnek. Példa erre, hogy a kül�
földi imperialisták az ENSZ 
ötös bizottságának hazug je�
lentés alapján az ENSZ rend�
kívüli ülésén provokálni akar�
nak. Ez ellen a provokáció el�
len a magyar dolgozók milliói 
tiltakoznak. Postás becsüle�
tünkre válik, hogy a tiltakozás 
között ott találjuk sok üze�
münk, hivatalunk dolgozóit, 
így például a Népszabadság 
augusztus 18—19. számában 
közölt tiltakozások között sze�
repelnek:

a jászapáti postás dolgo�
zók, újpesti postahivatal, 
bajai postások, Posta R á�
dióműszaki Hivatal, k a r�
cagi postahivatal, szobi 
járás postás dolgozói, 
72- es postahivatal dolgo�
zói.

Mivel az ellenforradalom  erői 
továbbra sem nyugszanak, mi 
postás dolgozók is helyeseljük 
a pártértekezletnek azt a  h a tá�
rozatát, mely szerint továbbra 
is 'következetes harcot kell 
folytatni az ellenforradalom 
megsemmisítésére.

örömmel állapítjuk meg azt, 
hogy az ellenforradalom okoz�
ta nehéz helyzetből milyen ha�
mar a rend, nyugalom, a békés 
munka útjára vezette népün�
ket az MSZMP helyes politi�
kájával s a szocialista tábor 
hathatós segítségének biztosí�
tásával.

Ki ne emlékeznék még arra 
a kilátástalan, zűrzavaros hely�
zetre, m ikor az uszítók hangja 
elnyom ta a  becsületes, józan 
em berek hangját? Mikor a  dol�
gozók a provokáció m iatt nem 
végezhették m unkájukat: a
postások köpeny alól kézbesí�
tettek, ablaktalan, hideg hiva�
talokban dolgoztak, m ikor a 
közbiztonság a  nullával volt 
egyenlő, s a  lincselés napiren�
den volt, m ikor hosszú sorok 
álltak  az üzletek előtt, s az 
infláció réme fenyegetett.

Azóta az életszínvonal jelen�
tősen emelkedett. Megszűnt a 
gyermektelenek adója, a dol�
gozók — a postások is — jelen�
tős kedvezményeket kaptak, a 
fizetések is komolyan emelked�

tek. A postások saját példáju�
kon mérhetik le ezeket a ked�
vező változásokat.

A nnak is örülhetünk, hogy 
egészséges pártkén t született 
ú jjá  az MSZMP — hisz a párt 
hazánk vezető ereje. A párt�
értekezlet m indenki szám ára 
nyilvánvalóvá tette, hogy a 
p á rt okult a régi hibákból. A 
tagság összetétele is sokkal 
egészségesebb. Ugyanakkor a 
pártértekezlet 'kinyilvánította 
azt is, hogy harcot h irdet a 
m arxista—leninista ideológiá�
tól idegen jobboldali revizioniz-  
mus ellen, am ely a m unkás-  
osztály elárulásához vezet, s a 
gyakorlatban — Nagy Imre, 
Losonczy gyalázatos vezetésé�
vel valósult meg.

K inyilvánította a  pártérte�
kezlet azt is, hogy következe�
tes harcot folytat a  baloldali 
elhajlás, dogmatizmus, szek�
tás megnyilvánulásokkal
szemben is, mely a  m últban 
olyan sok k árt okozott. A párt 
további tevékenységének alap�
jaként a  m arxizm us—leniniz -  
m ust határozta meg. Azt a 
m arxista—leninista elméletet, 
am ely alapján világszerte sike�
reket értek  el a dolgozók, s 
Magyarországon is sikereink�
nek fő forrása. A pártélet to�
vábbi egészséges fejlődésének 
törvényeként a  dem okratikus 
centralizm ust jelölte meg, 
am elyet az új szervezeti sza�
bályzat elfogadásával rögzített.

A szakszervezeti mozgalom 
szám ára nagy jelentőségű a 
pártértekezlet határozatai kö�
zül az, amely a p árt és a töme�
gek kapcsolatával foglalkozik. 
I tt  állapította meg a p á rté rte �
kezlet, hogy a tömegszerveze�
tek  közül a  legfontosabbak a 
szakszervezetek. A legnagyobb 
tömegszervezet, am elynek kö�
zel kétmillió tag ja van — n á�
lunk  is a  szakszervezet—, m a�
gába töm öríti m ajdnem  az ösz-  
szes postás dolgozókat. Nyil�
vánvalóan azért, m ert a szak-  
szervezetek a  m unkásosztály�
nak — az uralkodó osztálynak 
— a szervezetei és m ert a 
szakszervezetek a term elés vo�
nalán működnek.

A pártértekezlet kinyilvání�
totta azt is, hogy a szakszerve�
zetek a termelést segítő mun�
kájuk mellett jól látják el a 
dolgozók érdekvédelmi és a 
kulturális nevelőmunka fel�
adatait.

A párthatározatból kitűnik, 
hogy leszámolt azzal a helyte�
len — m ind a  dolgozó töm e�
gekre, m ind a pá rtra  káros — 
gyakorlattal, hogy a  szakszer�
vezetekre csak form álisan van 
szükség, és mely szerint a 
szakszervezeteket fontos kérdé�
sekben tétlenségre kárhoztatta, 
vagy éppen ötödik keréknek 
tekintette.

Szakszervezeti mozgalmunk�
ban nem valljuk  a  „párttól 
független szakszervezet” ellen -  
forradalm i jelszavát. Köztudo�
mású, hogy ez helytelen és ká�
ros. Viszont teljes m értékben 
helyeseljük azt, hogy a párt 
vezetőszerepét elsősorban a 
szakszervezetekben dolgozó 
kommunistákon keresztül kell 
megvalósítani. Ez eddig — s 
még az ellenforradalm i esemé�
nyek közepette is — megvolt 
és inkább meglesz az egészsé�
gesen fejlődő MSZMP mun�
kája nyomán. Szükségesnek 
ta rtju k  azt is, hogy a szakszer�
vezeti mozgalom önállósága 
megvalósuljon minden szinten. 
Biztosak vagyunk, hogy igy a 
sokezer szakszervezeti aktiva 
m unkáját még nagyobb kedv�
vel. lelkesedéssel fogja végezni. 
De résen kell lennünk mind-  
annyiónknak akkor, ha az üze�
mekben, hivatalokban meg�
búvó, álcázott, ellenséges ele�
mek a szakszervezetet próbál�

ják az elégedetlenségek szitá�
sára, a jogtalan követelésekre, 
zavar keltésére felhasználni.
Nyilvánvaló, hogy ez nem szol�
gálja a  dolgozók érdekeit.

M egállapíthatjuk tehát, hogy 
a szakszervezeti m unka felté�
telei — éppen az MSZMP he�
lyes irányítása nyomán — sok�
kal jobbak, m int bármikor. így 
hasznosabban tudunk  működni 
a dolgozók javára, s a  párto t is 
jobban tudjuk segíteni célkitű�
zéseiben, a szocializmus építé�
sében.

A pártértekezlet azáltal, 
hogy kim ondta a  tömegkapcso�
latok erősítését — a  szakszer�
vezeti mozgalom szám ára is 
fontos tanulságokat adott —, 
am elyek egyrészét az elnökség 
a  tájékoztató m unkára vonat�
kozó határozatában jelölte meg. 
Ezek szerint nekünk is le kell 
vonni azt a tanulságot, hogy a 
dolgozó tömegek tud janak  a 
szakszervezeti mozgalom m in�
den fontos eredményéről, fe l�
adatáról, problém ájáról. Mind�
ezekben a,, kérdésekben a  tá jé�
koztatást, a türelm es meggyő�
zést kell érvényre juttatni. 
Ezen túlm enően fel kell figyel�
nünk a  dolgozók m inden sza�
vára, s tanulnunk kell tőlük. 
Ezzel kapcsolatban a bérrende�
zés példájára hivatkozhatunk: 
fel kellett figyelnünk a  postás 
dolgozóik szavára, am ikor ki-  
nyilvánitották, hogy jelentősen 
el vagyunk m aradva a népgaz�
daság m ás területén dolgozók 
keresetének szintjétől és a  régi 
bérrendszer nem  felel meg a 
postás dolgozóknak. M ajd pe�
dig, m ikor m ár a párt és a kor�
m ány — az ország nehéz gaz�
dasági helyzete ellenére is — 
jelentős összeget biztosított a 
bérrendezésre, helyes volt ki�
kérni és figyelembe venni véle�
m ényüket az új bérrendszer és 
az egyes szakágazatok kereseti 
lehetőségeinek kialakítását il�
letően.

Mind ennek a következm énye  
aztán, hogy a postás dolgozók 
döntő többsége m egértő és
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megelégedett a bérrendezéssel 
kapcsolatban, s a szakszervezet 
tekin télye is jelentősen meg�
nőtt. Term észetesen nemcsak 
ez egy esetben kell a dolgozók 
vélem ényét megfogadni, ha�
nem  állandó kapcsolatot kell 
megvalósítani: a beszámolók 
az üzemekben, hivatalokban, a 
dolgozókkal való mindennapi 
tanácskozás, a sajtótájékozta�
tás stb. által is.

A pártértekezlet még sok 
olyan kérdést tárgyalt — így 
az állam hatalom  további erő�
sítésének, a gazdasági politiká�
jának, a kulturális m unkának, 
a párt nemzetközi kapcsolatai�
nak  kérdéseit —, mely mind 
nagyfontosságú, s melyek őszin�
tén m ondhatjuk, megfelelnek a 
m agyar nép érdekeinek. A z  
egészségesen fejlődő, m arxiz�
m us— leninizmus alapjain álló 
M SZM P legfőbb biztosítéka a 
m unkáshatalom nak, m ely né�
p ünk  számára a szabadságot, a 
függetlenséget, a békét, jobb 
jövőnket, a szocialista építést 
jelenti.

A szakszervezeti mozgalom 
számára a fentieken túlmenő-  
leg a párthatározat más kérdé�
sekben is útmutatást jelent. 
Ennek az útmutatásnak a 
konkrét meghatározását végez�
te az augusztus 17- én összeült 
SZOT XI. teljes ülése.

A dolgozók életszínvonalá�
nak ügye a szakszervezeti moz�
galom szempontjából Is igen 
fontos. Ezért szerepelt a teljes 
ülés napirendjén az, hogy „se�
gítsék a  szakszervezetek a gaz�
daságos term elést, az életszín�
vonal m egtartásának és to�
vábbi em elésének alapját".

A teljes ülés m indenekelőtt 
m egállapította, hogy gazdasági 
életünk is lényegében norm ali�
zálódott. Ezért az érdem első�
sorban a  dolgozóké, a m unkás -  
osztályé. Nem haladhattunk  
volna ilyen gyorsan előre a 
szocialista országok, elsősorban 
a Szovjetunió jelentős sagít-

(Folytatás a  2. oldalon.) 
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Akikre büszkék vagyunk
Kormánykitüntetést kapott két kiváló postás bizalmi
Augusztus 19- én, 2 postás bizalmi részesült magas kor�

mány- kitüntetésben, a szakszervezeti mozgalomban végzett 
kiváló bizalmi munkáért.

Munka Érdemérmet kaptak:
Retz Márton egyesített kézbesítő, aki Budapest 70- es posta-  

hivatalnál tíz év óta harcos kiállással végzi a szakszervezeti 
bizalmi munkát, a dolgozó társai teljes megelégedésére.

Retz Márton Fiam József

Fiam József, a Posta Központi Járműtelep sztahanovista 
oklevéllel kitüntetett dolgozója 12 év óta szakszervezeti bizal�
mi. Különösen a fiatal szakmunkásoknak nyújt nagy segítsé�
get, kiknek újításait és szakmai tudását adja át.

— Több esztendőn át végzett erdményes munka elismerését 
jelentik a kitüntetések — mondotta Gáspár Sándor elvtárs, a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkára a kitüntetés át�
adásakor.

Szeretettel köszöntjük a kitüntetett szaktársakat. Az elis�
merésben minden postás szakszervezeti bizalmi munkájának 
megbecsülését és kitüntetését látjuk.

Szolgáljon biztatásul, hogy a szakszervezeti munkánkat 
még sikeresebben végezhessük,

A bérrendezés 
dolgozóink bizalmát növeli

A Budapest 10- es hivatal levele a fizetésrendezésről

Most már örömmel beszél�
hetünk erről a témáról, amely 
az utóbbi hónapokban oly so�
kat foglalkoztatott bennünket. 
M egtörtént a státus bérrend�
szer első komoly bevezető lé�
pése. Ehhez szeretnék egy pár 
szót fűzni.

A  m últ év  végén lejátszódott 
ellenforradalmi esem ények hi�
vatalunk életében is jelentős 
változásokat idéztek elő. Meg�
szűnt a brigádkézbesítés. K i�
sebb lett a létszámunk. K e�

vesebb lett kézbesítőink kerese�
te. Ezek a körülm ények még 
inkább felszínre hozták a pos�
tás dolgozók és a népgazdaság 
más területén dolgozók bére�
zése közötti különbséget. Hi�
vatalunk dolgozói közül töb�
ben úgy nyilatkoztak, hogy a 
szakszervezet csak a m un�
kaversenyek megszervezésé�
vel törődik, de a postás dolgo�
zók érdekében semm i komo�
lyabb dolgot kiharcolni nem  
tud. Ennek nyomán dolgozóin�
kon a kishitűség ve tt erőt. A  
bérrendezés elhúzódása pe�
dig csak növelte ezt a hitet�
lenséget.

Ez a hangulat és a szakszer�
vezet iránti bizalmatlanság au�
gusztus hó 2- án egyszerre meg�
szűnt. Ezen a napon osztottuk  
k i hivatalunknál a kinevezési 
m unkaköri bér &s besorolási ér�
tesítéseket. Nyugodtan m erem  
állítani, hogy m inden dolgo�
zónk megelégedettséggel ve t�
te át e fontos okmányokat. A z  
okm ányok átvételével nemcsak

a szakszervezet iránti bizal�
matlanság szűnt meg, de erő�
södött és megszilárdult a biza�
lom kormányzatunk, pártunk  
iránt is. E lm ondhatjuk tehát, 
hogy a bérrendezés náluvik, tel�
jes m értékben beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket.

A z  engedélyezett keret szét�
osztásánál tárgyaltunk a helyi 
szakszervezet 6 főből álló bi�
zottságával és nem csak meg�
hallgattuk a vélem ényüket, ha�
nem  ezzel a hattagú bizottság�
gal együtt végeztük a szétosz�
tás nehéz m unkáját. Most tnár 
elmondhatjuk, hogy ez a bi�
zottság igen jó m unkát végzett, 
A besorolással kapcsolatban 
sem szóban, sem írásban pa�
nasz nem  hangzott el.

Bízom abban, hogy kormá�
nyunk, pártunk megértő tá�
mogatása a szakszervezetünk  
körültekintő, figyelmes és lel�
kiismeretes m unkája dolgozó�
ink m unkakedvét és bizalmát 
csak növelni fogja.

Ö röm ünknek azzal is k ife je �
zést adtunk, hogy a dolgozók 
régebbi kívánságának m egfe�
lelően újra m egalakítottuk hi�
vatalunknál a K ST - t 62 tag�
gal és 2000 forintos alaptőké�
vel. A z  augusztus havi tagdíjak 
befizetése folyó hó 16- án az 
első felem elt fizetésből törté�
nik. Takarékoskodunk és köl�
csönösért segítjük egymást, igy 
harcolunk a szocializmus to�
vábbi építéséért.

TÓTH SÁNDOR
hivatalvezető. Budapest 10.

A z ENSZ ötös bizottságának jelentése ellen 

tiltakoznak a postások
Budapesten és szerte az or�

szágban a  postások ezrei ítélik 
el az ENSZ ötös bizottságának 
jelentését és tesznek h ite t a 
korm ány politikája mellett. A 

postás dolgozók közül sokan le�
vélben és táviratban fejezték 

ki tiltakozásukat az ellen, hogy 

a m agyar kérdést az ENSZ-  

ben újból napirendre tűzzék. 

Határozottan leszögezik, hogy 
a  postás dolgozók semmilyen 

nyom ásra sem  hajlandók fel�

adni azokat a szocialista vív�
m ányokat, amelyeket a  magyar 
nép áldozatos harcokkal vívott 
ki magának.

A sok tiltakozás közül eddig 
a Magyar Filatélia Válla�
lat, Budapest 70., Budapest
72., Posta Kísérleti Intézeti
Posta Központi Javítóüzem ,
Rádióműszaki Hivatal, Újpest
1., Posta Központi Járműtelep, 
Posta Csekikleszámoló Hivatal 
dolgozóinak tiltakozó levele ju �
tott el hozzánk.

Nem a magyar postával van a baj
Egy amerikai magyarnak a budapesti postaigazgatóság�

hoz írt leveléből

Igen tisztelt Igazgatóság! 
Kérem, fogadják a legőszin�
tébb köszönetnyilvánításomat 
a rendes és pontos m unkáju�
kért. Meg kell mondanom  
önöknek, hogy minden hí�
resztelés ellenére a magyar 
posta kiváló m unká t végez és 
én olyan büszke vagyok önök�
re és m unkájukra. A  legszí�
vesebben világgá kiáltanám, 
nincsen párja a magyar pos�
tának. Magyarországi életem  
alatt több ízben jártam  külföl�
dön, de olyan precíz, lelkiis�
meretes m unkával, amilyet a 
magyar posta produkált, sehol 
sem  találkoztam. És itt  A m e�
rikában még büszkébb vagyok 
az önök munkájára, m ert tu�
dom, hogy m ennyi és m ilyen  
nehézségekkel kellett az utób�
bi időben a magyar postának 
megküzdenie. Nagyon kérem  
önöket, ha lehetséges. újság 
útján tolmácsolják a kézbesí�
tő_ postásoknak őszinte, szív�
ből jövő köszönetemet lelkiis�
meretes m unkájukért.

Három hónapig nem  kaptam  
hírt családom felől, ami a leg�
nagyobb aggódást és kétség-  
beesést váltotta ki belőlem, Á l�

landó érdeklődésemre az ame�
rikai postán azt a választ kap�
tam, hogy „rossz a magyar pos�
taszolgálat. nagy a káosz a 
postavonalon.“ Később azon�
ban beigazolódott, hogy nem a 
magyar postaszolgálat volt a 
r°ssz; m ert a családom részé�
ről írt levelek rendesen meg�
érkeztek Amerikába, ellenben  
a „Camp Kilm er - i Szervezet" 
hanyagságán múlott, hogy 
nem  kaptam  meg a leveleket, 
holott a legkisebb fáradság�
gal m egkaphattam  volna, m ert 
a címzés is jó volt, s ennek el�
lenére a leveleim  visszamen�
tek a magyarországi feladóhoz. 
Bizonyságul később újra el�
kü ld ték részemre, am elyeket 
rneg is kaptam. És bevallom, 
többfelé megmutogattarrii 
hogy „íme nem  a magyar pos�
tával van a baj“, s m inden  
ilyen irányú híresztelést vissza-  
utasitok, m ert fájdalm at okoz 
nekem.

Lelkiismeretes és pontos 
m unkájukat ism ételten na�
gyon köszönöm, szíves ma�
gyar köszöntéssel:

K ERÉK G YÁRTÓ  M ARIA  
Plainfield N, J. USA
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(Folytatás az 1. oldalról.) 
sége nélkül. Amellett, hogy az 
elm últ félévben a dolgozók ke�
resete, reálbére emelkedett, 
most további cél „a m ár elért 
életszínvonal biztos anyagi 
alapjainak m egterem tése és 
annak további állandó em e�
lése". Ehhez azonban a term e�
lékenység növelése, a gazdasá�
gosabb term elés szükséges.

A XI. teljes ülés elemezte 
ennek — a gazdaságosabb ter�
melésnek — a feltételeit: az 
anyagi ösztönzést; az üzemek�
ben, hivatalokban a nyugalom 
megteremtését; az állami és 
munkafegyelem megszilárdítá�
sát, a társadalmi tulajdon meg�
védését; a szakszervezetek jo�
gainak kiterjesztését, a  terme�
lési értekezlet megjavítását.

A SZOT XI. teljes ülése 
megállapította, hogy az ipari 
üzemekben vissza kell állítani 
„a term elékenység és az átlag -  
kereset törvényesen m eghatá�
rozott arányát". Ami a gazda�
ságos term elést illeti, nagyon 
fontos kérdés ez a  postán is. 
Az elm últ félévről szóló postai 
beszámolók, képet fognak adni 
a  posta gazdaságos m unkájá�
ról. Az így felm erült problé�
m ák megoldására h ívjuk fel 
dolgozó—kát. Ez főképp a te r�
melési értekezleteken tö rtén �
jék. Szakszervezetünk komo�
lyan foglalkozik a  postaszer�
veknél történő term elési é r te �
kezletek rendszereinek kialakí�
tásával, a term elési értekezle�
tek  hibáinak kijavításával, ha�
tékonyabbá tételével.

Köztudomású, hogy jónéhány 
üzemünk, hivatalunk (Bp. 62, 
Nyíregyháza posta stb.) kinyil�
vánította, hogy szeretnének 
munkaversenyt indítani. A 
szakszervezet — programjához 
híven — feladatának tekinti a 
posta munkájának sokoldalú 
segítését, ezen belül a munka�
verseny szervezését is, de nem 
folytathatja olyan medhanikus, 
bürokratikus módon a munka�
verseny szervezését, kiértéke�
lését, az egyes kitüntetések 
odaítélését, ahogy az a múlt�
ban történt.

A posta dolgozói, szakszerve�
zetünk és a posta vezetői előtt 
épp ezért olyan feladat áll, 
m int annak meghatározása, 
hogy a postán hol és milyen 
m értékben és form ában helyes 
a m unkaverseny szervezése. 
Hogy lesz legigazságosabb és 
egyszerűbb az egyes k itün te té�
sek odaítélése és hogyan lesz 
a postaszolgáltatás m egjavítá�
sának hathatós eszköze a szo�
cialista m unkaverseny.

Szükséges annak a megálla�
pítása is, hogy a  postás dolgo�
zók között — a kitüntetés, ju �
talmazás milyen feltételek 
alapján történjen.

A XI. teljes ülés megállapí�
totta, hogy igen fontos feltétele 
a gazdaságos termelésnek az 
állami fegyelem és a munka-  
fegyelem megszilárdítása, a 
társadalmi tulajdon védelme.

A postás dolgozók zöme fe�
gyelmezett, ugyanakkor nem 
engedhetjük meg, hogy a fe�
gyelmezetlenül, hanyagul dol�
gozók a tisztességesen dol�
gozókra szégyent hozzanak, 
k árt okozzanak a postának és 
becsületes m unkatársaiknak. 
Ezért a becsületes dolgozók, a 
szakszervezeti bizottságok lép�
jenek fel az igazolatlanul tá �
volmaradókkal, az indokolatla�
nul táppénzt felvevőkkel, a 
lógósokkal és a hasonlókkal 
szemben. M aguk a becsületes 
dolgozók, a  szakszervezeti bi�
zottságok kísérjék figyelemmel 
a munkafegyelem lazulásának 
okait, s ezek megszüntetésével, 
nevelőmunkával, a becsületes 
dolgozók példam utatásával és 
tám ogatásával küzdjenek el�
lene.

A teljes ülés — a pártérte�
kezlet nyomán — kinyilvání�
totta azt is, hogy nyugalmat 
kell teremteni az üzemekben, 
hivatalokban. Véget kell vetni 
az intrikáknak, a  dolgozók in�
dokolatlan zaklatásának. Tör�
vényes eljárás alapján kell fe�
lelősségre vonni azokat, akik 
erre rászolgáltak. Ezt őszintén, 
nyíltan meg kell m ondani a 
dolgozóknak. Nem szabad sze�
m et hunyni a  törvénysértések 
felett. Az árta tlanu l m egrágal�
mazott dolgozókat a szakszer�
vezet hivatásának megfelelően 
védje meg, s követelje az alap�
talanul rágalm azók felelős -  
ségrevonását.

•

Örömmel tö lthet el bennün�
ket az, hogy a párt következe�
tesen halad a  novemberben 
megkezdett úton. A SZOT XI. 
teljes ülése — a szakszervezeti 
mozgalom vezérkara— pedig a 
dolgozókat érintő legfontosabb 
kérdésekben foglalt állást. A 
pártértekezlet útm utatásával, 
a  SZOT XI. teljes ülésének ha�
tározataival megerősödve, a 
postás dolgozókkal összeforrva 
igyekezzünk még jobb, eredm é�
nyesebb m unkát végezni h a �
zánk javára, sa já t javunkra.

Horváth István
elnökség tagja,

kultum evelési és tájékoztatási
osztály vezetője

Hogyan történik a postás betegek beutalása 
a volt Siesta kórházba ?

A Postások Szakszervezeté�
nek elnöksége és a Postave�
zérigazgatóság közbenjárásá�
ra az Egészségügyi Miniszté�
rium m al tö rtén t tárgyalások 
eredm ényeképpen a  volt Si�
esta kórházban — jelenleg 
Onkológiai Intézet — a pos�
tás betegek részére korláto�
zott számban a belgyógyásza�
ton és sebészeten kórházi 
ágyak állnak  rendelkezésre.

A kórházba való beutalást a 
Postások Szakszervezetének 
szociális osztálya intézi.

Jelenleg nem  nagy m érté�
kű az elhelyezési lehetőség, de 
a legsürgősebb igényeket elő�
reláthatóan kielégíti;

Ezért felhívjuk a  terü leti 
bizottságok és szakszervezeti 
bizottságok figyelmét arra. 
hogyha kórházi ápolásra szo�

ru lt dolgozójuk van és bel�
gyógyászati vagy sebészeti 
ápolás, m űtét, stb. szükséges, 
indokolt esetben keressék fel 
a szakszervezet szociális osz�
tályát, hogy a  kórházba való 
beutalás irán t intézkedni tud�
jon, (Telefon; 428—777.)

A  kórházi beutalásnál szük�
séges a kezelő orvos vagy a 
szakrendelő in tézet orvosának 
beutaló javaslata, am elyet a 
szakszervezet szociális osztá�
lyára kell eljuttatni. Kérjük, 
hogy a beutalást kérő a  je�
lentkezés alkalm ával a beteg�
ségről felvett és rendelkezésre 
álló összes leletét hozza m a�
gával, vagy levélben küldje el.

A hozzánk beérkezett kór�
házi elhelyezési kérelm ek 
sorsáról és a kórházba való 
felvételi lehetőségek időpont�
járó l az érdekeltet értesítjük. 

■O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leleplezték Szegeden Juhász Gyula szobrát
A költő postáscsalád gyermeke volt

Igazi népgyűléssé nőtt ben �
sőséges ünnepség színhelye 
volt Szeged, a tiszaparti város. 
Az alkotm ány napját válasz�
to tták  a költő szobrának fel�
avatására. m ert Juhász Gyula 
egész életében a nép harcát 
jelképezi, tükrözi, az úri rend 
ellen, egy szocialista szebb jö�
vendőért:

Juhász Gyula édesapja pos�
tatisztviselő volt a szegedi pos�
tahivatalnál. Em lékirataiban 
ezeket írja : „Az édesapám tá -  
virász volt. Én is az vagyok. 
Jeleket küldök a nagyvilágba. 
Kár, hogy kevesen fogják fel 
őket.” Ez a „vidéki” költő, ez 
az örökké búsongó Juhász 
Gyula, aki bepillantott a nagy. 
város, a proletariátus életébe, 
gondjaiba, eszméibe, az 1919- es

forradalom  napjaiban a  m un�
kások költőjévé nő a tiszaparti 
metropolisban, s lesz Szeged 
költőjéből ország költőjévé.

November végén Budapest 
utcáin, de az ország városai�
nak és falvainak házain sokan 
olvashatták az alábbi vers�
sorokat:

A  M UNKA
Én őt dicsérem csak, az élet

anyját:
kitől jövendő győzelm ünk

ered;
a m unkát dalolom. Iki a

szabadság
útjára visz gyász és romok

fe le t t . . .
Ezeket a sorokat Juhász 

Gyula ír ta  és ha későn is, de 
fel fogjuk jelzéseit és továb�
bítjuk a világ négy tá ja  felé.

IKTASSUK TÚH VÉNYBE 
A SZAKSZERVEZETI JOGOKAT

I r t a :  H O R N  D E Z S Ő

(Megjelent a szakszervezeti mozgalom folyóirata, a ,.MUNKA" augusztusi számában)

EGYRE TÖBBEN ÉRTIK
meg. hogy a proletárdik tatúra 
csak úgy ta rtható  fenn, ha a 
munkásosztály, a  sok száz�
ezer dolgozó aktív szerepet 
kap és vállal az állam irányí�
tásában. Ennek szervezett 
megvalósítására a közel két�
millió tagot számláló szak-  
szervezeteink a  legalkalm a�
sabbak.

Hosszú évek után ju to ttunk  
el addig, hogy ezt a  lenini 
igazságot szóban és gyakorlat�
ban elismerjék. A szakszerve�
zetek jelentőségét, feladatait 
sokáig hibásan értelm ezték, s 
ennek következményeit most 
nem  könnyű felszámolni. Több 
állami, gazdasági és párt -  
funkcionárius m ég m a sem 
tudott szakítani a  régi szem�
lélettel, de a  p árt határozatai, 
a  vezetők nyilvános állásfog�
lalásai, és term észetesen a 
szakszervezetek felelősségtel�
jes jó m unkája gyökeres és 
végleges változást hoz m ajd 
ebben is.

A MAGYAR SZAKSZER�
VEZETEKNEK a felszabadu�
lás óta folytatott tevékenysé�
gét értékelni e cikkben még 
nagy vonalakban sem szüksé�
ges. Nemcsak azért, m ert ezt 
a  közelm últban és az októbe�
r i ellenforradalm i események 
előtt is  több ízben megtettük, 
hanem  főleg azért, m ert a le�
vont tanulságokat társadal�
m unk vezető körei mind kö�
vetkezetesebben érvényesítik. 
Ezt bizonyítják a vezetők nyi�
latkozatai, m indenekelőtt a 
pártkonferenciáin hozott hatá�
rozat, és* különösen örvende�
tes, hogy ezt tapasztaljuk 
egyre inkább a  gyakorlati 
m unkában is. Feltétlenül be�
szélni kell azonban azokról az 
eszközökről, am elyekre szük�
ség van, h a  az elért ered�
ményeket meg akarjuk  őrizni, 
és tovább akarjuk  fejleszteni.

A SZAKSZERVEZETEK 
m unkájához elengedhetetlen, 
hogy törvényesen biztosítsa�
nak számára olyan jogokat, 
am elyek birtokában hatéko�
nyabban beleszólhatnak a  dol�
gozókat legközelebbről érintő  
kérdések eldöntésébe. Erre 
feltétlenül szükség van. m ert 
a szocialista társadalom ban is 
létező bizonyos ellentm ondá�
sok feloldása lehetetlen a h a �
táskörök. az eddiginél széle�
sebb körű'szakszervezeti jogok 
biztosítása (és természetesen 
ezek gyakorlati érvényesíté�
se) nélkül. Ezt a célt szolgál�
ná egy olyan szakszervezeti 
törvény kiadása, am ely a 
M unka Törvénykönyvében 
foglaltakon tú l is adna jogo�
kat a szakszervezeteknek. A  
törvényben k i kellene monda�
ni többek között, hogy a nem �
zeti jövedelem  elosztása, a  
m unkaügyi kérdések szabályo�
zása, a szociális, kulturális és 
m unkavédelm i beruházások 
jóváhagyása, a bérügyi intéz�
kedések, a társadalombiztosí�
tási és nyugellátási törvény�
rendeletek kidolgozása, és a 
szociális és jóléti juttatások  
m értékének megállapítása, 
m inden szinten csak a szak -  
szervezetekkel egyetértésben 
történhet. Így elérhetnénk 
például, hogy a szakszerveze�
tek véleményét ne csak meg�
hallgassák — am it a M unka 
Törvénykönyve m a is biztosít 
— hanem  figyelembe is ve�
gyék. Ez azt jelentené, hogy 
a szakszervezetek a dolgozók 
véleményét, helyes k ívánsá�
gát m inden szinten egyenlő 
jogú félként képviselhetnék 
az illetékes állami szervek 
előtt. Biztosítanák a feltétele�
ket ahhoz — és ez a m unká -  
s 'k a t  is m egnyugtatná —. 
hogy a szocialista állam és a 
dolgozók között felm erülő el�
lentéteket tárgyalások útján, 
gyorsan és eredményesen fel�
oldjuk. A szakszervezet jogai�
nak rögzítése sok em bert 
meggyőzne arról is, hogy 
nincs szükség olyan fegyve�
rek alkalm azására (például 
sztrájk), amelyek a dolgozóra, 
a szocialista társadalom ra és 
állam ára egyaránt károsak.

MÉG TÖBB JOGOT kelle�
ne kapniuk a szakszerveze�
teknek a politikai életben és 
az állam  vezetésében is. Mi 
akadálya van például annak, 
hogy a szakszervezetek —

m int a Népfront tagjai — az 
országgyűlési képviselőválasz. 
tásokon jelölteket indítsanak? 
Bizonyos, hegy a vasasok, a 
bányászok és  a  többi szak�
mák képviselői a parlam ent�
ben is hozzáértéssel, válasz�
tóik bizalm át élvezve, ered�
ményesen tudnák képviselni 
szakm ájuk, az ország érdekeit. 
Parlam enti életünk továbbfej�
lődése m iatt ugyanis miár nem 
elég csak a M inisztertanács-  
nál képviselni a szervezett 
dolgozókat, hisz a  parlam ent, 
m int legfelsőbb törvényhozó 
szerv, vita alapján a lak ítja  ki 
a végső álláspontot. Szükség 
van tehát arra, hogy ebben a 
testületben is helyet kapja�
nak a  szervezett munkások 
képviselői, akik a dolgozók vé�
leményének ism eretében fog�
lalnak állást az ország ügyei�
ben.

A szakszervezetnek term é�
szetesen nem csak a javak „el�
osztásánál'’ kell képviselni a 
dolgozók érdekeit, hanem  o 
nem zeti jövedelem  m ennyisé�
gének növelésében is jelentős 
szerepet kell vállalniok. A 
szakszervezeteknek mozgósí�
taniuk kell a  dolgozókat a 
gazdaságos term elésre, és 
m indenütt segíteniük kell a 
szocialista állam ot gazdasági 
alapjának erősítésével. Nép�
gazdaságunk jelenlegi helyze�
te különösen megköveteli e 
kötelességünk teljesítését. En�
nek viszont elengedhetetlen 
feltétele: a munkások, a dol�
gozók kapjanak több beleszó�
lást a gyárak, üzemek vezeté�
sébe. D em okratikusabbá kell 
tenni a gazdasági vezetést 
úgy. h o g y  a tervgazdálkodás 
nélkülözhetetlen elemei, a 
központi-  tervezés, irányítás és 
az egyszemélyi felelősség se 
jussanak a fürdővízzel kiön�
tö tt gyerek sorsára. Az eddigi 
formákon (termelési értekez�
let, stb.) túlmenően törvé�
nyesen kapjanak alkalm at a 
munkások, illetve a  szakszer�
vezetek arra, hogy minden 
szinten részt vehessenek a 
népgazdasági tervek készítésé�
ben, a  gazdasági vezetésben. 
A szakszervezeték e törvé�
nyes jogok, nagyobb hatáskö�
rök birtokában jobban kiala�
k íthatnák  a megfelelő szer�
vezeti form ákat, s  bizonyára 
aktivizálhatnák azokat a leg�
jobb m unkásokat, műszakia�
kat, akik m int a szakszerve�
zet képviselői célszerűen való�
sítanák meg a gazdasági veze�
tés munkásellenőrzését. A 
dolgozók így jobban éreznék,

hogy valóban övék a gyár, 
hogy részük van az üzem ve�
zetésében. Ez fegyelmezett, 
jobb m unkára ösztönözné őket 
és oly sok előnyt jelentene a 
gazdasági vezetésnek is.

AZ ÜZEMEK IRÁNYÍTÁ�
SÁNAK demokratizálásához 
azonban egyedül a  szakszer�
vezetek jogkörének a szélesí�
tése nem elegendő! Sőt! Csak 
a gazdasági vezetés bizonyos 
fokú decentralizálása teszi le�
hetővé igazán a kapott jogok 
gyakorlását. A vállalat igaz�
gatója a dolgozók helyes vé�
leményét csak akkor veheti 
figyelembe, h a  lényeges kér�
désekben is van döntési joga. 
Biztatóak azok az erőfeszíté�
sek, amelyek az üzemek ön�
állóságának növelésére irá �
nyulnak. Hadd em lítsem meg 
itt azt, hogy véleményem sze�
r in t helye® lenne, h a  a gazda�
sági vezetők megbízása, ki�
nevezése előtt meghallgatnák 
a  szakszervezetek véleményét 
is. Nem javaslom csorbítani a 
miniszter vagy m ás állami, 
gazdasági vezető jogkörét, 
de a szakszervezetek vélemé�
nye csak segítséget jelenthet 
mindazok szám ára, akiknek 
feladata a  vezetésre legalkal�
m asabb személyek kinevezé�
se. Ez a módszer egyébként a 
felszabadulás u táni években 
jól bevált, legalábbis eredm é�
nyesebb volt. m int az utóbbi 
évek gyakorlata.

AZ EMLÍTETT JOGOK 
törvénybe ik tatása jelentősen 
hozzásegítené a szakszerveze�
teket szerepük betöltéséhez, 
biztosítaná, hogy a m unkás-  
osztály e nagy szervezete a 
p ro letárdik ta túra rendszeré�
ben a megfelelő helyre ke�
rüljön. Igaz, ez a törvény 
csak a jogokat rögzítené. De 
azért nem  kell senkinek ag�
gódnia. A  szakszervezetek a 
szocializmus építésében ön�
ként vállalt kötelességeiket 
ugyanis saját alapszabályaik�
ban fek te tték  le. Ez mindenki 
szám ára megnyugtatóan bizo�
nyítja, a szakszervezetek is�
m erik és vállalják a  szocializ�
m us építésénél rá juk  háruló 
kötelességeket, amelyek te lje�
sítésével a dolgozóik érdekeit, 
a m unkáshatalom  erősítését 
szolgálják.

Törvénybe kell iktatni a jo�
gokat, m ert enélkül nincs 
alap. am ire tám aszkodhatnánk 
m unkánkban. De a paragra�
fusok még egymagukban nem 
elegek. Ezt az eddig érvény�
ben levő nem kis jelentőségű

...................  ★  ■

törvényeink is bizonyítják) 
(Itt csupán a Munka Tör�
vénykönyvére utalok, am ely 
igen széles jogokat biztosít a 
szakszervezeteknek, mégis — 
s ezt őszintén meg kell m on�
dani — csak kevesen éltek ve�
le m inden vonatkozásban.) 
A  törvénynek érvényt kell 
szerezni, és ez nem  a kisebb, 
hanem a nagyobb feladat. A 
törvények m egtartásáért so�
kat kell harcolni, dolgozni* 
Úrrá kell lenni a bürokrácia* 
a nemtörődömség vagy az el�
lenséges gáncsoskodások fe�
lett éppen úgy, m int ahogy a 
közösség erejével el kell há�
rítani azokat a valóságos aka�
dályokat, objektív nehézsége�
ket, amelyek a törvények ér�
vényesítésének útjában  álla�
nak. Ebben a tekintetben a 
szakszervezeti aktiv istáknak 
sokat kell vállalniok maguk�
ra. Meg kell vallani, hogy az 
elmúlt esztendők során nem  
egyszer a szakszervezeti veze�
tők határozatlanságán, erély -  
telenségén m úlott hogy tá r�
sadalmi vagy gazdasági éle�
tünkben sorozatosan megsér�
tették  a törvényeket. Körül�
tekintően és sokkal erélye�
sebben kell harcolnunk a  jö �
vőben jogaink érvényesítésé�
ért. A küzdelem sikerének ér�
dekében azonban törvényesen 
kell megvédeni a szakszerve�
zeti aktiv istákat azoktól, akik�
nek olyan a beosztásuk, hogy 
esetleg m egtorolhatják a „kel�
lemetlenkedéseket’’. Ez ugvan 
a M unka Törvénykönyvében 
biztosítva van, mégis helyes 
lenne ezt a védelmet a szak -  
szervezeti törvénybe foglalni.

A NÉPI DEMOKRATIKUS 
országokban m ár van, vagy 
éppen most készül szakszer�
vezeti törvény. Ügy vélem, a 
mi jelenlegi helyzetünkben 
égetően időszerű a szakszer�
vezeti törvény megalkotása, 
am elynek szükségességéről 
m ár az ellenforradalom  előtt 
is sokat beszéltünk. Ez a tö r�
vény is bizonyítaná, hogy a 
forradalm i m unkás - paraszt 
korm ány az egész ország ve�
zetésében, az állam hatalom  
gyakorlásában a szervezett 
dolgozóknak olyan jogokat 
biztosít, am ilyenekről a kapi�
talista országokban a m unká�
sok még csak álmodni sem 
mernek.

így válhatna a m agyar 
szakszervezetek m unkáját se�
gítő. jogait rögzítő szakszer�
vezeti törvény a  kapitalista 
szervezett munkások prog�
ram jává is.

A P O STA  T Ö R TÉ N E TÉ B Ő L
A budai Gyorskocsi utca

Színes képen tá rja  elénk 
Csepel 1. sz. postahivatalban 
Szőnyi István Kossuth - dí jas 
festőművész falfestm énye a 
posta történetének főbb moz�
zanatait. Hitelesen idézi fel a 
postatörténet vasútelőtti kor�
szakának jellegzességét. a kép 
súlypontját képező postakocsi, 
am int a vágtató lovakkal be�
kanyarodik az erdei útra.

A távíró feltalálása és a  vas�
út elterjedése előtt a posta�
kocsi volt a  hírközlés legfőbb 
eszköze. A postakocsik sze�
mélyszállítás m ellett a postai 
küldem ényeket is fuvarozták. 
Az intézmény országos jelen�
tőségét igazolja, hogy a posta�
kocsi- járatok útvonalát, a pos�

taállom ásokat, a v iteldíjat 
meghatározó postai távolságo�
kat legfelsőbb elhatározással 
állapították meg. Az Ofner 
und Pester vereinigte Zei�
tung 1814. évi m ájus 8- i szá�
m ában a következő uralkodói 
elhatározásról olvashatunk h ír�
adást;

„Ö császári és királyi fel�
sége Buda és Pest között, il�
letve a hozzájuk közelfekvő 
postaállomások közötti postai 
állom ásokat a következőkép�
pen kegyeskedett megállapíta�
ni: Budáról Vörösvárra (9027 
ölnek megfelelő távolságra a  
két postahivatal között) a kö�
zönséges igénybevételre, to�
vábbá a delizsánszkocsikra, a

hivatalos és m agánfutárokra 
egy postaállomás, minden más 
szállításra azonban tek in te t 
nélkül arra , hogy a Várból, 
vagy Buda bárm ely más város�
részéből egy, másfél postaállo�
más a távolság s tb . . .

Meghatározza még ez az 
uralkodói elhatározás Duna�
keszi, Kerepes Tétény és So�
roksár postai távolságát, ez�
zel bizonyára az ezekre a he�
lyekre szóló ta rifá t állapíto tta 
meg. Ezek a  jára tok  a m ai 
HÉV- nek voltak elődjei.

Ezt a  rom antikus postai fu�
vareszközt szorított ki a tech�
nika fejlődése, a vasút és a 
távközlési berendezések elter�
jedésével de a kor hangulatát 
kelti fel, em lékét őrzi a posta�
kocsinak a budai I. kerületből 
a II. kerületbe átnyúló Gyors�
kocsi utca. Ezen az utcán ro�
bogtak végig a mai Batthyány 
térnél levő, akkori postaállo�
másról induló gyorskocsik. Az 
utca neve több alkalom m al 
változott. Sáncz utcának ne�
vezték el 1696- ban. 1824- ben a 
Gyorskocsi utca elnevezést 
kapta. 1845 körül Delizsánsz 
utca volt a neve. Az 1880- as 
években kapta vissza mai el�
nevezését, a  Gyorskocsi utca 
nevet. A Bécsi út is a postára 
em lékeztetett 1874- ig, ugyanis 
eddig a Bécsi út neve Bécsi 
posta út volt. Akkor változtat�
ták meg a mai nevére.

A budai Gyorskocsi utca a 
magyar posta történetének élő 
emléke.

Jankovich Lajos

Készlet a Csepel 1. postahivatal falfreskójárCl. Szőnyi István 
alkotása; „Postakocsi”,

(Tornyai József felvétele.)

Hazánk lövőié...
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Még közelebb egymáshoz... A II. o r sz á g o s  b iz a lm i fta lá lk ozó
A budapesti postások közös sétahajózáson vettek részt

A Postás Szakszervezet bu�
dapesti bizottsága a  Buda�
pesti Postaigazgatóság, vala�
m int a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság és a központi h i�
vatalok vezetőségével közö�
sen sétahajózásra h ív ta meg a 
jó m unkát végzett dolgozókat 
és családtagjait, (hogy ezzel is 
kifejezésre ju ttassa elism eré�
sét az első félévben végzett 
eredményes m unkáért.

A ké t hajókiránduláson 
több m in t 2600 dolgozó és 
családtag vett részt. A rész�
vevők sokasága ellenére is 
rend  és fegyelem volt a h a �
jón. A hajó parancsnoka el�
ism erően jegyezte meg: — 
Büszke lehet a posta, hogy 
ilyen  fegyelm ezett dolgozói 
vannak.

Jókedv és öröm jellemezte 
az u ta t mindvégig. B ár sokan Szép a  k ilátás a Dunára, sétahajó indulás előtt,

azzal léptek a  hajóra, hogy 
ezúttal a „postáról” nem lesz 
szó, m égis rövid idő m úlva a 
hivatalok dolgozói m unkáju�
ka t v ita tták  meg egymással.

Nemcsak a jó  idő, hanem  a 
Postás Zenekar kitűnő műso�
ra  is nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a dolgozók jól 
érezték m agukat. A hum or�
ról hivatásos művészek gon�
doskodtak és nyújto ttak  él�
vezetes szórakozást.

A szép és feledhetetlen ki�
rándulás u tán  m indenki az�
zal búcsúzott, hogy a szak -  
szervezet és a  szakvezetés jó 
úton halad, am ikor a  dolgo�
zók megbecsülésének ilyen 
form ában is kifejezést ad. A 
m eghívottak örömmel érez�
ték. hogy a postások nagy 
családjának m egbecsült dol�
gozói;

U. M,
K ilátás a  hajóról a  Parlam entre.

(Egry Gyula felvétele.)

kifejezte azt a felelősségérze�
tet, amely a bizalm iak szívé�
ben él a m unkásfiatalom ért és 
választóikért.

A kétnapos tanácskozáson 
több m int 1000 küldött vett
részt.

G áspár Sándor fő titkár elv�
tá rs  „Erősítsük a szakszerve�
zetek töm egkapcsolatait, ja �
vítsuk a bizalmiak m unkáját“ 
címen m ondott beszámolójához 
200- nál többen jelentkeztek 
felszólalásra. Élénkség, nagy 
vitakedv, és az igazságosságért 
bátran  kiálló őszinte szenvedé�
lyesség jellem ezte a v itát. Nők 
és férfiak, idősebbek és fiata�
lok, kom m unisták és pártonkí -  
vüliek teljes egysége nyilvá�
nu lt meg a m unkáshataiom , 
dolgozó népünk boldogsága, a 
béke védelme mellett.

A tanácskozás céljá t a  be�
számoló címe egyértelm űen 
meghatározza. Azt pedig, hogy 
„semmi sem pótolhatja a bizal�
m iak m unkáját", legjobban a 
vitában résztvett bizalm iak 
felszólalásai bizonyítják.

Szóvátették az SZTK h iá�
nyosságait és az igazságtalan 
elbocsátásokat. Beszéltek a 
m unkaruha jogosságáról és 
jogtalan használatáról. K íván�
ták  a  gyermekcipő kérdés 
megoldását. Nagyobb erélyes-  
séget követeltek az ellenforra�
dalom m aradványai ellen. J a �
vasolták az öregségi járulék, 
a  nyugdíjak rendezését stb.

De a  fentieken túl, szó esett 
úgyszólván m indenről, ami a 
szakszervezetek érdekvédelmi, 
term elési és nevelési egy egé�
szet képező hárm as feladatát 
illeti.

Az országos tanácskozásra a 
2000 postás bizalmi, 40 küldöt�
tet választott. Közülük többen 
iratkoztak fel hozzászólásra. 
Szóhoz ju to ttak  Wiríkmann 
Ödönné szaktársnő az Alküz-  
től és Retz M árton szaktárs, a 
Budapest 70- es hivatalból. 
Egyikükkel sem  vallottunk 

szégyent. W irkm ann - né szak�
társnő javasolta —, többek kö�
zött —, hogy a nyereségrésze�
sedést a postára is terjesszék 
ki. Retz szaktárs pedig a  pos�
tás nyugdíjasok érdekében (lö�
széit.

Nagy eseménye volt az or�
szágos tanácskozásnak a  kor�
m ánykitüntetések átadása. A 
forradalm i m unkás - paraszt 
korm ány a II. Országos Bizal�
mi Találkozó alkalm ából a bi�
zalmi m unka megbecsülésének 
jeléül, a jó  bizalmi m unka ju�
talm aként, ötven bizalm it tün�
te te tt ki.

Büszkék vagyunk Fiam  Jó�
zsef (Járm űtelep) és Retz 
M árton (Bp. 70.) bizalmi szak�
társakra, akiket a ' k itünte�
te ttek  között üdvözölhetünk.

Kiemelkedő esemény volt 
Kiss Károly elvtárs, az 
MSZMP Központi Vezetősége 
titkárának  felszólalása. El�
m ondotta, hogy mennyivel 
jobb, ma a bizalm iak helyze�
te, m int a felszabadulás előtt. 
Hangsúlyozta, hogy a  bizalmi 
a dolgozók nevelője. Meg kell 
értetn ie m unkatársaival, hogy 
nemcsak tagdíjfizetői a  szak -  
szervezetnek, hanem  részesei 
az egész világot átfogó harcos 
tömegmozgalomnak, am ely az 
egész emberiség boldog jövő�
jéért küzd.

A h o l d o lg o zó in k  ü d ü ln ek

A szakszervezet elnökségének második félévi munkatervéről
A szakszervezet elnöksége 

1957. második félévi m unká�
jának  alap já t a  szakszervezet 
központi vezetősége 1957. feb�
ru á r  22—i határozata szabja 
meg és e határozatban le fek te�
te tt irányelvek alap ján  végzi 
m unkáját. Az elnökség máso�
d ik  félévi m unkaterve össz�
hangban áll a  posta elő tt álló 
„term elési” feladatok és az ez�
zel összefüggő, a  postás dolgo�
zók érdekvédelmét, é letkörü l. 
m ényeinek jav ítását szolgáló 
intézkedések gyakorlati vég�
rehajtásával.

Az alábbiakban ism ertetjük 
az elnökség á ltal tárgyalásra 
kerülő fontosabb napirendi 
pontokat:

Augusztus hónapban: a  pos�
tavezérigazgatóság beszámoló�
ja  alap ján  a  posta 1957. első 
féléves gazdasági helyzete; a 
term elési m unka helyzete és a 
további term elési feladatok 
m eghatározása. E napirend 
tárgyalásával az elnökség ha�
tározatot hoz a term elési ta �
nácskozások rend jére  és a te r�
melésben élenjáró dolgozók, 
üzemek és h ivatalok ju ta lm a�
zásának rendszerére.

Október hónapban: a  postai 
ügyvitel egyszerűsítése érde�
kében te tt javaslatok feldolgo�
zását és az ezzel kapcsolatos 
intézkedéseket tárgyalja.

A postai hírlapszolgálat 
helyzetét, a postás dolgozók 
m unkaidejének alakulását, az 
elnökség idevonatkozó korábbi

határoza ta  végrehajtásának  eh  
lenőrzéseként tárgyalja.

Az októberi ellenforradalm i 
események m ia tt elm arad t a 
postai egyeztető bizottságok 
és fegyelmi bizottságok lé tre�
hozása. E rre most a m ásodik 
félévben sor kerül.

Novem ber hónapban: az
átalányok fizetésének eddigi 
rendszerét tá rgyalja  az elnök�
ség.

Augusztus hónapban: a  pos�
ta  három éves szociális, m unka -  
védelmi, ku ltu rá lis beruházási 
táv la ti tervére hoz határoza�
tot, egy külön napirendi pont�
ban pedig ellenőrzi az 1957. évi 
beruházások teljesítését.

Szeptem ber hónapban: t á r �
gyalja az elnökség a  postás 
dolgozók m unka -  és védőruha 
ellátását.

Október hónapban: a  posta�
vezérigazgatóság beszámolója 
alap ján  ellenőrzi az elnökség 
az 1957. évi szabadságolási te r�
vek végrehajtását.

A posta té lre  való felkészü�
lése.

December hónapban; egy 
alapos, m indenre kiterjedő fe l�
m érés alapján  tárgyalja  az el�
nökség a postás dolgozók élet�
körülm ényeinek alakulását. (A 
postás dolgozók anyagi hely�
zetének összehasonlítása más, 
hasonló jellegű szakm ák dol�
gozóinak anyagi helyzetével.)

A II. Országos Bizalmi T a�
lálkozó határozata szellemében 
kerül sor a  szakszervezeti bi�

zalm iak m unkájának  értéke�
lésére és a további feladatok 
m eghatározására.

A m ásodik félévben kerül 
sorra a  szakszervezeti bizott�
ságok és a M agyar Kommu�
nista Ifjúsági Szövetség kap�
csolatának; a nődolgozók hely�
zetét, a nőbizottságok m unká�
já t; a  postás dolgozók politi�
kai és ku ltu rá lis m űveltségé�
nek; a  szakszervezet és a  dol�
gozók közötti kapcsolatot ér�
tékelő; a szakszervezeti szer�
vek önállóságának növelését 
célzó jelentések m egtárgyalá�
sára.

Hegedűs István

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 40- ik évfordulójá�
nak méltó és bensőséges' meg�
ünneplésére szakszervezetünk 
is készül. Előkészítő Bizottság 
alakult a  központban. A ké�
szülés terv  szerint folyik;

A postás dolgozók különbö�
ző rétegei az elm últ egy esz�
tendőben is jelentős béreme�
lésben részesültek. M ár 1956 
augusztuséiban volt részleges 
bérrendezés, m ajd 1957. ja �
nuárjában  az órabéresek, m ár�
ciusban a m űszakiak, június�
ban pedig a  többi postás dol�
gozók fizetése em elkedett. A 
szakszervezeti tagokat ezzel 
szemben általában  1956. jú �
niusában sorolták be u toljá�
ra  a jún iu st megelőző kerese�
tek alapján. Decemberben az 
októberi esem ények m iatt a 
besorolásokat technikailag le�
bonyolítani nem  lehetett, így a 
bérek em elkedését nem  kö�
vette a tagdíjak  rendezése.

Az ellenforradalm i esemé�
nyek okozta károk enyhítése 
a szakszervezet anyagi ta r ta �
lékait is nagy m értékben 
igénybevette, amelyhez já ru lt 
még m integy 400 000 F t tag�
díj bévé lel kiesés. Ebben az 
összegben csak a nem  fizető 
tagok hátra léka szerepel, te�
há t a besorolás - elm aradás 
okozta tagdíjbevétel- kiesés 
nem. 1957. évi költségveté�
sünkben közel 400 00 Ft- os 
deficit jelentkezik. Mindezek 
m iatt hozott elnökségünk 
olyan határozatot, hogy a tag�
sági könyveket m ár augusztus 
hó folyam án felül kell vizs�
gálni és a  tagokat keresetük -

Kevesen tudják, hogy Buda�
pesttől alig 55 kilom éterre, a 
Duna m ellett, Nagymaroson, 
csinos üdülő v árja  pihenésre a 
postás dolgozókat. Ez a  postás 
üdülő nem csak nyáron, hanem  
télen  is állandóan működik, 
m ert központi fűtőberendezés�
sel van  felszerelve. Az 53 be�
u ta lt részére 24 egy- , két -  és 
három ágyas szoba á ll rendel�
kezésre. Bajor Rudolf gond-

nek megfelelő tagdíjosztályba 
be kell sorolni.

Egyébként a SZOT T itkár, 
ságának 1956. szeptem ber 29- i 
határozata is a korábbi gya�
korlattól eltérően, évenként 
egyszeri besorolást ír elő az�
zal a megszorítással, hogy a 
besorolásokat legkésőbb no�
vem ber 30- ig be kell fejezni.

A  besorolások alap ja az új 
rangbér, m unkaköri bér és a 
prémium, illetve m inden rend�
szeres kereset (pl. mozgópos�
tások útipénze.) A műszakiak 
prém ium át, a kézbesítők h ír�
lapprém ium át az előző há�
rom hónap átlaga alap ján  ál�
lap ítják  meg az alapszervek. 
Ugyancsak három  havi á tla�
got vesznek alapul a h írlap�
árusoknál is. A forgalmi és 
adm inisztratív dolgozóknál, 
m inthogy az új prém ium  sze�
mélyenkénti összege még nem  
ismeretes, á tlagban dolgozón�
ként havi 20 Ft- o t szám ítanak 
a rang, illetve m unkaköri 
bérhez.

Külön fe l ke ll hívni azok�
nak a tagoknak a figyelmét, 
akiknek tagdíjhátralékuk van, 
hogy azt saját érdekükben  
haladéktalanul rendezzék. 
Nem engedhető meg. hogy el�
m aradásukat néhány forintos 
bélyeggel „intézzék el”, ez 
sérti azoknak a tagoknak az 
önérzetét, akik tagdíjfizeté -

nck  m indent megtesz a jó pi�
henés érdekében.

Az üdülőből pompás k ilátás 
nyílik  a közeli D unára, vala�
m int a  visegrádi Fellegvárra. 
A tiszta levegőjű, erdőalji fek�
vésű, szép üdülő a  hegyvidék 
m inden bájá t s a víziélet 
gazdag lehetőségét együtt 
nyú jtja  a  visszatérő üdülők�
nek, a  vidék egyre növekvő 
szerelmeseinek,

si kötelezettségüknek minden 
időben becsületesen eleget 
tettek. Az alapszervi vezetősé�
geknek lehetőségük van  vi�
szont, hogy olyan tagoknak, 
akik önhibájukon  k ívül m a�
rad tak  el, s  a rra  érdemesek, 
türelm i időt engedélyezzenek, 
mégpedig úgy, hogy annyi hó�
napon keresztül pótolhassák 
elm aradásukat, ahány hónap�
pal elm aradtak.

Szakszervezetünk csak úgy 
tud  eleget tenni a tagsággal 
szembeni kötelezettségének, 
ha annak a tagság is eleget 
tesz. 1958 januárjá tó l szeret�
nénk a segélyeket úgy fel�
emelni, hogy a rendelkezés�
re  álló alapot is és az egy fő�
re eső. kifizethető segélyek 
összegét is növeljük. Ehhez 
azonban az kell, hogy a tagság 
a besorolások alkalm ával vál�
lalt tagdíjat meg is fizesse.

Az elm últ időszak eredm é�
nyei fényesen bizonyítják, 
hogy szakszervezetünk min�
den erejével küzd a postás 
dolgozók életszínvonalának 
emeléséért, és jogos k ívánsá. 
gainak megvalósításáért.

Közös céljaink eléréséhez 
azonban elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a tagság anya�
gi téren is segítse a szakszer�
vezetet.

ARANYI LAJOS.
a főkönyvelőség vezetője

A postás dolgozók is 
megünnepelték az alkotmány ünnepét

A P osta  K özponti Já rm ű te lep  a lk o tm án y n ap i ü n n epségén  a  szak�
vezetés és a  szakszerveze t pénz - y köny v ju ta lo m m al és ju ta lo m -  

üdü lésse l tü n te tte  k i a  m u n k áb an  k itű n t dolgozókat.
(Tornyai József felvétele)

Kilátás a nagymarosi postásüdülő teraszáról a visegrádi
várra.

(T ornyai József felvétele)

M iért vált szükségessé a szakszervezeti tagok újbóli besorolása?

Tetszésnyilvánítással fogad�
ta  a tanácskozás Zentai Ernő 
elvtárs, a SZOT titkárának  be�
jelentését, hogy o szakszervei 
ze tek javaslatára a, dolgozók 
újabb 50 000 kedvezm ényes tü�
zelőutalványt kapnak. Ebből 
kb. 4000 nyugdíjas is részesül,

„Olyan volt a tanácskozás; 
m int maga az élet. M entes volt 
m inden formaságtól és k ira�
katszerűségtől”. Ez is éreztet�
te a tanácskozás erejét, amely�
nek alap ja a dolgozó nép 
iránti hűség, a harcos, alkotó 
hazaszeretet. A lapja a kétrnil-  
liónyi szervezett magyar dol�
gozó nagy tömegereje, mely�
nek 95 000 bizalmijából vá�
lasztott ezernyi küldött, fele�
lősségérzetből jól vizsgázott; 
De alapja, az a  sok millió szer�
vezett dolgozó harcos tömege, 
mely a Szakszervezeti Világ -  
szövetségben ölt testet.

A postás küldöttek és elnök�
ségünk tagjai az országos ta �
nácskozás után külön is meg�
beszélték a sajátos postás kér�
déseket. Csak sajnálni lehet; 
hogy ez nem  történhetett a 
legnagyobb nyilvánosság előtt, 
M iért? Azért, m ert szinte min�
den postás küldöttnek volt 
m ondanivalója. Becsülettel tol�
mácsolták mindazt, amivel 
küldőik megbízták őket. Azért, 
m ert nagy aktivitás, kitartó 
szívósság, é re tt megfontoltság 
és a  szervezett postás dolgozók 
ügyeinek odaadó képviselete 
jellemezte a postás bizalmi 
küldöttek tanácskozását is.

Szakos, Lévainé, Kovács, Fi“ 
gúla, Novoth, Kurinka, W irk -  
mann- né, Antal, Bujdosónál 
Komsánszíki, Molnár, Szarvas, 
Rieger, Horváth, Csókásné, 
Király, Papp, Szabó II., Kiss 
és Szom bat k artá rsak  szólal�
tak  fel. A postás dolgozók igen 
sok problém áját szóvátették és 
nem  is akárhogyan. Csak egy 
példát a sok közül: Molnár 
szaktárs a Postaállom ásról: 
„1056. decemberében, ha nem  
is a kapitalistákkal, de a szel�
lem ükkel kellett harcolni. Meg 
kellett magyarázni a szak -  
szervezet fontosságát, célját. 
Enneik a szívós, nevelő, meg�
győző m unkának eredménye, 
hogy ná lunk nincs sem  szer�
vezetlen, sem tagdíjával elma�
radt dolgozó“. Ezután bírálta 
azt az anyagpocsékolást, amely 
egyenruhánk szabásánál ta �
pasztalható. „A nadrágot a hó�
na a la tt kötheti meg a dolgo�
zó, ahelyett, hogy a felvett 
m értékek szerinti típusoknak 
megfelelő nagyságot kap�
nánk“, mondotta. M ajd sür�
gette a nyári ruhák  szétosztá�
sát.

A többi felszólalásokra még 
visszatérünk. Az azonban m ár 
most bebizonyosodott, hogy 
szervezett szaktársaink, illet�
ve az összbizalmi értekezletek 
jól döntöttek, am ikor a 40 kül�
döttet kiválasztották.

Még egy biztató példa, hogy 
a postás bizalm iak odaadóan 
képviselik választóikat: Az idő 
m ár előrehaladt. Kétnapos fá�
radságra lehetne hivatkozni; 
Figula szaktárs, miskolci kül�
döttünk azonban: „m ajd a kö�
vetkező vonattal utazom  ha�
za. Bizalmi kötelességem az 
első" kijelentés u tán  végig ki�
tarto tt. Pedig a tanácskozás 
este fél tízig tarto tt.

A kétnapos tanácskozás 
alaptanulsága: Központi Ve�
zetőségünknek, elnökségünk�
nek, területi, üzemi és járási 
bizottságainknak többet és 
jobban kell a  bizalmiakkal 
foglalkoznia. M indenkinek be 
kell látnia, hogy a 2000 postás 
bizalmi olyan erő, am elyet a 
postás szakszervezeti moz�
galom nem nélkülözhet. Rövi�
desen m egvitatjuk — együtt a  
bizalm iakkal — elnökségünk�
nek a  bizalm iakkal való rend�
szeres foglalkozásáról kidol�
gozás a la tt levő tervét. Addig 
is azonban alapszervezeti el�
nökeink feltétlenül ta rtsak  meg 
a havi, legalább egyszeri insz-  
bizalmi tanácskozást, am it a 
küldöttek egységesen követel�
tek.

Egy bizonyos. Napirenden 
levő egyik fő feladatunk, hogy 
a bizalmi m unkát a szakszer�
vezeti mozgalom alapjává te�
gyük. Ennek pedig sikerülnie 
kell, m ert a postás dolgozók 
m inden érdeke ezt követeli; 
Érvényt kell szerezni annak az 
alapigazságnak, hogy a bizal�
mi a  szakszervezeti m unka ve�
zetője, képviselője, szervezője, 
nevelője és ellenőre.

így viszonylag rövid időn be�
lü l m egterem tjük a postás bi�
zalmiak részére az őket megil�
lető tekintélyt és bizalmat.

K, Gy,
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M it láttam a moszkvai VIT - en
H ajnalban Kiev u tán  m ár 

talpon volt m indenki, a 
vonat egyhangúan zakatolt, de 
mi m ár Moszkvát szerettük 
volna látni. Nehezen m úlott az 
id ő . . ;  és végre feltűn t mesz-  
sziről a  Lomonoszov Egyetem. 
Megérkeztünk! A Kievszkája 
pályaudvaron rengeteg mo�
solygó ember, és még több vi�
rág. Rövid ünnepség és indu�
lunk új otthonunkba, az 
„A ranykalász” szállóba. Itt 
először naplóm ba írom: 1957. 
július 25. 14 óra, M oszkva. Az�
után  irány  a  Metró, a  Mező-  
gazdasági kiállítás, városnézés, 
kinek mihez van kedve. Én a 
M etrót nézem meg. Nagyon 
szép!. . .  Ezt hallani szinte 
m indenhonnan. U tána sétálni 
megyünk a Gorkij utcába. 
Sok- sok látnivaló van, szinte 
m inden ház csupa dísz, vil�
lanykörte, fény, zászló. Az 
egyik legszebben díszített épü�
le t a M oszkvai Távíróhivatal 
előtt megállunk, m ert azon a 
mi nyelvünkön is ki van írva: 
„Béke”,

A m agyar küldöttség a hiva�
talos megnyitó elő tt két nap�
pal érkezett meg. s ezt az időt 
városnézéssel töltöttük. Július 
27- én a delegáció megkoszo�
rúzta és m egtekintette a „Le�
nin—Sztálin“ mauzóleumot, 
ahol a Szovjet em berek tízez�
rei szoktak sorba állni, hogy 
lerój ják  kegyeletüket.

Jú lius 28. — a VIT - megnyitó 
napja. Gépkocsival megyünk
— azaz mennénk, ha tudnánk
— sok tízezer moszkvai ember 
köszönti a magyar delegációt. 
5 autó megy egysorban később 
m ár csak 3, azután m ár csak 
egy és mi boldogan dobunk vi�
rágot, fogunk kezet a  szovjet 
emberekkel, és k iabáljuk  a 
barátság jelszavát: M oszkva— 
Budapest.

Későn érünk a stadionba. A 
megnyitó felejthetetlenül szép. 
Nehéz leírni és szavakkal el�
mondani. Vorosilov elvtárs be�
szél a világ ifjúságához, s be�

széde a békéről, barátságról 
szól. A beszéd végén 40 000 ga�
lam b repül a levegőbe a béke 
szimbólumaként. U tána káprá�
zatos m űsor kezdődik. Torna -  
ünnepély, táncbem utató, ahol 
a  16 szovjet köztársaság táncát 
m uta tják  be. A m űsor végén 
hatalm as dem onstratív élőké�
pek és a fesztivál jelm ondata: 
M yr i druzsba (Béke és Barát�
ság).

A következő napokon igazi 
fesztivál- hangulat uralkodott. 
Ebben az időben Moszkván 
volt az egész világ szí�
ve és szeme, a  tánc és a 
dal városa volt Moszkva. Min�
den nem zet a maga nem zeti 
dalait, táncait tan íto tta  a többi 
fiatalnak. A szálláshelyeknél, a 
hangversenyeken, sportpályá�
kon, a műsoros estéken renge�
teg ember, m indm egannyi ba�
rát, cím, emlék. Felejthetet�
len volt látogatásunk a Lomo�
noszov Egyetemen, a Moszkvai 
Nagy Színházban, a Krem lben 
és a Tretyakov képtárban. De 
bárhol is já rtu n k  m indig sze�
rete tte l fogadtak és őszintén 
örültek nekünk.

M inekünk postás fiatalok�
nak igen tanulságos volt az 
augusztus 3—4—5- én lezajlott 
szakm ai konferencia. Ezen a 
konferencián 17 nem zet postás 
fiatalja i jöttek össze, hogy 
megbeszéljék m indennapi 
m unkájukat, tanulásukat, 
problém áikat. Többek között 
Dánia, Argentina, Korea, J a �
pán, Svájc, a vendéglátó Szov�
jetunió és több nem zet vett 
részt. A találkozás első 
napján a Szovjetunió, J a �
pán, Norvégia és Francia -  
ország fiatalja i ta rto ttak  be�
számolót m unkájukról. Az el�
ső és m ásodik nap a beszámo�
lóhoz a csehszlovák, bolgár, 
szovjet, holland, finn stb. fia�
talok szóltak hozzá. Mi is be�
széltünk a magyar postás fia�
talok örömeiről, gondjairól, ta�
nulásáról, szórakozási lehető�
ségeiről. A konferencia harm a�

dik napján  postai üzemeket 
néztünk meg, többek között a 
moszkvai Főpostát is, ahol a 
központi épületben minden 
m űvelet gépesített. Nagyon é r�
dekes volt például a gépi levél-  
irányítás s  a csomagirányító fu�
tószalag - rendszer. A moszkvai 
Főposta 2000 tonna anyagot 
továbbít, ebben 3,5 millió újsá�
got és még egyéb postai kül�
deményt.

A Főpostának sa já t orvosi 
ellátása, klubja, könyvtára, ú t�
törőtábora és üdülője van. 
Nagy öröm volt, hogy a 
könyvtárban több magyar 
könyvet is találtunk: Petőfi, 
Móricz, Szabó Pál és még több 
m agyar író könyveit.

A napi m unkaidő 8 óra és 
valószínűleg jövőre térnek át a 
7 órás m unkaidőre. Dolgozóik 
közül 3500 „kiváló dolgozó” és 
33 m agasabb állam i kitünte�
tést kapott. E lm ondották a 
szovjet elvtársak, hogy szeret�
nének kapcsolatot létesíteni a 
Budapesti Főposta fiataljaival. 
Mi erre  ígéretet is tettünk.

A konferencia végén kedves 
k is műsoros ünnepség volt. 
Ezután mi is a szervezett pro�
gramokon vettünk  részt. Emlé�
kezetes marad szám unkra az 
augusztus 6- án rendezett béke�
tüntetés, ahol 136 ország 35 000 
fiatalja tiltakozott az atom  há�
borús célokra való felhaszná�
lása ellen. Lassan végefelé kö�
zeledett a fesztivál. V íziünne�
pély, karnevál és a záróünne�
pély a Lenin Stadionban és 
vége is a  gyönyörű napoknak.

Mi, akik  részt vehettünk a 
fesztiválon, egy életre szóló 
em lékkel jö ttünk haza Moszk�
vából. Mindig emlékezni fo�
gunk a  kedves szovjet embe�
rekre, akik  nagyon szeretnek 
bennünket m agyarokat. Ami�
kor búcsúztattak, ú jra  elhal�
moztak bennünket virágokkal 
és ml lelkesen k iálto ttuk  azt: 
„Moszkva—Budapest” és „Myr 
i druzsba” (Béke és Barátság).

Török Mihály
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Sokféle tanfolyam indul a Postás Klubban
Szeptember hóban a Postás 

Klubban (Benczúr utca 27) 
dolgozóink érdeklődési köré�
nek megfelelően, igen válto�
zatos tém akörben, tanfolya�
mok indulnak.
Nödolgozók részére tanfolya�

mok:
A takarékos háztartás.
A dolgozó nő gyorskonyhéja. 
Kozmetikai ismeretek.

Bizonyára ismét látogatot�
tak  lesznek a  szabás tanfo�
lyamok is, am elyeken évek 
óta m ár sok postás nődolgozó 
vett részt.

Társasági táncok tanulása 
iránt főleg a  postás fiatalok 
érdeklődnek.

A szeptem ber végén induló 
társas tánctanfolyam on bárki 
e lsajátíthatja  a régi és legmo�
dernebb táncokat.

A postás gyermekek balett 
tanfolyamra járhatnak.

Ötödik éve működik a ba�
le tt csoportunk. Szeptember�
től Pásztor K lára vezetésével 
m ár a kisgyerm ekek ötéves 
kortól is részt vehetnek a 
balettcsoiport foglalkozási 
óráin.

A Postás Zeneiskolában
gyerm ekeink zongora, hege�
dű, cselló, tangóharm onika 
oktatásban is részt vehetnek, 
kiváló, főiskolát végzett okta�
tók vezetésével.

Külön zenei óvoda, kis�
pajtások részére.

A felsorolt tanfolyamokra 
jelentkezés és beiratkozás a 
Postás K lub irodájában 
(Benczúr u. 27) naponként 10-  
től 18 óráig. Érdeklődés táv�
beszélőn: 429—185, 229—286,
228—266.

Ismét megnyílik a Kamara 
Színpad.

A Postás K lub rendezésé�
ben szeptember hó folyamán 
Kamara Színpadunkon  (XIV. 
Cházár A ndrás u. 13) 3 elő�
adást tartunk:

Szeptem ber 8- án a  Buda�
pesti K am ara Együttes ven�
dégjátékában: G yertyafény�
nél című igen mulatságos 3 
felvonásos zenés bohózat ke�
rü l színre.

Szeptem ber 28- án a  Postás 
Klub népi tánccsoportja m ű�
soros előadása. Boros Jolán 
és Reményi Sándor népdal�
énekesek közreműködésével;

Szeptem ber 29- én „A kék 
Dunától a kék rapszódiáig” 
címmel tánczenei műsor, Sza�
bó Miklós és Gencsy Sári 
közreműködésével.

Egyéb rendezvények:
Szeptem ber 14- énm reggelig 

ta rtó  vidám  ifjúsági W>ál.

Szeptem ber 15- én Vidám 
nap a  Postás Vízitelepen 
Egésznapos szórakozás.

Szeptem ber 22- én autóbusz 
kirándulás a Dobogókőre.

Felvilágosítás a Postás 
Klub irodájában (Benczúr u.
27. Távb. 429—185).

IR O D A L M I  P Á L Y Á Z A T
November 7- én ünnepeljük  

a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 40. évfordulóját. 
Ez alkalomból szakszerveze�
tü n k  pályázatot hirdet novem �
ber 7- e jelentőségével, a pos�
tás dolgozók m egváltozott éle�
tével foglalkozó versekre, no�
vellákra, jelenetre vagy 
rövid irodalmi alkotásra.

Beküldési határidő: Október 
25.

A  legjobb m űvek  között 
2000 forin t ju ta lm at osztunk  
ki. A  m űvek  értékelését és a 
ju ta lm ak odaítélését bíráló bi�
zottság végzi.

A z  irodalmi pályázatot a 
Postások Szabad Szakszerve�
zete, Budapest, X IV ., Cházár 
András utca 13. címre kérjük  
küldeni.

Rövid tanfolyam kismotorkerékpár-vezetők részére
K ism o to rk e rék p á r (M oped, D on�

gó stb .) vezetők  részé re  röv id  ta n �
fo lyam  indu l, ahol m eg ism erhetik  
a k ism o to r szerkezetét, k a rb a n ta r�
tásán ak . üzem zavarok  e lh á rítá sá �
n ak  és k isebb  h ib ák  k ijav ítá sán a k  
m ódját. (Elm életi o k ta tá s  és m ű�
helygyakorla t.)

U gyancsak  tan fo ly am  in d u l 32 
ó rában  a logarlécen  való  szám olás 
m egism erésére .

R észletes felv ilágosítás és be�
ira tk o zás m inden  héten  hétfő , 
szerda , p én tek  5—7 ó ráig  a  Köz�
lekedési D olgozók S zakszervezete 
(Bp.. VI.. C sengery  u. 68.) székhá�
zéban. (III. em . 8. sz.) a la tt.

A tan fo ly am o k  a Szakszervezeti 
M érnök - T echnikus T anács irán y í�
tásáv a l indu ln ak .

EZ ÉV ŐSZÉN LIPCSE 
LESZ A VILÁG SZERVE�
ZETT DOLGOZÓINAK KÖZ�
PONTJA. Párizs, Milánó, Bécs 
u tán  a Német Demokratikus 
Köztársaság ősi városában ül 
össze 1957 októberében a 
Szakszervezeti Világszövetség 
IV. Kongresszusa.

A XV. Szakszervezeti Világ-  
kongresszus napirendjén sze�
repel többek közt: beszámoló 
a világ haladó szakszerveze�
teinek tevékenységéről; a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom testvéri kapcsola�
tainak és egységének fejlődé�
séről; a dolgozók életszínvo�
nalának em eléséért: gazdasá�
gi, szociális és dem okratikus 
jogaikért: a lefegyverzésért, a 
békéért és a  nemzeti függet�
lenségért folytatott harcuk�
ról.

A IV. világkongresszuson 
m egtárgyalják az SZVSZ 
alapszabályát módosító ja �
vaslatokat. a Nemzetközi Se�
gélyalap intéző bizottságának 
jelentését, tapasztalatait, s 
azt, hogy a  jövőben milyen 
módon segítheti a nemzetközi 
szolidaritás kialakítását.

A m agyar postás dolgozók 
ism erik a  Szakszervezeti Vi�
lágszövetség jelentőségét és 
m inden erejükkel tám ogatják 
harcát a  népek függetlensé�
géért. a  dolgozók jogainak vé�
delm éért v ív o tt, világm éretű 
küzdelmében. Soha nem fe�
lejtik  el, hogy az ellenforra�
dalom véres napjaiban az e l�
ső perctől kezdve az SZVSZ 
szilárdan kiállt a szocialista 
M agyarország m ellett. A m a�
gyar postások odaadással, 
m unkájukkal segítik a  kong�
resszus sikerét.

Klubavatás
a postavezérigazgatóságon
A  vezérigazgatóság M SZM P-  

szervezete és szakszervezeti bi�
zottsága javaslatára egy három  
szobából álló klubot rendez�
tek  be. A z  ízlésesen berende�
zett klubot folyó hó 16- án adta 
át rendeltetésének Kövesi ve �
zérigazgatóhelyettes elvtárs. 
őszin te örömére a vezérigazga�
tóság dolgozóinak.

Tanév- nyitás. A Puskás Ti�
vadar Távközlési Technikum 
ifjúsági tagozata szeptember 
2- án, 9 órakor ta rtja  évnyitó 
ünnepségét. A kedves szülő�
ket, az öregdiákokat és az is�
kola baráti körét szeretettel 
m eghívja az iskola igazgató�
sága.

★
Magyarországon a postás le�

vélkézbesítők az első negyed�
évben 102 millió 166 ezer, a 
m ásodik negyedévben pedig 
103 millió 717 ezer levelet kéz�
besítettek. A szerelmes leve�
lek száma is nagy lehetett, 
m ert az első félévben 43 525- en 
kötöttek házasságot.

★
Megalakult a szegedi postán 

a KISZ- szervezet, 36- an je�
lentkeztek a KISZ- be.

★
Pécsett augusztus 20- a tisz�

teletére „2000 éves Pécs” cím�
mel, augusztus 19—20- án bé�
lyegkiállítást rendeztek.

★
A kecskeméti postások a P e�

tőfi Népe, a  Népszabadság, va�
lam int • Szabad Föld előfize�
tői táborának növelésére, ver�
senyt indítottak. A verseny jú�
lius 15- től, augusztus 20- ig 
tarto tt, a postások vállalásai�
kat az alkotm ány ünnepére te t�
ték. A verseny első szakasza 
július 31- vel zárult és több 
száz új előfizetővel növeke�
dett az em lített lapok olvasói�
nak  tábora.

A „POSTAS DOLGOZO"
üzenete az olvasóihoz

A szerkesztőség csak úgy 
tud eredményes munkát vé�
gezni, ha a lap szerkesztésébe 
a postás dolgozók is bekapcso�
lódnak. Ezért itt kérjük ked�
ves olvasóinkat, hogy legyenek 
állandó levelezői a POSTAS 
DOLGOZÓ- nak, annál is in�
kább, mert lapunk kimondot�
tan a postások problémáival 
foglalkozik.

Kérjük olvasóinkat, hogy le�
velet, cikket, bírálatot és pa�
naszt a szerkesztőség alábbi 
címére küldjék: Postások Sza�
bad Szakszervezete, Budapest 
(XIV., Cházár András u. 13.)

f é n y k é p k i  á l l í t  A s
A Helyközi Távbeszélő Igaz�

gatóság Fotoköre fényképki�
állítást rendezett. A kiállított 
képek a postás am atőr - foto -  
sok lelkes m unkáját és szép�
érzékét bizonyítják. A 72 kiál�
lított kép közül 7 - et értékes 
d íjjal jutalm aztak. Kőhalmi 
Ferenc, szép színes képei, (ver�
senyen kívül), emelik a kiállí�
tás szépségét. A kiállítás ízlé�
ses megrendezése nagyrészt 
Bérezi M ihály  és Sándor László 
szaktársak érdeme.

HALÁLOZÁS

Szabó István, 39 éves levél�
kézbesítő (Budapest 70.) tra �
gikus körülm ények között el�
hunyt. Szabó István hazafelé 
menet, mozgó villam osra akart 
felugrani, amelyről leesett és 
a  villamos halálra gázolta;

F E L H ÍV Á S
Országos Postás Képzőmű. 

vészeti és Fotókiállítást ren�
dez a Postások Szabad Szak-  
szervezete elnöksége a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada�
lom 40 éves évfordulója tisz�
teletére.

A kiállítás megnyitásának 
időpontja 1957. október 31- e.

A pályaművek beküldési 
határideje: 1957. október 15.

A kiállításon részt vehet 
minden képzőművészettel, il�
letve fotózással foglalkozó pos�
tás dolgozó és postás dolgozó 
családtagja.

Beküldhető:

festmény (olaj, akvarell); 
grafika (ceruza, szén, 
pasztel);
szobor, dombormű, farag-
vány;
fénykép (színes, fekete- fe. 
hér, diapozitív).

A legjobb három művet 
minden művészeti ágból díjaz�
zuk. Díjakra az elnökség ösz-  
szesen 5000 Ft- ot tűz ki.

Az első díjakat megfelelő 
színvonal esetén ítélik oda.

A pályaműveket a Postás 
Szakszervezet Központi Kul-  
túrotthona vezetőségének cí�
mére (Bp., VI. kér., Benczúr 
u. 27.) kell küldeni.

Aki az utasítást szó szerint vette 
(Egy hírlapos munkájáról)

A pestim rei postahivatalnál 
nem rég az egyik hírlapkézbe -  
sítö súlyosan megbetegedett. A 
szolgálatból való kim aradása 
éppen a  hó vége felé történt, 
amikor a hírlapelőfizetési d í�
jak  beszedése a legtöbb m un�
kával jár.

Az újonnan felvett h írlap �
kézbesítőnek a h ivatal nem  
sok segítséget tudo tt adni. 
A nnyit azonban elm agyaráz�
tak  neki, hogyan kell kézbesí�
teni, hogyan kell a  d íjak a t be�
szedni, kinek milyen nyugtát 
kell adni. Azt is a le lkére kö�
tötték, hogy új előfizetést kell 
gyűjtenie.

A ham arjában  rendezett ok�
ta tást a hivatalvezető ily mó�
don fejezte be:

— Aztán, Bíró néni, azon 
legyen, hogy m inél több előfi�
zetőt hozzon be, m ert a posta 
ennek alapján értékeli m un�
káját.

Bíró K árolyné a kapott uta�
sítást megszívlelte és komoly 
igyekezettel lá to tt munkához. 
N aponta jelentette, hogy az 
előfizetésgyűjtés jól halad, 
csak há t az előfizetők nem 
igen érnek  rá.

Egyik n aP azután a hivatal -  
vezető a r ra  le tt figyelmes, 
hogy a jta ja  előtt csoportosan 
állnak az em berek és m inden�

ki egyszerre akar hozzá be�
menni.

Az történt, hogy Bíró szak -  
társnő az új előfizetőket be�
gyűjtötte a postára — annak 
igazolására —, hogy a kapott 
u tasítást „szószerint” végre�
hajto tta .

Ez a  kis eset mosolyra de�
rít, de egyben elgondolkoztat 
is. Lám. aki komolyan veszi 
m unkáját, az abban eredm ényt 
tud elérni. Bíró szaktársnő egy 
hónap a la tt 35 új előfizetést

gyűjtött, közte 8 Népszabadsá�
got. De am int mondja, ennél 
a szám nál nem  áll meg, m ert 
még többet ak a r elérni.

ö rü lü n k  Bíró Károlyné 
szaktársnő sikerének. M unká�
jához további sikert és erőt, 
egészséget kívánunk.

Az eset m egírását pedig ne 
vegye tőlünk zokon, m ert mi 
abban csak a becsületes m un�
kát lá tjuk, m ár pedig az m in�
dig és m indenütt elism erést 
érdemel. U. M.

Róluk se feledkezzünk meg

A m últ hav i szám unkban 
h írt ad tunk  arról, hogy a 
moszkvai VIT - re készítette el 
a m agyar posta a világ leg�
modernebb sporteredm ény - hir -  
detőjét. Ugyanakkor azt is 
megírtuk, hogy a moszkvai 
Stadion hirdető berendezésé�
nek tervezői készítették el an �
nak idején a budapesti Nép�
stadion hirdető berendezésé�
nek terveit is.

E m egállapítással kapcsolat�
ban az igazság az, hogy a bu�
dapesti Népstadion eredm ény�
hirdető tábla berendezésének 
kiviteli tervét Bányai Pál m ér�

nök gondolata (ötlete) alapján 
a Posta Tervező Iroda „6:3“- as 
brigádja készítette el.

A dolog érdekessége, hogy a 
javasolt ötlet kiviteli tervének 
elkészítését a postán kívül�
álló műszaki szakemberek nem 
akarták  vállalni. így a POTI 
dolgozói szabad idejükben 
maguk készítették el és dol�
gozták ki a kiviteli tervet.

A brigád tagjai voltak: 
Csereklyei Pál, Csoboth- Ró. 
bért Ödön, Flanek Tibor, 
G yurgyik Béla Kovács Béla, 
Pruck János, Sállá Ferenc és 
Tobisch Gusztáv szaktársak.

1957. szeptember hó 8. „Országos Postás Sportnap"
Nagyszabásúnak ígérkezik  

(í z  újra önálló sportegyesüle�
te ink „Országos Sportnap”- ja. 
Ez az immár hagyományossá 
vált verseny, lehetőséget bizto�
sít az olyan dolgozók számára 
is a versenyzésre, akiknek  
sportbeli képzettségük nincs, 
vagy éppen most ism erkednek  
meg a sport valam elyik ágá�
val.

A  sportnap keretében kerül 
lebonyolításra a kerékpáros

táska - verseny, m elynek első dí_ 
ja  ez évben is egy ú j kerékpár. 
A  versenyek kiírását a Sport�
osztály elkészítette és elkü ld�
te az üzem eknek és a hivata�
loknak.

A z  egésznapos műsor kereté�
ben minőségi sportolóink is be�
m uta tják tudásukat. A  postás 
tornászlányok és fiú k  bem uta�
tót tartanak, női kézilabda-  
csapatunk pedig a sziléziai vá�
logatottal méri össze erejét.

A  rendezőség a sportverse�
nyeken  kívü l gondoskodik ar�
ról, hogy azok is jól érezzék 
magukat, akik  e g y  kis zenére 
vagy táncra vágynak. A  ku l�
túrotthon színjátszói, táncosai, 
valam int a postás zenekar is 
közrem űködik a sportnapon.

Ezúton is szeretettel meghí�
vunk m indenkit a szeptem ber 
8- i „Postás Sportnap“- ra.

Postások Szabad Szakszer�
vezete Sportosztálya
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