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Emlékezésre és okulásra hívok időst és fiatalt!
Irta: Horn Dez«ő

Alig két esztendeje, 1956 
őszén ellenforradalm i ro�

ham  indult a m unkáshatalom  
ellen. Sok szenvedés és áldo�
zat árán  a m agyar nép leg�
jobbjai a  Szovjetunió és a 
testvéri szocialista országok 
segítségével visszaverték ezt a 
tám adást. É letünk m inden te �
rületén visszaállt a  rend, meg�
indult a békés építöm unka, új 
lendületet vett a  szocialista épí�
tés és term észetesen a korábbi 
hibák felszámolása. E két év 
eredményeire — am elyek a 
dolgozók életszínvonalát is az 
eddigi legm agasabbra emelték 
— különösen büszkék va�
gyunk. P ártunk és korm á�
nyunk jogosan élvezi népünk 
bizalm át és bizton tek inthet a 
16- án elkövetkező választások 
elé. Most a talpraállás korsza�
kának  befejező ak tusa előtt 
egy - két nappal, nem á r t el�
gondolkozni, mi vo 't az igazi 
célja azoknak az elemeknek, 
akik  a  vérgőzös időkben 
egyetlen volt főjegyzőt, ku -  
lákot vagy csendőrt sem gyil�
koltak meg, de a  proletár -  
d ik ta túrának  sok száz hívét — 
azt igen. Bárm ennyire igye�
keztek a  revizionista árulók 
szocialista mezbe öltöztetni az 
».új dem okráciát”, ham ar ki�
derü lt és ma m ár mindenki 
előtt világos, hogy ez az „új” 
az ism ert és a dolgozók által 
sokszor elátkozott régi világ 
restaurációja lett volna. Azt 
a régit pedig joggal átkozták 
sokan! M ert mit is hozhatott 
az egyszerű dolgozó nép szá�
m ára az olyan rendszer am ely�
ben „a csendőrtollak cicázása” 
közben választottak képviselő�
ket az országgyűlésbe. Persze, 
ezeket az így választott u rakat 
áldották is. Áldották őket osz�
tálytestvéreik, akiknek érde�
keit évszázadok rafinériával és 
kegyetlenséggel hűen képvisel�
ték. Ez á garn itú ra a  parla�
m entben 1931- ben így nézett 
k i; 84 földbirtokos, 41 állami 
főtisztviselő, 15 bankár, 5 gyá�
ros. 37 ügyvéd. 12 pap 14 ka�
tonatiszt 19 gróf és 9 báró. En�
nek a  válogatott társaságnak 
ellenőrzését egy még nagyobb 
gonddal összeállított felsőház 
végezte. I tt  szentesítették a 
parlam ent törvényjavaslatait a 
nagybirtokosok, az egyházi és 
a legnagyobb tőkések elörege�
dett, a  népnyúzásban „bölcses�
ségre” szert te tt képviselői.

Rendet és a fegyelmet, a 
csendőrségen és rendőr�

ségen kívül a  sok százezer 
m unkanélküli, a  félmilliónál 
több földnélküli paraszt, az 
éhezéstől, a nyomorúságtól va�
ló felelem biztosította. A m un�
kásmozgalmat nemzetközi vi�
szonylatban is megbotránko�
zást keltő kegyetlenséggel ül�
dözték. A munkaviszonyok te�
kintetében, — pl. a  8 órás 
m unkaidő bevezetése terén — 
Magyarország, Albánia és Tö�
rökország kivételével Európá�
ban az utolsó volt. De élenjárt 
az uralkodó osztály a  népnyú�
zásban, a  panam ázásban, a 
dolgozók által term elt javak 
gentry virtussal, ú ri módon 
való elherdálásában. Okét 
akarták  1956- ban ú jra  a  nya�
kunkra ültetni.

És a  közalkalm azottak? A 
postásság?! T alán nekik jobb 
volt? Voltak, akik ilyet is ál�
lítottak, mondván, hogy ez biz�
tos, nyugdíjas állás volt. En�
nek a biztos nyugdíjas sors�
nak em lékét hadd idézzem 
csak néhány korabeli írással, 
amelyek az akkori „érdekvé�
delmi” kari egyesületek gyűlé�
seinek jegyzőkönyveiből, vagy 
lapjaiból valók és am elyek a 
postásság anyagi helyzetén túl, 
em beri m ivoltára, jogaira is 
rávilágítanak.

A „Posta” című lap 1937. évi
10. szám ában olvashatjuk a 
kari egyesületek kérvényét: 

„Nagyméltóságú Miniszter 
Ur! Kegyelmes Urunk! Az 
illetmények sorozatos csök�
kentése és a drágaság 
fokozatos em elkedése követ�
keztében válságos élet-  
körülm ények közé ju to tt 
postaszemélyzet kétségbeesve 
néz a közelgő tél elé. Csekély 
fizetésének jelentékeny részét 
a m ár évek óta hitelbe vásárolt 
közszükségleti cikkek részlet-  
fizetésére kénytelen fordítani 
és ez a  kis összeg, ami ezen 
felül marad, még a puszta lét-  
fenntartáshoz sem elegendő...”

A „Posfahiradó0 1939. évi 2. 
számban „Nyílt választmányi 
ülés” címen közölnek cikket a 
műszaki üzemi kar szomorú 
helyzetéről. Majd Császár K á�
roly elvtárs (akkor napidíjas 
műszerész m a a Távbeszélő 
Igazgatóság vezetője) felszóla�
lásához a következő megjegy�
zést fűzi a cikk írója:

„ . . .  Hogy milyen nehéz 
helyzetben vannak, azzal il-

A Nagy Októberi

Szocialista Forradalom 4L évfordulóián

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom  41. évfordulóján a 
Központi Távíróhivatal dolgo�
zói zsúfolásig m egtöltötték a 
nagy előadóterm et, hogy meg�
ünnepeljék a szocialista fo rra�
dalom győzelmét. A magyar és 
a  szovjet himnusz elhangzása 
u tán  az ünnepséget Szilasi 
Gyula SZB - elnök nyitotta 
meg. Bán József, a táviró -  
üzemosztály dolgozója Maja- 
kovszk ij-verset szavalt, m ajd 
Molnár János párttitkár ünne�
pi beszédet mondott. Elmon�
dotta, hagy a legendás Októ�
ber emléke, a hősi harcok 
négy évtizede után dicsősége�
sebben és fényesebben ragyog, 
m int valaha. Minden múló 
esztendő újabb sikerekkel, a 
szocializmus építésének mind 
nagyszerűbb eredményeivel 
ünnepli novem ber 7- ét. amely 
nemcsak a szovjet nép. hanem 
az egész haladó emberiség ün �
nepe.

A z. hogy ma ebben a hatal�
mas kultúrterem ben a dolgo�
zók százai gyűltek össze — 
m ondotta Molnár elvtárs —. és 
hogy még a folyosók is tele 
vannak az ünneplő Távíróhi�
vatal dolgozóival, azt m utatja  
hogy a Távíróhivatal dolgozói

lusztrálja, hogy családos em �
ber lévén, Itt is kölcsön gallér�
ban és nyakkendőben jelent 
meg, nem lévén ilyen ünnepi 
alkalom ra, megfelelő készle�
te  . .

y lyen volt általában a  pos-  
tásság helyzete, de sok, 

sok ezeré még ilyen sem! A 
„Postagalam b” című lap 1937. 
1. számában olvashatjuk:

„Az egyenként ju tta to tt se�
gélyösszeg átlaga a  tisztviselő 
személyzetnél 35 pengő, az a l�
tiszti személyzetnél 18 pengő 
volt.” így a jelentés.

A „Postakört” 1937. évi 5. 
számában ez áll:

„Mi nem azt kérjük hogy a 
mi gyermekeink szám ára 
ugyanolyan összegű családi 
pótlék állapíttassék meg mint 
a tisztviselő urak  gyermekei 
részére, csak azt, hogy 20 éves 
korhatárig engedélyeztessék 
nálunk i s . . .  Az altiszt 16 
életévét betöltött és tanulm á�
nyait folytató gyermeke után 
csak akkor kaphat családi pót�
lékot, ha kiváló eredménnyel 
ta n u l. . .  Éppen olyantól kíván�
juk ezt meg, aki a szülők gaz�
dasági helyzeténél fogva két�
szeresen rossz viszonyok között 
kénytelen tanulm ányokat foly�
tatn i . . . ” Ilyen volt az ö szo�
ciálpolitikájuk!

A távirdam unkások sorsa ta �
lán a  legrosszabb volt. Róluk 
még ilyen szomorú idézeteket 
sem hozhatok, m ert nekik 
még „alázatosan panaszkodni” 
sem volt joguk.

Volt a  postásoknak egy m á�
sik rétege, a postam esteri al�
kalm azottak sokezres tábora. 
Ők a postaszolgálaton tú l cse�
lédek „kenyéradó gazdájuk” a 
postam ester kiszolgáltatottjai 
voltak. Róluk a ..Postagalamb” 
1937. évi 5. szám ában ezt ol�
vashatjuk:

„Dolgozni kellett azokban a 
drága fiatal években hajnaltól 
éjszakáig, hogy a postamester 
meg legyen elégedve . . .  Soha 
nem volt sem szabadsága, sem 
szabadideje. Óh. hányszor te�
k in tett ködös szemekkel az 
ablak felé . . .  Istenem, milyen 
lehet járn i az utcán délelőtt, 
vagy délután sétálgatni, csak 
úgy, céltalanul — és csodálko�
zott, hogy az emberek, akik ezt 
megtehetik, m iért nem újonga-  
nak boldogságukban. Rab ma�
dárként telt az élete. I la  végre 
kidőlt a sorból és pihennie kel�

lett k ijelentették  a rra  az időre, 
míg ú jra  alkalm azást vállalha�
tott, 30 nap! Rövid idő az el- : 
nyűtt szervezet rendbehozásá�
ra, s rövid idő megfelelő újabb 
elhelyezkedésre. .

Így éltünk mi, a  „nyugdíjas 
állam i postások”. És mi 

volt m indennek az oka? S a j�
nos, erre  a  postásoknak nem 
M arx és Lenin tan ításai adtak 
választ, hanem  a  hivatalos 
korm ánypolitika szellemében 
az „érdekvédelm i” egyesületek 
vezetésében helyetfoglaló pos�
tai fötisztviselők, többek között 
dr. Kiss Ödön postaigazgató, 
így: ,Jüz a sek baj mind annak 
a dem agógiának a következ�
ménye, mely hazánkat forra�
dalomba vitte, majd területi 
felosztásba, pusztulásba dön�
tö tte”.

(Folytatás a 2. oldaton)

A Hazafias Népfront képviselőjelöltjei

RÁTKAI FERENCNÉ, 
postai dolgozó, az Eger városi 

nőtanács tagja.

JAKAB SÁNDOR
postai dolgozó, az MSZMP 
Nógrád megyei bizottságának 

első titkára.

H ivatalunkban néhány nap�
pal ezelőtt nagy sürgésforgás�
nak vo ltunk tanúi. A z t gondol�
hatta volna bárki, hogy eskü �
vőre készül a hivatal, m ert né�
hány szaktárs vidáman, ünne �
p i ruhában jelent meg a m un �
kahelyén. A  szürke hétközna �
pokon fe ltűnik, ha a megszo �
kott egyenruhák, kifényese �
dett öltönyök helyett ünneplő �
be öltözik valaki.

A k ik  ezt h itték, jól se jte t �
ték. Valóban esküvőre, illetve 
eskütételre 'készülődtek az ün �
neplőbe öltözöttek. Mégpedig 
a Hazafias Népfront megbíz ásá- 

, bál, m in t választókerületi meg- 
1 bízottak m en tek  esküdni.

’ Jóleső érzés tö\t el m inket, 
i szerencsi postásokat, m ert hi- 
1 vatalunkból 7, járás területéről 
I pedig 24 postás szaktárs vál- 
1 lalta esküjével azt a felelösség- 
i teljes m unkát, hogy ébren őr- 
| kjjdik a választás tisztaságára 
1 és a nép bizalmát élvezve tel- 
i jesíti feladatát.

1 Nemcsak eskütételre, hanem  
jelölő gyűlésre m enőket is ta �

lá ltunk az ünneplőbe öltözöt�
tek között. Lakatos Béláné, Sie-, 
mens kezelő, Simon Gyula erő�
sítőállomás vezető és Talián 
János hivatalvezető-helyettes 
szaktársak tanácstagjelöltek»
Bár még csak jelöltek, büsz�
kék vagyunk rájuk, m ert a 
jelölő gyűlésen, am ikor megbí�
zóikkal találkoztak, valameny- 
nyiülcnek ellenvetés nélkül 
szavaztak bizalmat.

A szerencsi postás dolgozók 
nem csak szakmai területen vé �
geznek ezekben a napokban 
lelkiismeretes, odaadó m unkát, 
hanem  .a  m ozgalmi és társa �
dalmi feladatolcat is igyekez �
nek szívvel-lélekkel sikeresen  
megoldani.

A m ikor novem ber 16-án mi, 
postások is a Hazafias Nép�
front jelöltjeire szavazunk, 
nemcsak m egválasztjuk m ajd  
képviselőinket és tanácstag�
jainkat, hanem jó m unkát és 
sok sikert is kívánunk a m un �
kájukhoz.

A szerencsi postahivatal 
dolgozói

Budapest-vidéki postaigazgatósági kerület

Tóth János járatk ísérő  (Lep�
sény), Horváth József kézbe�
sítő (Bodajk), Stol Ferenc 
kézbesítő (Bodajk), Hetényi 
János hivatalvezető (Fehérvár�
csurgó), Raí'faí Sándor kézbe�
sítő (Sárszentmiklós), Juhász 
György kézbesítő (Pusztaeg�
res). Hercegh Istvánná hiva�
talvezető (Sárhatvan), B árá�
nyos János kézbesítő (Szabad-  
egyháza), Takács M ihály "kéz�
besítő (NÍagylók). Jancsó Isl-

m aguk is ünnepük a proletár 
nem zetköziség nagy ünnepét.

Beszéde további részében is�
m ertette a szocialista tábor 
fejlődésének eredm ényeit, és az 
egyre erősödő békemozgal-  

mat, amely m ár világmozga�
lommá vált. és képes lefogni 

a háborúra spekuláló im peria�
lista hatalm ak kezét. Szólt a 
választások jelentőségéről, és 
arról, hogy novem ber 16- án. 
am ikor igennel szavazunk, pár�
tunk és korm ányunk politiká �
ja m ellett teszünk hitet, és a 
boldog szocialista jövendő felé 
vezető u tat választjuk.

A nagy tetszéssel fogadott 
beszéd után az MSZMP alap�
szervezete könyvvel jutalm az�
ta azokat a dolgozókat, akik 
m unkával bizonyították be hű�
ségüket népi dem okráciánk�
hoz. és akik jó felvilágosító 
m unkát végeztek a választáso�
kat előkészítő agitáció során 
A szakszervezeti bizottság 
szintén könyvekkel jutalm azta 
a legjobb szakszervezeti ak tí�
vákat. Az ünnepség után száz 
és száz torok énekelte e] lel�
kesen a nemzetközi munkás-  
Dszfólv him nuszát, az inter-  
nacionálét.

Választói nagygyűlés Miskolcon <
Szerte az országban gyűléseken ism ertették a  m unkásokkal' 
a dolgozó parasztokkal és az értelm iségiekkel, fejlődésünket, s 
azokat a célkitűzéseket, melyeket a második három éves terv -  ( 
ben pártunk  iránym utatásai alapján megvalósítottunk. /

Az ellenforradalom  óta . eltelt két esztendő a la tt népünk ' 
áldozatos m unkával és a szocialista tábor országainak önzct- \ 
len segítségével helyrehozta az okozott anyagi károkat. Az ( 
MSZMP felvilágosító m unkája nyomán, ma m ár m inden / 
szocializmust építő, hazájához hű m agyar tudja, hogy mi vo lt' 
a célja az 1956 október- novem beri ellenforradalom nak. Azt is i 
tudjuk, hogy belpolitikánk alapja a béke és lényege: dem ok- ( 
rácia a  népnek, d ik ta tú ra  a dolgozó nép ellenségeivel szem -  < 
ben. '

A postás dolgozók szerte az országban becsülettel helyt-  ( 
állnak a m unka frontján, hogy a novem ber 16- i vá- ( 
lasztások sikerét ezzel is előbbre vigyék. A miskolci igazgató - / 
ság dolgozói úgy segítik a választást előkészítő m unkát, hogy ' 
a lakókkal beszélgetnek, ism ertetik eddigi eredm ényeinket és ( 
népszerűsítik pártunk politikáját. /

A nagy- miskolci postások között lelkes a hangulat. Biz - , 
nak pártunkban és a  forradalm i m unkás - paraszt kormány -  ' 
ban. Ezt a hangulatot csak fokozta közöttük az igazgatóság ( 
épületében m egtartott november 3- i választási nagygyűlés. A ( 
gyűlés szónoka Fehér István, az igazgatóság vezetője volt. Be-  , 
szédében ism ertette pártunk gazdaságpolitikáját, a nem zetközi' 
helyzet alakulását, a  felszabadulás óta elért eredményeket, ( 
különös tekintettel az ellenforradalom  óta elért sikerekre / 
Igen élethűen és sok adattal tolm ácsolta a H orthy - korszak ' 
postásainak nehéz anyagi helyzetét kizsákm ányoltságát, össze-  ( 
vetve mai helyzetünkkel, am ikor m ár nincs „altiszt” és „tiszt-  ( 
viselő”, „kincstári és postam esteri” postás között válaszfal, / 
megkülönböztető kari tagozódás, nincs közöttük érdekellen té t.'

A nagygyűlésen jelen volt a városi pártbizottság és a vá-  i 
rosi Hazafias Népfront küldötte is, A diszelnökségben helyet!, 
foglaltak a nagy- miskolci postások legjobbjai, élenjáró igaz - 1

gatási, forgalmi és műszaki dolgozók. Hudák Ferenc
tájékoztatási felelős

ván hivatalvezető (Sárkeresz-  
túr), M árkus István kézbesítő 
(Sárkeresztúr), Fazekas Gyula 
kézbesítő (Kálóz), Varga G á�
bor nyugdíjas kézbesítő (Ká�
lóz), Kővágó József nyugdíjas 
kézbesítő (Kálóz), Bagó Lajos 
hivatalvezető (Baracska), Baku 
József kézbesítő (Polgárdi), 
Sebestyén János kézbesítő 
(Polgárdi), Csomány Ferenc 
üzemvezető (Sztálinváros 1.), 
Gyimesi János hivatalvezető 
(Iváncsa), Paál János főpénztá�
ros (Esztergom), Kovács Lajos 
kézbesítő (Sur), Tóth Mihály -  
né hivatalvezető (Tárkány), 
Nagy László hivatalvezető 
(Bábolna), Saller Lászlóné hi�
vatalvezető (Csép). Csikár Jó -  
szef kézbesítő (Hánta), Gu-  
ruinlai Mihály hírlapfelelős 
(Komárom 1.). Hornok Károly 
hivatalvezető (Balassagyar�
mat), Kerekes M ihály kézbe�
sítő (Hasznos), Menus Lajos 
kézbesítő (Szurdokpüspöki). 
Koncz Lajos kézbesítő (Kal�
ló). Mérész Mihály kézbesítő 
(Palotás), A ranyi Gyula hiva�
talvezető (Palotás). Szekeres 
Ferencné hivatalvezető (Csé-  
cse), Kovács Tibor hivatalve�
zető (Romhány), Ivanics Ist�
ván kézbesítő (Nőtincs). Hiv-  
gyelka János kézbesítő (Felső-  
petény), Paulovics Pál kézbe�
sítő (Borsosberény), Szemerédi 
Péter kézbesítő (Borsosberény) 
Kelemen Dezső kült. kézbes’t 
(Kisterenye). Nagy Ferencné 
of. vezető (Vizslás). Szabó La-  
josné hivatalvezető (RimócY 
Oláh Ferenc kézbesítő (Var�
sányi. Varga Tibom é hivatal -  
vezető (Nógrádmeeyer), Pető 
József előadó (Budaoest- vi-  
déki Igazgatósás). Ágoston 
András előadó (Bp. műszak). 
Jenei László kézbesítő (Túra) 
Horváth Ferenc hivatalvezető 
(Solymár). Gvenes János kéz�
besítő (Budakeszi), Ceglédi 
Gábor kézbesítő (Törökbálint). 
Nagy Józsefné kézbesítő (Tö-

I rökbálint), Easnyák Sándor 
kézbesítő (Nagykovácsi), Hor�
ny ák József vonalfelvigyázó 
(Cegléd 1,), Istvánfi István 
kézbesítő (Csemő), Mészáros 
István hivatalvezető (Örkény), 
Patay Vince hivatalvezető 
(Gyál). Fehér István hivatal -  
vezető (Pusztavacs), Tolnai 
János kézbesítő (Pusztavacs), 
Prunk István hivatalvezető 
(Tatárszentgyörgy), Lázár Jó�
zsef kézbesítő (Gödöllő), Ve-  
rovszky Ferenc kézbesítő (Tá-  
piósáp), Kamaez István kézbe�
sítő (Tápióbicske), Hegyvári 
János kézbesítő (Kóka). Ma�
gyar Sándor kézbesítő (Szi-  
getszentmiklós). Szabó Antal 
kézbesítő (Csobánka), P intér 
József kézbesítő (Szigetmonos�
tor), Veszelák Ferenc felvevő 
(Vámosmikola). Pleskó József 
kézbesítő (Kemence), Pomozi 
Miklós hivatalvezető - helyet�
tes (Vác 1.), Badali Ödön 
hivatalvezető (Érd 1.).

B UDAP E S T

M ali József forgalmi igaz�
gató (Hírlapüzem). Pethő Jó�
zsef főfelügyelő (Budapest-  
vidéki Igazgatósáig), Lantos 
János főfelügyelő (Postavezér-  
Igazgatóség), dr. Germ án Ist�
vánná táviratközvetítő, (Táv�
íróhivatal), Vlaszati János 
műszaki átvevő (Anyagellátó), 
Rózsa József műszaki íőel-  
enőr (Teréz- központ), Ko-  
m andir Zoltán (Újpest 1.), 
Szatm ári Zoltán hd. alkalm a�
zott (Központi Kultúrotthon), 
Erdősi János forgalmi igazga�
tó (Mozgóposta főnökség), 
Szatm ári István főfelügyelő 
(Értékcikk raktár). Farkasházi 
Antal főfelügyelő (Távíróhiva�
tal), Szakács Árpád (Buda-  
oest 70). W ittmann Anna íő -  
ú lenőr (Helvközi Igazgatóság), 
Mozsgai János (Távbeszélő 
Igazgatóság), Káplán Anna 
segédtiszt (Távíróhivatal) Koz�
mák Lajos igazgató (Műszer-

(Folytatás a 2. oldalon)

Munkájukhoz sok sikert kívánunk

Í958. NOVEMBER

A POSTÁSOK SZAK SZERVEZETÉNEK L A P J ^

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

ÁRA 30 FILLÉR

SZAKSZERVEZETÜNK 
ELNÖKSÉGE novem ber 
12- én — lapzártakor na.gy-  
a kt íva - t rtekezls * e t tarto tt, 
a budapesti postások ré�
szére. Az értekezlet elő�
adója Kossá István elv társ 
volt, az MSZMP Központi 
Vezetőségének tagja, köz�
lekedési és postaügyi m i�
niszter. Beszédének ism er�
tetésére a következő szám�
ban visszatérünk.

P O S T Á S O K  A T A N Á C S O K B A N
A Hazafias Népfront tanácstagjelöltjei

A z országgyűlés alkotm ányos döntése alapján novem ber 16-án új képviselőket és 
tanácstagokat választ az ország. Dolgozókat, akik  a következő  években az országgyűlés�
ben és a tanácsokban irá n y ítjá k  majd az állami tevékeny séget.

A z alábbiakban azoknak a postás dolgozóknak, a nevét ism ertetjük, akiket a jelölő- 
gyűlésen a Hazafias Népfront választási listájára javasoltak és akik  m éltók a bizalomra, 
hogy a választások után a tanácsokban m unkálkodjanak dolgozótársaik érdekében.
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Beszámoló szakszervezetünk 
ez évi üdültetési munkájáról

Népiköztársaságunk alkot�
m ánya törvénybe ik ta tta  a  dol�
gozók jogát az üdüléshez és a 
pihenéshez. A M unka Törvény-  
könyve, az Alkotmány biztosí�
to tta  és joggyakorlati megva�
lósítását rögzítette, am ikor ki�
mondta:

„A szakszervezetek a dol�
gozók egészségének és 
munkaképességénél,-  fenn�
ta rtása  céljából az állam 
anyagi tám ogatásával m eg�
szervezik a  dolgozók üdül�

tetését."

Minden postás dolgozó előtt 
ismeretes, hogy a szakszerve�
zetek és a Postás Szakszerve�
zet is évről évre m ind több 
dolgozót üdültetnek.

Amíg 1935- ben a volt Jóléti 
A lapítvány kezelésében levő 
üdülőkben mindössze 1004 pos�
tás dolgozó üdült, addig 

1952- ben 2960 fő 1958- ban 
pedig m ár 4848 dolgozó él�
vezhette az üdülés szépsé�

geit.
Az állam  hatalm as tám oga�

tásának jelentőségét felm ér�
hetjük  akkor, h a  figyelembe 
vesszük, hogy a szervezett üdü�
lésben részvevők a  tényleges 
kiadásoknak csak kb. 20 száza�
lékát té rítik  meg, míg a  fenn�
maradó kb. 80 százalékot a 
szakszervezetek az állami költ�
ségvetésből fedezik.

Szakszervezetünk V. kong�
resszusa határozatában előírta, 
hogy — a komoly mennyiségi 
eredmények m egtartása m ellett 
‘— jelentős m értékben javítsuk 
meg az üdülte tési m unka minő�
ségét.

A kongresszus határozata 
értelm ében a dolgozók n a �
gyobb anyagi! hozzájárulá�
sával m ár a folyó üdülési 
évben kiszélesítettük az 
üdültetésben résztvevők 

számát.
Tovább fejlesztettük a családi-  
és gyerm eküdültetést. Sátortá�
borok felállításával — a  Bala�
ton m ellett és az o rszág - m ás 
helyein — biztosítottuk a dol�
gozóknak a félig, vagy teljesen 
Önellátással berendezett üdülés 
lehetőségét. Az a rra  alkalm as 
postás- üdülőkben nyáron és 
télen turista, illetve néháiyy-  
napos elszállásolást, ellátást 
rendszeresítettünk.

A kongresszus határozata ér�
telmében az üdültetési m unka 
szervezésénél

fokozott gondot fordítot�
tunk arra, hogy az idősebb, 
m unkában m egrokkant, 
egészségileg legjobban rá �
szoruló dolgozók az eddigi-

né! nagyobb számban ke�
rüljenek az üdülőkbe.

Ugyanakkor igyekeztünk meg�
akadályozni az évről évre ked�
vezményesen üdülők úgyneve�
zett „törzsgárdájának” kiala�
kulását,

A kongresszus határozata ér�
telmében a külföldi csereüdül�
tetéseket 8—10 napos hasznos 
szakmai tapasztalatcsere jelle�
gű küldöttség cserére kellett 
k ialakítanunk.

Szakszervezetünk elnöksége 
legutóbbi értekezletén, a  Köz�
ponti Vezetőség szociális osztá�
lya jelentése alapján, m egtár�
gyalta a folyó évi üdülési m un�
kát. különös tekintettel a szak -  
szervezet V. kongresszusa is�
m ertetett határozatainak vég�
rehajtáséra.

Elnökségünk m egállapította, 
hogy a  folyó üdülési évben a 
szociális összetétel valamivel 
kedvezőbben alakult az előző 
évekhez viszonyítva.

Míg 1957- ben a  fizikai dol�
gozók arányszám a 50,4 szá�
zalék volt, folyó évi szep�
tem ber hó végéig 52,6 szá�
zalékos arányt értünk el. 

Ezzel párhuzam osan javult a 
kiválasztás m unkája is.

Az üdülőkbe beutalt dolgo�
zók 35 százaléka első alkalom �
m al vett részt üdülésben. Az 
arány kétségtelenül egészséges�
nek mondható. Nem helyes 
azonban az, hegy az adatgyűj�
tés szerint a beutaltak csak�
nem 28 százaléka m ár 4 vagy 
több alkalom m al üdült. Ez, 
sajnos, a rra  m utat, hogy az 
úgynevezett üdülési törzsgár�
dát nem  sikerült teljesen meg�
szüntetnünk. bár kétségtelenül 
a többször üdülőknél, legalább�
is egy részüknél, egészségi 
szempontok is fennállnak. A 
szakszervezeti bizottságok üdül�
tetési aktíváinak tehát, tovább�
ra  is fő feladatuk legyen, hogy 
rendszeres, szívós felvilágosító 
m unkával meggyőzzék az üdü�
lés szükségességéről-  és örö�
meiről azokat az a rra  ..érdemes 
dolgozókat Isi a k ik ' az üdülés�
től mind ez ideig távol m arad�
tak.

Az állandóan üdülők törzs�
gárdája ugyan csökkent, 
de még mindig m egtalál�
ható. főleg az adm inisztra�
tív és értelmiségi rétegek�

nél.
Az ún. törzsgárda főleg az 

utolsó napokban (turnus in�
dulás előtt), a  szervezetlen 
üdülési m unka következtében 
visszaérkező beutalójegyekből 
él. Tervszerű m unkával tehát 
a kiválasztást is lényegesen ja �
vítani tudjuk.

Adatgyűjtésünk az üdülők
korcsoportonkénti megoszlásá�
ra is k iterjedt. M egállapítot�
tuk. hogy

20 éven aluli mindössze a 
beutalt dolgozók 4 százalé�
ka volt, míg 50 éven felüli 
csaknem 23 százalékuk. A 
beutaltak zöme 20—50 éves 

korú volt.
A kor megoszlása általában 
magfelelő, arányos és kielégí�
tő. Feladatunk e téren az, 
hogy kongresszusunk határoza�
tait szem előtt ta rtva  — anél�
kül, hogy az arányokat alapve�
tően m egváltoztatnánk — to�
vább fokozzuk az a rra  érde�
mes, legnehezebb m unkakörül�
mények között dolgozó, egy�
szerű, idős postás dolgozók 
üdültetését.

A datgyűjtésünk k iterjed t a 
beutaltak  családi állapotára, a 
férfiak és nők arányszám ának 
m egállapítására is. Az e téren 
nyert tapasztalatok általában 
megfelelőknek m ondhatók ki�
véve az egyedül üdülő nődol�
gozók számát, akiknek aránya 
lényegesen magasabb a létszá�
muknál.

A kongresszus határozata 
értelm ében a családos üdülte�
tés is nagym értékben megnö-  
vekedett^

1957- ben összesen 64 család 
üdült 85 gyermekkel. A 
folyó évben 146 családot 
ödültettünk. A családos 
üdülésben résztvevő gyer�
mekek szám a 214 volt.
A kongresszusi határozatok 

értelm ében bevezetett új üdü�
lési form ák: a sátortáborok és 
üdülőszállásek várakozáson fe�
lüli. nagy érdeklődést válto ttak  
ki és sikeresen zárultak. 3 sá -  
tortáborunií volt: Balatonföld -  
váron. Balatoníüreden és Óma�
sán. Csaknem 400 dolgozó 
üdült itt, 3000 üdülési napon 
keresztül, örvendetes, hogy a 
sá trakat 80 százalékban csalá�
dok vették igénybe.

A Balatonalm ádiban beren�
dezetté íaházak és a többi üdü�
lőkben berendezett szállások 
igénybevételének lehetőségét 
az üdülési ak tíváknak  a dol�
gozók között a jövő évben fo�
kozottabban meg kell ma.eya-  
rázniok. E helyeken a férőhe�
lyeket az eddiginél lényegesen 
jobban ki kell használnunk.

Elnökségünk — a kisebb - na -  
gyobb hiányosságoktól elte�
kintve —

általában  pozitívként é r�
tékelte az elm últ év üdülé�
si munkáját, s megállapí�
totta, hogy komoly lépést 
te ttünk  előre szakszerveze�
tünk V. kongresszusa h a �

tározatainak megvalósítása 
terén.

Elnökségünk ezért az alapszer�
vek, terü leti bizottságok és a 
Központi Vezetőség osztályán 
dolgozó üdülési ak tívák  és 

/m unkatársak felé elismerését 
fejezte ki. Elnökségünk ugyan�
akkor. m in t további fő köve�
telményt. állította elénk azt, 
hogy az V. kongresszus h a tá�
rozatait a további üdülési m un�
kában m aradéktalanul meg�
valósítsuk. s tegyük lehetővé 
azt, hogy a legszélesebb pos�
tás dolgozó tömegek, az egy�
szerű postásdolgozók ezrei is�
m erhessék meg az üdülés örö�
meit.

Az 1945- től eltelt évek során 
alapvetően megváltozott az 
üdülés jellege a Postán is. 
Nem szűk kiváltságos réteg, a 
régi postai vezetőgarnitúra és 
kabátfeladogatóik privilégium a 
ma m ár az üdülés. A dolgozók 
legteljesebb nyilvánossága előtt 
döntik el a beutalójegyek sor�
sát. évről évre több egyszerű 
postás dolgozó pihen az ország 
legszebb részein.

Elnökségünk m egállapította 
azonban, hogy az üdülési m un�
ka legfőbb fogyatékossága az 
hogy a kiválasztás során ak tí�
váink sokszor még engedményt 
tesznek az egyszerű postás dol�
gozók rovására.

Bátran és becsületesen ér�
vényesítenünk kell e téren 
is azokat az osztályszem�
pontokat am ely nélkül jó 
m unkát a  szakszervezeti 
élet semmilyen területén 

nem  végezhetünk.
A kiválasztó m unka további 
dem okratizálásával, színvona�
lának emelésével tegyük üdü�
lőinket még jobban m int eddig 
valóban m unkásüdülőkké, ahol 
az egyszerű postás dolgozók ez�
rei ta lálnak  évről évre pihe�
nést és felüdülést! Nevelő-  és 
felvilágosító m unkánkkal tu �
datosítsuk a dolgozók előtt 
azokat a hatalm as és1 szép 
eredm ényeket, am elyeket p á r�
tunk  és állam unk tám ogatásá�
val a postás dolgozók üdülte�
tése terén az elm últ évtized�
ben elértünk.

Zsuffa Szabolcs

H Í R E K

A BUDAPESTI postás 
K ISZ - fiatalok novem ber 27-  
én a Benczúr utcai kultúr -  
otthonban találkoznak a 
„Gheorghiu - Dej Hajógyár 
KISZ - f iatal j aival.

•
A NYÍREGYHÁZI műszak 

szakszervezeti bizottságának 
kezdeményezésére Juhász Is t�
ván szaktárs javaslatára a 
taggyűlés elhatározta, hogy 
november 16- ig „választási őr�
séget” tartanak  a  hibák m eg�
előzésére és a  hibák azonnali 
megszüntetésére.

•
A DEBRECENI postás kul-  

túrotthonban az ifjú  válasz�
tók gyűlésén idős és a  m últat 
tapasztalatból jól ismerő pos�
tás szaktársak  beszéltek a 
m egaláztatásokban bővelkedő 
postásmúltról.

Emlékezésre és okulásra hívok időst és fiatalt!
(Folytatás az első oldalról)
A szavakból logikusan kö�

vetkezett: soha többé proletár�
forradalm at és visszaszerezni 
a  m agyar földesurak szám ára 
a régi kiváltságaikat, birtokai�
kat, Nagy- Magyarországot. 
Sajnos, meg is kísérelték. H at�
százezer fiatal m agyar életébe 
kerü lt ez nekünk. Akkor me�
gint becsapták a  népet — igaz, 
hogy utoljára! — pedig tovább 
lá thattunk  volna az orrunknál. 
M ert m it ígértek ők nekünk? 
Hadd idézzem tovább dr. Kiss 
igazgató urat, erről az emléke�
zetes „Nyílt választm ányi ülés�
rő l”.

„Tudom és megértein, m it 
je len t dolgozni, szenvedni és 
aggódva gondolni a  családra. 
Az egyiknek m egadta az úris�
ten a szerencsét hogy m aga�
sabb fizetést kapjon, a  m ásik�
nak nem. Az utóbbit, ta lán  
még jobban szereti az isten, 
hiszen nem a pénz, nem  egye�
dül a  fizetés boldogít. ' hanem 
sok m inden egyéb . .

Ezt az elméletet a „Posta�
galam b” 1937. évi 10—11. 
számban így olvashatjuk a pos�
tás nők szám ára megfogal�
mazva: „Mégse csüggedjünk 
Testvéreim ! M ert mindenre 
jön megoldás, ha van tü re l�
m ük és k itartásuk  várni. Ál�
talános tapasztalat az, hogy a 
nagy jólét, gondtalanság és él�
vezethajsza közönségesekké, 
durvákká, és keményszívüek-  
kc teszi az embereket. Nekünk 
*ehát ez a  sok tűrés, szenvedés, 
lelkünk nemesítésére szolgál 
A? ha jobbra fordul a sorsunk,

— pedig jobbra fordul, az biz�
tos — legalább megbecsüljük 
és örülni fogunk neki ..

Tűrés, belenyugvás a kapi�
talizmus szent, sérthetetlen is�
teni rendjébe. Aki ezt egy ki�
csit is félreértette, a rra  érzé-  
kenyen reagált a  m ár kétszer 
is idézett igazgató ú r  szava:

....... m egvádolták a  felsőbb-
séget azzal, hogy elmulasztói ta 
a kötelező gondosságot az üze�
mi kezelési tisztviselők előme�
netelének intézm ényes biztosí�
tásánál. Ezt visszautasítom, 
egyrészt m ert nem igaz, más�
részt, m ert sem a személyzet�
nek, sem a újságjuknak nincs 
joga a  korm ányzatnak és a hi�
vatali felsőbbségnek eljárását 
bírálni. M egírhatják óhajukat, 
panaszukat, de bírálni a  kor�
mányt, a vezetőséget nem sza�
b a d ! . . .”

Azt hiszem az emlékezésből 
e lég . . ,

Postás dolgozóink nagy 
többsége, a  felszabadulás utáni 
m unkájával, politikai m aga�
tartásával és az ellenforradal�
mi időkben tanúsíto tt helyt�
állásával kifejezte: soha többé 
a  m últat! M egtanulta, hogy ne 
hallgasson a  közöttünk élő ré �
gi rend híveire, a  mozgalom 
árulóira még akkor sem, ha 
aljas céljaikat korszerű pa�
lásttal takarják . Megtanulta, 
hogy azokra kell hallgatnia, 
akik vérük hullásával is h ar�
coltak és harcolnak a szocia�
lizmusért, a  népek közötti bé 
kéért.

A nagy szovjet ncp, a  szocia-

Postások a tanácsokban

(Folytatás az első oldalról)

üzem), Tóth Lajos nyugdíjas, 
Simovits M ihály postaigazga�
tó (Postavezérigazgatóság), dr. 
Harsányi T ibor főtanácsos 
(Budapesti Igazgatóság), Pá�
linkás Béla kézbesítő (Buda�
pest 62). Bugyi János (Távíró�

hivatal). Tégi János főfelügye�
lő (Budapest 72), Tóth János 
ellenőr (Budapest 72), Melegh 
Béla igazgató (Távbeszélő 
Igazgatóság), Borsos Károly 
vezető íőellenör (Anyagszer�
tár), Hittel Sándorné (Házi�
nyomda), Kovács Istvánná 
hírlapárus (Hírlapüzem).

Sopron postaigazgatósági kerület

Bagó Im re kézbesítő (Kis-  
barát), Malik László hivatal -  
vezető (Tét). M áthé Jenőné 
hd. kisegítő (Tét), Ujszászi 
Ferenc kézbesítő (Tét). Hárfái 
József hivatalvezető (Nagy�
cenki, Németh Józsefné hiva�
talvezető (Balt), H artai Pál 
kézbesítő (Püspöki), Behon 
M argit kézbesítő (Bezenye), 
Móricz A - .tal kézbesítő (Ma-  
gyarkimle). K áré  Ferencné 
fp. vezető (Cikolasziget), o. 
Haács Ferencné hivatalvezető 
(Mosonsztmiklós), Jagodics 
Jenő hivatalvezető (Várbalog). 
G yurisán Istvánná felvevő 
(Rajka), Ham m er Frigyes 
szakkezelő (Mosonmagyar�
óvár), Lepsényi István szakke�
zelő (Mosonmagyaróvár),
Reiner A ladár kézbesítő 
(Celldömölk 1.), Csillag Ferenc 
hivatalvezető (Lovászpatona), 
H orváth Sándor kézbesítő 
(Külsővat), M árkus Erzsébet 
fp. vezető (Békás), Fülöp 
László külterületi kézbesítő 
(Bakonyjákó), Kovács Lajos 
kézbesítő (Kemeneshőgyész). 
ö. Bálint Györgyné hivatalve�

zető (Vaszar), Pataki József 
kézbesítő (Felsőcsatár), Major 
Sándorné kézbesítő (Szarvas�
kend). Kokas István kézbesítő 
(Pinkamindszent), N ém eth Jó �
zsef kézbesítő (Vasalja), Mar�
tón Im réné íp. vezető (Kon�
dorfa), K örnyék Balázs kézbe�
sítő (Apátistvánfalva), Györke 
Gyula kézbesítő (Bajánsenye), 
Németh Im re szakkezelő (Öri-  
szentpéter), Fülöp József kéz�
besítő (Vasszentmihály), Par -  
raisz M argit hivatalvezető 
(Rögöte). Horváth Irén  íp. ve�
zető (Csénye), Németh Lajos 
hivatalvezető (Vámoscsaládf, 
Vörös József kézbesítő (Sár�
vár 1.), Szabó Ferencné í d : 
vezető (Adorjánháza), Kiss 
Dezső hivatalvezető (Csögle), 
Horváth István kézbesítő (Dó�
ba). Sipos Béla fp. vezető 
(Dabrony), M ajcr Károly 
nyugdíjas (Halimba), Kőhalmi 
Im re hivatalvezető (Gyenes-  
diás), Varga Károly hivatal -  
vezető helyettes (Győr 1.), 
Horváth Sándor kézbesít ó
(Szombathely 1.), Takács Irén  
okt. tiszt (Szombathely 1.).

Miskolci postaigazgatóság! kerület

Ükös István vonalfelvigyézó 
(Pétervására), Talián János 
hivatalvezető helyettes (Sze�
rencs), Varga István hivatal -  
vezető (Tokaj), dr. Lakatos 
Bélánc távirász (Szerencs), 
Juhász Olga pf. vezető (Erk). 
Bodnár Jánosné kézbesítő 
(Komló), Takács Ilona pf. ve�
zető (Korlát), Toperczcr 
György hivatalvezető (He.jce), 
Reinitz Bélánc pf. vezető (Kis-  
kinizs). Szabó István levéi-  
irányító (Miskolc 2.). Lippai 
Lajos levélirányító (Miskolc 
2.), Sipos Géza külterületi kéz�
besítő (Karcsa), Madzin Péter 
kü lterületi kézbesítő (Mikó-  
háza), Garbóczi János vezető 
r. karb. (Miskolc Fenntartási 
üzem), Lévai János vonalmes�
ter (Miskolc), Kása Mihály 
kézbesítő (Eger 1.), Falkus 
József külterületi kézbesítő 
(Zempiénagárd). Fehér István 
postaigazgatóság vezetője (Mis�

kolc). Koréi Mihályné távbe�
szélő kezelő (Olaszliszka), Me�
zei Miklós hivatalvezető (Ti-  
szacsermeiy), Jedlinszky Mi�
hály kézbesítő (Sárospatak), 
Szabó Géza hivatalvezető (Sá�
rospatak), Doros Béla hivatal -  
vezető (Szilvásvárad), Lénart 
József hivatalvezető (Szendró), 
P isák János hivatalvezető 
(Szöllősardó), K ántor József 
hivatalvezető (Boldva), Gé-  
mesi Géza hivatalvezető (Tor-  
nanádaska), Breznai Irén kéz�
besítő (Szalonna), Szabó Ist�
ván hivatalvezető (Mucsony), 
Juhász István hivatalvezető 
(Sáta), Bellér Lászlóné hivatal -  
vezető (Hangony), Szántai J á �
nos hivatalvezető (Domosztó), 
G erhát István kézbesítő (Már�
káz). Bencsik József kézbesítő 
(Adács). Horváth M ária hiva�
talvezető (Mátraderecske), 
Horváth József felvevő (Hat�
van 1.), Kovács János kézbe�
sítő (Ecséd).

Horváth Károly rovatoló 
(Dombóvár 2.), M arkovics Jó �
zsef kezelő (Kaposvár), Bo-  
zóki Pál kézbesítő (Mohács), 
Surányi Károly kézbesítő 
(Nagykanizsa), Báli Ferenc 
hírlap  o. vezető (Nagykanizsa), 
Bencze M ihály osztályvezető 
(Szekszárd), B irtalan József 
hivatalvezető (Szekszárd), Sí�
pos János kézbesítő (Istvándi), 
ö. Bihóczi Józsefné hivatalve�
zető (Zákány), Meszlarics Bé�
la külterületi kézbesítő (örtí -  
los), Bencés János (Gyéké�
nyes 1.), Varga Sándor (Gyé�
kényes 2.). H orváth Károlyné 
(Iharosberény), Varga József�
né kézbesítő (Porrog). Beák 
Ferenc íp. vezető (Pogány-

Újító és műszaki fejlesztési kiállítás 
Kisvárdán és Berettyóújfaluban
Október hó 22-től 26-ig Kisvárdán és október 30-tól no- 

vem ber 2-ig Berettyóújfaluban rendezett postás újító és m ű �
szaki fejlesztési kiállítást a debreceni Postaigazgatóság és & 
postások szakszervezete debreceni bizottsága.

A  kiállítás a debreceni postaigazgatási terület ú jítóinak  
10 éves m unkáját, valam int a postai távközlő berendezések 
fejlődését m utatta  be, több száz mintadarabbal. A  kiállított 
m intadarabok egyrészét üzem közben szem lélhették meg a lá�
togatók.

A  kiállításon szereplő sok értékes, s már bevezetett ú jí �
tás közül a távtárcsázó berendezés, az időntúli összekötteté �
sek megoldása (m indkettő  Hay Ervin posta m űszaki ellenőr 
kétszeres „Posta Kiváló Dolgozója”, nyíregyházi SZUEB- 
elnök újítása), továbbá az automata távbeszélő központ szem �
léltető modellje, m ely bem utatja és magyarázza az automata 
központ elvi m űködéséi (Szabó Gyula posta m űszaki fő fel �
ügyelő sokszoros újító, debreceni SZÜEB-elnök újítása) igen 
nagy érdeklődést keltett. Ezek m ellett a „szabadvonal fe l �
ajánlást jelző készülék", az „ívpont kefe”, a „géppont be�
állító”, a „forgógép összeszerelő” készülék és még sok-sok 
egyéb bevezetett hasznos újítás szem léltette a terület postás 
dolgozóinak lelkiismeretes, odaadó postai m unkáját.

A  kiállítás ideje alatt a helyszínen üzem behelyezett betű- 
író géptávíró, valam int a televíziós-vétel, ugyancsak szám �
talan érdeklődőt vonzott a kiállítás megtekintésére.

Ceglédy Lajos 
Debrecen

lista országok példázzák és a 
mi pártunk  és korm ányunk is 
m egm utatta, hogyan kell az el�
nyomást, a  nyomorúságot, a 
rablóháborúkat megszüntetni 
és helyébe a dolgozók szabad�
ságát, a felemelkedését, a bé�
két állítani. Sok nehézség és a 
régi rendszer sok- sok bűne, 
öröksége fékezi még felemel�
kedésünket. De m i sa ját 
erőnkkel és a testvéri népek 
segítségével mind Ieküzdjük 
ezeket. Most választani me�
gyünk a bárók, a tőkések, föl�
desurak, kulákok helyett. M un�
kásokat, dolgozó parasztokat 
es sokszáz postást választunk 
az ország élére, illetve a  taná�
csokba. M egszilárdítjuk a 
m unkásha 1 a lm at! És közben 
megállás nélkül megyünk elő�
re, dolgozunk — építjük szo�
cialista hazánkat. boldogabb 
jövőnket. Nem bízzuk a  sze�
rencsére, sem az égiekre éle�
tünk alakítását. Tovább m un�
kálkodunk a  postásság jogos 
érdekeinek védelmén, becsüle�
tének és jó hírnevének elmé�
lyítésén. De nem felejtjük cl a 
m últat; sem azokat, akik azt 
visszasírják. Nem engedjük 
meg mégegyszer 1956 gyaláza�
tát!

T anuljunk is a  múltból. Ha 
sorsunk nem is olymódon for�
dult jobbra, ahogy azt a fent 
idézett „szaktársnő” a postás�
nőknek egykor ígérte, fogad�
juk el intelm eit, ne szégyel-  
jünk örülni sorsunk jobbra 
fordulásának és legyen becsü�
letünk hálásnak lenni is ezért.

szentpéter), Hajdú Gábor kéz�
besítő (B.- magyaród)’ Haraszti 
György vonalfelvigyázó (Kis-  
komárom), Baráth Zoltán íp. 
vezető (Zalaszabar), Benke 
József fp» vezető (Esztereg-  
nye), Simon Miklós fp. vezető 
(Sand). Dunics A ntal kézbe�
sítő (Miháld), Amklcs György 
(Nagyréke). Papp Béla (Hoez-  
szúvölgy), Megyeri Ferenc 
kézbesítő (Nagyréke), F ritz 
Adám (Paks), Bojtos György 
hivatalvezető (Bikács). Hencz 
István kézbesítő (Kajdacs), 
Sáfrány József kézbesítő 
(Pusztahencse), György Gyula 
kézbesítő (Siklós), Tüske Ist�
ván hivatalvezető (Siklós), Er-  
dősi János (Nagyharsány), 
Endre Károly hivatalvezető 
(Abaliget), Kardos Józsefné 
ip  vezető (Gödreszentmárton), 
Mezőfi G yuláné kézbesítő 
(Gödreszentmárton). Magyaro�
si M ihály külterületi kézbesítő 
(Dunafalva), Baracskai Lajos 
hivatalvezető (Himesháza), 
Kressz Iirnőné fp. vezető 
(Szajk). Weisz H enrik kézbe�
sítő (Borjád), Rózsás Józsefné 
távbeszélő kezelő (Boly), Sar�
lós Lajos kézbesítő (Lány-  
csók), Em m ert György külte�
rületi kézbesítő (Lánycsók), 
Nemes István kézbesítő 
(Nagylengyel), Csecs Ferenc 
hivatalvezető (Bagodvitenyéd), 
Veress Miklósné hivatalveze�
tő (Zalaszentiván), B álint Ká�
roly (Drávátok), Kőpataki Ká�
roly (Tekla), Szakács Sándor 
(Gy.- mellék), Benics Lajos hi�
vatalvezető (Pécsvárad). Tonai 
Józsefné hivatalvezető (Püs�
pöklak).

Számos szaktársunk van a  
Szeged és Debrecen postaigaz�
gatósági kerületben is a tanács -  
tagjelöltek között, de névsoruk 
nem érkezett szerkesztőse�
günkbe lapzártáig és így nem 

i tudjuk közölni.

Pécs postaigazgatósági kerület
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KIK S ZAVAZNAK NÁLUNK?
„A Magyar Népköztársaság 

a munkások és dolgozó pa�
rasztok állania. A M agyar Nép�
köztársaságban m inden hata�
lom a  dolgozó népé“ — álla�
p ítja  meg az alkotmány.

Azt a  lehetőséget, hogy ősei 
földjén végre a nép építsen 
olyan országot, amely az övé, 
am elyben a dolgozóké a 
döntő szó m inden kérdésben, 
a  népé a  gyár, a föld és annak 
m inden kincse, övék a politi -  

• k a i hatalom  és ahol sa já t sor�
suk  felett önmaguk dönthetnek 
a dolgozók — a felszabadító 
Szovjet Hadsereg győzelme 
nyito tta meg. Hazánkban ma 
m ár nem  valósulhat meg a 
gazdagok m űveltségi kiváltsá�
ga és többé

nem  a  születés, a vagyon, a 
rokoni összeköttetések nyit�
ják  meg az érvényesülés 
ú tjá t az egyén előtt, hanem 
a ráterm ettség, a  tudás és a 
nép ügyéhez való hűség.

Ma a dolgozó nép általános, 
egyenlő, közvetlen és titkos 
választójog alapján választhat�
ja meg azokat a képviselőket, 
akik a nép nevében a törvé�
nyeket alkotják, s azokat, akik 
a legkülönbözőbb állam hatalm i 
szervekben az országos és a 
helyi ügyekben döntenek. S 
nem csak m egválasztja 'ezeket, 
hanem  közvetlenül ellenőrzi 
is a  m unkájukat. Beszámoltat�
ja  őket tevékenységükről s ha 
úgy találja, hogy nem a nekik 
adott megbízatás szerint lá t�
lak  el feladatukat, vissza is 
hívja, leváltja őket.

Népi dem okratikus társadal�
m unkban az állam  feladata az, 
hogy megvalósítsa a  szocialis�
ta társadalm i rendet, megvé�
delmezze azt mind belső, mind 
külső ellenséggel szemben és a 
nép érdekében gyakorolja a 
gazdasági szervező, kujturális 
és nevelő funkcióit.

Választási törvényünk, 
szocializmust építő társadal�
mi rendünk biztosít ja  a  sza�
vazati jogot minden magyar 
állam polgárnak, aki 18. 
életévét betöltötte,

és bírósági eljárás folytán a 
választójog nem le tt tőle meg�
vonva, és egészségi állapota 
lehetővé teszi.

K ik ü ltek  a Horthy-rendszer 
parlam entjében, am ikor a leg-  
raffináltabb választási törvé�
nyekkel védték u ralm ukat a 
régi rend urai és féltőn v i�
gyáztak arra , nehogy olyan 
képviselők kerüljenek az or�
szág törvényhozó testületébe, 
akik  esetleg a dolgozók érde�
keit képviselhetik? Az 1931-  
ben  megválasztott 245 képvise�
lő közül 84 földbirtokos, 41 
állam i tisztviselő. 15 bankár, 5 
gyáros, 37 ügyvéd, 12 pap, 14 
m agasrangú katonatiszt volt.

A parlam entben 19 gróf és 9 
báró ült. Ennek a tőkés érde�
keket képviselő parlam entnek 
m egválasztását úgy biztosítot�
ták , hogy a dolgozók többségét 
kirekesztették a választójogból. 
Az 1939- es választáson például 
az összlakosság 30,4 százaléká�
nak volt csak szavazati joga.

Választási törvényünk első�
sorban a m agyar nép sok m il�
liós tömegét kitevő dolgozók�
nak  biztosítja a  szavazati jo�
got.

A legutóbbi országgyűlési 
választásokon a  választójo�
gosultak szám a 6 501 869 fő 
volt. Ez az ország lakossá�
gának 67,8 százaléka.

Az 1953, évi választások alkal�
m ával dolgozó népünk 453 
képviselőt és pótképviselőt 
küldött az országgyűlésbe, 
ezek közül eredeti foglalkozá�
sok szerint 188 ipari m unkás.

145 paraszt és 96 értelm iségi 
volt. közöttük 87 nő.

Amikor egy állam hatalom  
dem okratikus vagy antidem ok�
ratikus jellegét vitatjuk,

a  jelleget az m uta tja  kife�
jezően, hogy milyen egy or�
szág választási rendszere, 
milyen széleskörű a töme�
gek részvétele az állam ha�
talm i szervek megválasztá�
sában és hogy milyen m ér�
tékben biztosítja a  választá�
si rendszer a  valóban sza�
bad vélem énynyilvánítást.

Ha a Nyugattal szemben, vagy 
— ne m enjünk messzire — a 
Horthy-korszak választórend�
szerével összehasonlítjuk népi 
demokráciánk választási rend�
szerét, könnyű megállapítani, 
hogy a tőkés állam  nem  m ér�
kőzhet a nép állam ával, a ka�
pitalista rendszer nem m érkőz�
het a  szocialistával.

A legtöbb nyugati állam ban 
úgy szabják meg a  választójog 
feltételeit, hogy m unkások, 

kisem berek tömegeit ütik 
el vele a  szavazástól. 

Hogyan? Úgy, hogy bizonyos 
m értékű vagyonhoz, hosszú 
ideig való egyhelyben - lakás -  
hoz, iskolai végzettséghez kö�
tik  a  szavazati jogot. Az 
észak-am erikai Missisioi ál�
lam ban egy és negyedmillió 
lakosból rendszerint az egy�
ötöde szavaz, D él-Am erikában  
több, m int hét és félm illió la�
kost fosztottak meg szavazati 
jogától, m ert nem  felelt meg a 
fenti követelm ényeknek. Je�
lenleg n incs választójoguk a 
nőknek Svájcban , a  „m intade�
m okráciában’’, Belgiumban, 
Mexicóban, stb.

A gazdagoknak a  kap ita�
lista állam okban több sza�

vazatot adnak.
azokban a helységekben, ahol 
ingatlanuk, vagy vállalatuk 
fekszik. Ügyesen... .megnyirbál�
ják  a  kom m unista és baloldali 
pártok előreju tását pl. Fran�
ciaországban, az iparj jellegű 
választókerületekben, ahol két -  
háromszor annyi szavazat kell 
egy képviselő m egválasztásá�
hoz, m in t a túlnyomóan me�
zőgazdasági lakosságú kerü le�
tekben. így érték  el 1951- ben, 
hogy a jobboldali szociálde�
m okrata párt alig  több, m int 
egymillió szavazattal 278 
m andátum ot nyert el, a  kom�
m unista p árt pedig több, m int 
m ásfél millió szavazattal csak 
78 képviselőt ju tta th a to tt a 
parlam entbe.

Érdekes megfigyelni, hogy

Csatlakozunk 
a béke

tevékeny híveihez
Az európai dolgozók és szak-  

szervezetek a „békéért és le�
szerelésért akció és szolidaritá�
si hetet” hirdettek  meg. En�
nek következm ényeként a Ma�
gyar F ilatélia Vállalat dolgo�
zói október 22- én reggel a  vál�
la lat első em eleti au lájában  
röpgyűlést ta rto ttak . A röp-  
gyűlést Geréb K atalin  elv�
társnő, a vállalat szakszerve�
zeti elnöke nyitotta meg és dr. 
Böleskey Iván. az igazgatási 
csoport vezetője ta rto tt elő�
adást.

Böleskey elvtárs em lékeztet�
te a jelenlevőket arra , 
hogy 1945. augusztus 6 - án 
az USA légiere jenek

! egyik repülőgépe ledobta 
Hirosima .japán városra az 
első atombombát, am ely 
azonnal mintegy százezer életet 
pusztított-  el és több ezerre te�
hető azoknak a  száma, akik  a  
robbanás u táni években az 
atom sugárzás következtében 
vesztették életüket.

Azóta a  tudósok és a világ 
legkitűnőbb em berei szám talan 
gyűlésen hangoztatták, hogy az 
atom háború a  legveszélyesebb 

j és legveszedelmesebb dolog,
I melyet felelős politikusok is te -  
i lelőtlenül akarnak  önző és h a�

talm i törekvéseik érdekében 
kirobbantani. A világ lakossá�
gának egyharm adát jelentő bé-  

1 keíábor egységesen és szilár�
dan k ita rt a béke ügye m ellett 
és egyre több lesz azoknak a 
száma is. akik  a kapitalista á l�
lam okban tömegesen tiltakoz�
nak az am erikaiak által felá l�
lított katona? repülőterek és 
rakétakilövő támaszpontok el�
len.

A nagy érdeklődéssel hallga�
to tt beszámoló u tán  a  Magyar 
F ilatélia V állalat dolgozói bé�
kevédelmi felhívást írtak  alá, 
amelyben csatlakoztak a béke 

I tevékeny híveihez.

milyen „nemes” küzdelemben 
győzte le  a dem okratapárti 
Stevensont politikai „ellenfe�
le”, Eisenhower, a republiká�
nusok jelöltje, 1956 őszén.

A „Neue Zürcher '* c. svájci 
polgári lap írja : „Semmi sem  
rázkódtatja m eg jobban a kü l �
földi m egfigyelőknek az am eri�
kai demokráciába ve te tt hitét, j 
m int a négyévenkénti megtar�
tott elnökjelölő konvenciók vá �
sári cirkusz üzem e”. A két 
p árt „m élyreható” agitációval 
igyekezett híveinek szám át nö�
velni ;

Stevenson meztelen hátú  
hölgyeket vonultatott fel, 
hátukon az ő arcképével, 
Eisenhower korteshölgyei 
pedig — szintén a női 
egyenjogúság szemlélte�
tésére — ruhájukon és 
harisnyájukon Eisenho�

w er nevét viselték.
A republikánus nagygyűlésen 
korántsem  az elnökjelölés volt I 
a legnagyobb esemény, hanem  x 
az, hogy seholsem lehete tt * 
ilyen tökéletes elektronikus ■ 
berendezéseket lá tn i e k k o ra » 
mennyiségben. A dem okraták -  ■ 
nál viszont a szónok 43 perc ;  
a la tt 44- szer késztette üdvri—;  
valgásra az elnökjelölő gyű-  ü 
lést. :

m
Igen jól jellem ezte W aiter J 

Lippman, never, am erikai ú j -  £ 
ságíró a dem okraták program -  £ 
já t: „Nem rosszabb, nem  de-  ■ 
magógabb és nem  felelőtle -  £ 
nebb, m ’n t a republikánus párt j  
program ja. A hasonlóság oka, j  
hogy egyiket sem nűanzeti po-  J 
Ú tikénak szánták, hanem  vá-  J 
lasztási csaléteknek”.

Bíró Imre
tá jék o zta tá si fe le lő«

SZAKSZERVEZETÜNK 
SZÉKHAZÁBAN (Bp. Cházár 
András utca 13.) minden szer�
dán és pénteken 14 és 18 óra 
közölt .jogi tanácsadást tart 
dr. Jankovich Lajos szaktárs. 
írásban küldött kérdésekre 
válaszolunk. Sürgős esetekben 
más időben is a dolgozók ren�
delkezésére állunk. A megbe�
szélés időpontját a  428—777 
26- os mellékállomáson kérjük 
előzőleg közölni.

* •

Igen jól sikerült,
h a jn a lig  ta r tó  m ű so ro s tánees -
té ly t rentíezteik n o v em b er hó &- án 
a C&e kM esz árnoi ó H iv a ta l dolgo�
zói. T öbb, m im  háro m száz  főny i 
közönség  néz te  végig a  jó l össze�
á llíto tt, »zí- nvonalias v idám  m ii -  
so rt. A s ik e re s  re n d e z é sé rt és jó  
sze rv e zésé rt d ic s é re t - és e lism erés 
üiieti a  hivatail szakaszévezeti bi�
zo ttság á t é s  lelkes- , fá ra d h a ta tla n  
kiül tú ra  k tívá it.

*
NÉGY MILLIÓ FORINTOT fo r �

d ít a  posta  az  u to lsó  negyedévben  
a te le fo n k áb e l - h á ló za t bőv ítésé re . 
A több i k ö z t bővítik , ille tve  k o r �
sz e rű s ítik  H egyeshalom , B ékéscsa�
ba és T olna távbeszélő  háló za tá t.

Lelkesen és bensőségesen  
ünnepelték

m eg  a bu d ap esti p osta i ü zem ek  a 
N agy  O któberi S zocia lis ta  Forra �
dalom  41. év ford u ló já t. A  je len �
tő seb b  ü zem ek b en  szín von alas  
ku ltúrm ű sorra l te tték  em lék eze �
te seb b é  az ü n n ep é ly ek et . Több 
h e ly en  szerep elt a  P o sta  Szim fo �
n ik u s Z en ek ara , a  vezérigazga �
tó sá g o n  L ad án yi F eren c  K ossu tk- 
dijas sz ín m ű v ész  lép e tt fe l ,  a  szak- 
sze rv eze t szék h azáb an  tartott 
k ö zp o n ti ü n n ep ség en  a Postás  
M ű velőd ési O tthon ú jjáa laku lt 
o p era eg y ü ttesén ek  tagja i m utat�
k o z ta k  be.

Eszperantisták

A rég iek  é s  az  eszperan tó  n y e l �
v e t ta n u ln i sz ándékozók  — a  p o s �
tá s  e szp eran tó  m ozgalom  m egszer�
vezése céljábó l — jelen tkezzenek! 
C ím : Berérbyi S án d o r p. főfel�
ügyelő , Bp. 82. sz. postah iva ta l. 
T ávbeszélő : 131—266.

HÁROM ÉS FÉLEZER FALUTE �
LEFONT szerelt fe l a p osta  tíz  
é v  a la tt az országban , m in tegy  
35—40 m illió  fo r in t k ö ltséggel. Eh �
hez több m in t 30 000 k ilom éter  
h osszú  h á lóza to t ép íte ttek .

Koszorúzást ünnepség

A Dózsa SC által „November 7” tiszteletére rendezett futó�
verseny után a postás sportolók elhelyezik koszorújukat 

a szovjet hősök emlékművénél

Választásra készülő fiatalok
Sok száz azoknak a postás-  

fiataloknak a száma, akik  ez 
év novem berében először gya�
korolják állam polgári jogukat, 
illetve kötelességüket, először 
választanak. A m ikor beszél�
gettünk velük, igen m eglepőd�
tek azon, hogy a sokak á ltal 
idealizált nyugati országok�
ban a legkülönfélébb k i�
záró tételeken tú l a  mi 
viszonyainkhoz képest a 
ko rhatár is m agas: A usztriá �
ban csak 20 éves korban, Bel�
gium ban  21. Dániában 23, Tö �
rökországban  22, Svédország �
ban pedig csak 35 éves korá�
ban választhat valaki felsőhá�
zi tagot. Lányainknak szinte 
hihetetlenül hangzott és igen 
elcsodálkoztak azon, hogy pl. a 
Svájc  választásrendszerében 
a nőknek egyáltalán nincsen 
választó joguk.

Hasznosak és értékesek 
voltak ezek a megbeszélések. 
M egism ertük fia ta lja ink  véle�
m ényét és m egtudtuk, hogyan 
készülnek ők az első választá�
sukra.

T Á R N Á I tfVA

A  Távíróhivatalban  vagyok 
telexkezelő. Sokat járok szín�
házba, van megfelelő és ele�
gendő ruházatom  és ha össze�
hasonlítom  mai életem et szü�
leim régebbi életkörülm ényei�
vel, azt látom, hogy igen na-

„Életem egyszerű postás élet“
Vezetőink, képviselőjelölt �

je ink  ma arról beszélnek a 
nép előtt, hogy m it végeztünk, 
hová haladtunk és m ik  a jövő 
kilátásai. Hogyan vélekedik  
minderről az egyszerű ember, 
aki már látószemmel élt a 
régi világban? Ezért kerestem  
fe l egy kedves, ősz hajú pos�
tást — Bak János szaktársat
— a Budapest 70-es hivatal 
levélkézbesítő osztályán.

M int jó  gazda, úgy kalau �
zol a 70-es postahivatal épü �
letében. A ztán  leültünk egy 
csendes sarokba és beszélge�
te tt velem  arról, hogy m it je �
lent neki a népi demokrácia  
és az épülő szocializmus.

„Édesapám szin tén  postás 
volt Kőröstarcsán. — kezdte.
— A  postamester igen keve �
set fize te tt neki és ebből a fi �
zetésből nyolc gyerm ekét kel �
lett felnevelnie. Én csak 6 
elem it tudtam  végezni, m ert 
1914-ben az első világháború  
felborította családi életünket. 
Dolgoznom kellett. A m ikor a 
faluban sem tudtam  már 
m unká t szerezni 1921-ben 
Özdra m entem . 1927-ben nagy 
protekcióval végre fe lve ttek  
a postára. A kkor megfogad �
tam, hogy én egész életemben  
azért fogok dolgozni, hogy 
gyerm ekeim nek ne jusson az 
a sors, ami nekem . K ét fiam  
született. Taníttattam  őket, de 
nagtjon sokba került. A  havi 
i20 pengős fizetésem ből csak 
«  egyik fiam  gimnáziumi

tandíjára 20—30 pengőt kel �
le tt rendszeresen adnom. Sok  
nehézség után végre eljutot �
tam  oda, hogy a felszabadulás 
után m indkét fiam  kezében  
érettségi bizonyítvány volt. 
Idősebbik fiam  érettségi után 
az Egyesült Izzóba m en t ta �
nulni. Onnan 1950-ben fe lve t �
té k  a M űszaki Egyetemre ösz�
töndíjjal. K isebbik fiam  szin �
tén  egyetem i hallgató és ■vil�
lam osm érnöknek készül. Idő �
sebbik fiam nak am ikor elvé �
gezte oz egyetem et, már nem  
kellett állás u tán  szaladgálni, 
m int nekem . Ö a Magyar Te �
levízióhoz került és jelenleg is 
ott dolgozik fontos mérnöki 
beosztásban

„Életemnek voltak a felsza �
badulás e lő tt is szép percei. 
De 25 esztendő alatt színház �
ba egyetlen egyszer sem  tud �
tam  eljutni. A felszabadulds 
óta már többször volt színház �
bérletem  és rendszeresen jár �
tam  fiaim m al, feleségem m el 
a színházba. K icserélgettük 
elhasznált bútordarabjainkat 
és elmondhatom, hogyha egy 
kicsit szűk helyen is. de ott �
honos lakásban élek.”

„Az 1956-os esem ényekben  
sok m indent nem  értettem . 
De m a m ár látom és érzem, 
bizakodással nézhetünk a jö �
vőbe. 1945 óta soha ennyi élel�
miszer. ruházati és ipari cikk. 
televízió, mosógép stb. nem  
volt az üzletekben m in t ma. 
ü g y  látom szépen  fejlődik a 
mi életünk. Nem  hiszem,

gyot fejlődött szocialista tár �
sadalmi rendszerünk.

Igen nagy m egtiszteltetésnek 
vettem , hogy ilyen fiatalon 
nem csak szavazhatok, részt 
vehetek a választást előkészí�
tő  m unkában is.

N álunk az üzemben sokszor 
beszélgetnek idősebb elvtársak 
és szaktársak a fiatalokkal, 
akik elmondják, hogy hogyan 
éltek ők a felszabadulás előtt. 
Én ezt az életet szerencsére 
nem ismerem, de érzem., hogy 
egyre szebb és jobb lesz az én 
életem, is.

RAPI  CABOR

A budapesti postaigazgató�
ságon tanulok. Nagyon sze�
retem  a  postát és igyek�
szem jól végezni a m unká�
m at. Nem egészen hat hónap 
a la tt 11 belföldi és egy hónap 
a la tt 3 külföldi irányító vizs�
gát tettem . Igen jólesett, am i�
kor szakmai vezetőim ezért 
megdicsértek és pénzjutalom �
ban részesítettek.

Ügy látom, a m i rendsze �
rünk az országos gondok és 
feladatok m ellett egyre in �
kább törődik az egyes ember 
apró-cseprő ügyeivel is. Szép 
jövő áll előttünk, fiatalok előtt 
és szívesen veszem ki része�
m et a jövőt építő munkából. 
Szorgalmasan, k itartóan tanu�
lok es dolgozom.

A választásra úgy készülök, 
hogy igyekszem a m unkám at 
pontosabban végezni és hogy 
jó  postás lehessek.

ÖR KÉ N Y I  ÉVA

Az üzemben ifjúsági gyűlé�
sen beszélgettünk a november 
16- i választásokról. Elhatároz�
tuk, ebből mi, fiatalok is ki�
vesszük részünket. A fiatalok 
helyzete Magyarországon egy�
re jobb é s  halljuk, hogy az el�
következendő időben állami 
vezetőink még többet fognak 
segíteni a fiatalok problém ái�
nak megoldásában. Az is ör�
vendetes dolog, hogy egyre 
több fiatal ju t lakáshoz. Ne�
künk Maglódon volt családi 
házunk. A második világhábo�
rú a la tt lebom bázták és igen 
nagy problém át je len tett a 
rendbehozatala. Én m ár tu �
dom, bár nem érzem most, mi 
a lakásgond. Tudom azt is, 
hogy nekünk, fiataloknak a 
jövőt és az életet jelenti a bé�
ke. Ez a feltétele annak, hogy 
továbbtanulhassak. Jelenleg a 
segédtiszti tanfolyam ot vég�
iem , ezenkívül közgazdasági 
technikum ba járok. Szeretném 
m egism erni a ném et népet, 
akár levelező, akár személyes 
kapcsolat révén. Ezért elhatá�
roztam, hogy megtanulok né�
metül, ezzel is a népek közötti 
barátságot szeretném elősegí�
teni. *

hogy volna valaki a becsüle�
tes em berek Icözött, aki vissza 
kívánná a régit.”

„Igen te tszik  nekem  a fia �
talok előtt álló szép jövő. Ma 
nincsen m unkanélküliség, alá 
akar, dolgozhat.”

„Két fiam nak nem  tudok  
vagyont adni. de úgy látom, 
nem  is h iányzik  nek ik  az. 
Igyekeztem  őket becsületes 
em berekké nevelni és ebben  
nagy segítségemre volt, a mai 
társadalom.”

„Az én életem?  — egyszerű 
postás élet. Igyekszem  a m un- , 
kam at becsülettel végezni ésj 
örülök annak, hogy gyerme-l 
keim  már szocialista társada - ! 
lomban fognak élni.”

„Sok-sok ember van a m ij 
országunkban, akik  a s  é le tük j 
változásán tud ják lemérni, j 
m it je len t a néphatalom, akik', 
m ind bizakodással tekintenek', 
az elkövetkezendő évek elé.', 
A k ik  várják  — velem  együtt 
—. hogy országunk vezetői a 
kitűzö tt cél érdekében, ered- ] 
m énnyel m unkálkodjanak, 
hogu egyre szebb, egyre bol�
dogabb legyen az élet. hogy 
gyerm ekeink jobban é ljen ek  
m int mi.”

*
János bácsi! — kívánjuk, 

hogy még évekig egészségben 
m unkálkodjon maga is a jövő 
évitésén és aztán, ha nyug �
díjba megy. hosszú ideig él�
vezze élete becsületes m un �
kájának gyümölcsét.

Török Mihály
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K
a szakszervezeti KV-nek szeptember 30.- október 1. ülésén

MÉSZÁROS j ó z s e f n é

(Budapest-Vidéiki TB)

Elmondotta, hogy a dolgozók 
szakszervezet Iránti fokozott 
bizalm át jelenti az, hogy a te �
rületi bizottsághoz az év fo�
lyam án eddig több m int 151 
levél érkezett, melyekben a 
a dolgozók különféle ügyeik 
elintézését kérik. H iba azon�
ban, hogy a 'központi vezető �
ség és elnökség  határozatait 
nem  tudatosítjuk  kellőképpen 
a dolgozók között Felvetette, 
hogy a jutalm azási keret szét�
aprózott. A jelenlegi élüzem -  
értékelés m ódja nem  helyes 
és gondolkozni kell helyesebb 
értékelési formáról.

CSÓKÁS JÓZSEFNÉ
(Bp. 4.)

A Járműtelep  és a postaál�
lomás m unkásszállásain ta �
pasztalható hiányosságokról 
beszélt. Nem elég tiszták a 
m unkásszállások. Több he�
lyen pedig szerencsejáték is 
folyik. Javasolja, hogy a szak -  
szervezeti aktívák fokozott 
nevelőmunikával magyarázzák 
meg a szállásokon lakó dolgo�
zóknak, hogy sa já t és a közös�
ség érdekében óvják és tá rt -  
sá s  rendiben a szállásaikat.

HORVATH KÄLMÄN
(Miskolci TB)

A választásokkal kapcsolat�
ban a postás dolgozók között 
végzendő politikai m unkáról 
beszélt. Ism ertetni kell dol�
gozóinkkal azokat az eredm é�
nyeket, m elyet 13 éven ke�
resztül elértünk, különösen az 
ellenforradalom  utáni fejlő�
dést.

BÚZA MARTONNÉ
(Postavezérigazgatóság)

Felhívta a  figyelmet arra, 
hogy a választások idején a 
postások m unkája igen fontos 
lesz, nagym értékű forgalom -  
em elkedésre lehet számítani. A 
gazdasági és szakszervezeti ve�
zetőknek m indent el kell kö�
vetnie, hogy a posta a  válasz�
tások sikerét szolgálja.

MAUR EMIL
(Szegedi TB)

A jutalm azások és a „Kivá�
ló dolgozó’’-kitüntetések  ado�
mányozása terén  tapasztalha�
tó visszásságokra m utato tt rá.

BEDŐ ISTVANNÉ
(Nagykanizsa 1.)

Arról beszélt, hogy még 
mindig . vannak olyan szak�
vezetők, akik nem segítik, sőt 
akadályozzák a szakszervezet 
m unkáját. A választással kap�
csolatban az a feladatunk, 
hogy m inden egyes dolgozóval 
elbeszélgessünk eredm é�
nyeinkről, m unkánkról. Igen 
fontos feladat az is, hogy kü�
lönösen a vidéken dolgozó 
postások m agyarázzák meg a 
dolgozó parasztoknak, hogy a 
további felemelkedés egyetlen 
ú tja  a szövetkezeti gazdál�
kodós.

BÍRÓ BÖDIS JÓZSEF
(Pécs TB)

A falusa postahivatalok el�
hanyagoltságát te tte  szóvá. 
A jelenlegi keret igen kevés 
lehetőséget nyújt az átépítés�
re, tatarozásra. A tanácsok 
teljesen közömbösek, hogy mi�
lyen postahivatal van a falu�
ban és nem  segítenek azok 
helyreállításában. Azt java�
solja, hogy ebben az ügyben 
illetékes helyen lépéseket kel�
lene tenni, m ert az, hogy a 
faluban megfelelő postahiva�
ta l legyen, nemcsak a posta, 
hanem  a tanácsok érdeke is.

PÄLVÖLGYI LÁSZLÓ
(Járműtelep)

Javasolta, hogy a Központi 
Vezetőség tagjait bízzák meg 
több szakszervezeti feladattal. 
V. kongresszusunk határozata 
értelm ében adjanak megfelelő 
feladatokat.

VLASITS GÉZA
(Nyugdíjas szakcsoport)

Véleménye szerint az egyes 
területi bizottságok a legfon�
tosabb politikai kérdésekben 
nem tudják  kellőképpen a dol�
gozókat nevelni, tájékoztatni. 
Azt javasolja, hogy a nyugdí�
jasokat társadalm i aktívaként 
vonják be a m unkába, hiszen 
közülük többéves szakszerve�
zeti m unkát végző, gyakor�
lott szaktársak is vannak.

PÄPAI LÁSZLÓ
(Posta Kísérleti Intézet)

Türelem m el és szeretettel 
kell dolgozótársainkkal fog�
lalkozni — m ondotta. — Meg 
kell győznünk őket és meg�
magyarázni nekik, hogy ebben 
az országban akárm erre né�
zünk, minden a dolgozók érde�
kében történik. Arra kéri a 
Központi Vezetőség  tagjait, 
hogy a választások sikerét 
segítsék elő.

BESENYEI MIKLÓS
(szaikszervezetünk titkára)

Azokról az eredményekről 
szólt, am elyeket a posta 1957-  
ben és 1958 első félévében el�
ért. Ezek az eredm ények a 
postás dolgozók becsületes és 
jó  m unkájának köszönhetők.

Az új bélrendszerről szólva 
m egállapította, hogy egy év 
táv lata bebizonyította: az új
bérrendszer k ialakítása he�
lyes volt. Ezt a tényt min�
dennél jobban bizonyítja az, 
hogy míg előzőleg a postás 
dolgozóknak mintegy 20—22 
százaléka szakképzetlen volt, 
ma ez a  szám egy év a la tt 8 
százalékra csökkent és ez azt 
m utatja , hogy m inden postás 
dolgozó igyekszik a megfelelő 
szakm ai tudást megszerezni. 
Felhívta a figyelm et az átlag�
bér ellenőrzés fontosságára. 
Az átlagbér ellenőrzést állo�
mánycsoportonként kell vé�
gezni.

Végül arról beszélt, milyen 
fontos, hogy a m unkaügyi osz�
tályok gyorsan és m egnyugta�
tó módon oldják meg a prob�
lém ákat. Ha a dolgozók lá t�
ják, hogy ügyeiket gyorsan és 
jól elintézik, akkor ennek ha�
tása munkájúikban is je len t�
kezni fog.

RÄDY KAROLY
(Hírlapüzem)

A szakszervezeti aktívák 
oktatásáról beszélt. Elmondot�
ta, hoigy az elm últ hónapokban 
ta rto tt szakszervezeti reszort�
tanfolyam ok eredm énye m ár�
is érezhető. Üzemünkben, 
am ióta a bizalm iak elvégezték 
a tanfolyamot, a szakszerve�
zeti m unka igen megjavult.

Igen fontos, hogy a  dolgozók 
megvitassák azokat a terve�
ket, ám en ek et végre kell haj�
taniuk. Fontos az is, hogy 
ezeket időben m egkapják a 
hivatalok és üzemek.

PÖCSIK ZOLTÁN
(Bp. Központi Kábelüzem)
A  m unka -  és védőruha ki�

osztása terén tapasztalható 
hiányosságokra m utato tt rá.

KATONA ANTAL
Közlekedés- és postaügyi

m iniszterhelyettes ,
Bevezetőjében arról az új 

m unkastílusról beszélt, mely 
tapasztalható a szakszerveze�
tek és közöttük a postás�
szakszervezet m unkájában is, 
arról a felelősségérzetről, 
am ellyel a szakszervezetek 
segíteni igyekeznek az ország 
gazdasági vezetését.

A postai beruházás összegeit 
a jövőben elsősorban a műszak 
területén levő elm aradásra, a 
gépesítésre használjuk fel — 
mondotta. Országunk bekap�
csolódik a GENTEX forgalom�
ba, mely jelentős devizabevé�
te lt je len t országunknak. A 
m iniszterhelyettes elvtárs rá �
m utato tt arra, mennyire hely�
telen az a gyakorlat, hogy 
nemeseik a vezérigazgatóság�
nál, hanem  a z  'egyes igazgató�
ságoknál és központi hivata�
loknál is tartalékolnak bér�
alapot.

Majd a bizalm iak m unkájá�
ról szólt. Nem véletlen — 
mondotta, hogy a kapitalis�
ta időkben a legjobb szak�
munkások és politikailag leg�
képzettebb dolgozók voltak 
a bizalmiak. A bizalmiakon 
keresztül lélegzik az egész 
szakszervezeti élet. Ezt a gár�
dát kell jól megválasztani, 
akkor a feladatokat könnyebb 
lesz elvégezni.

A hivatalok egészségtelen 
voltáról m egállapította, hogy 
i t t  tényleg vannak hibák. A 
beruházási keret azonban nem 
ad módot arra, hogy m inden 
postaházat rendbehozzunk. 
M inden olyan postaépületnél, 
ahol egészségtelen körülm é�
nyek között dolgoznak, fel�
hívjuk a tanácsok figyelmét, 
hogy megfelelő épületet biz�
tosítsanak.

Végül a választási m unkával 
kapcsolatban m egállapította a 
m iniszterhelyettes elvtárs, 
hogy a szakvezetés vegye ki 
részét ebből a m unkából. Po�
litikailag foglaljanak állást 
rendszerünk m ellett, m ert a 
munkáshaitalom erősítése 
m indannyiunk érdeke.

MOSONYI FERENC
(Központi kábelüzem)

Felhívta a figyelmét a szak -  
szervezeti bizottságoknak és 
bizalm iaknak, őrködjenek 
azon, hogy a posta szolgálta�
tásai javuljanak.

POLGAR ISTVÄN
(Bp-vidéki igazgatóság)

A postára az elkövetkezendő 
időben a híradástechnika te�
rén igen komoly feladatok 
várnak. Fontos volna ezért a 
népi dem okratikus országokkal 
szorosabb kapcsolatot kiépíte�
ni. A technika fejlődése érde�
kében javasolja, hogy a jövő�
ben több postás dolgozó m e�
hessen tanulm ányútra a  test�
véri országokba.

Számos hozzászólás hangzott 
el H orváth István elv társ be�
számolójához is.

KÄPLÄN ANNA
(Központi Táviróhivatal)

Az ifjúság nevelésével fog�
lalkozott. Törődjünk a  postás 
ifjúsággal, tájékoztassuk őket 
a  régi postás életről, m utassuk 
be a  kettő közötti nagy kü�
lönbséget — m ondotta.

A postás sajtóval kapcsolat�
ban m egállapította, hogy a dol�
gozók szívesen olvassák ezeket 
a  sajtóterm ékeket.

KÉRI GYULA
(Szakszervezeti központ)

A rról beszélt, hogy a Köz�
ponti Vezetőség tag jai közül 
egyre többen vannak olyanok, 
akik komoly segítséget nyúj�
tanak a Központi Vezetőség 
osztályainak m unkájához. A 
Központi Vezetőségi tagok egy�
re  inkább foglalkoznak a dol�
gozók ügyes - bajos dolgaival 
és igyekeznek azokat elintézni. 
A rra kérte a Központi Vezető �
ség tagjait, hogy az üzemek�
ben, h ivatalokban tapasztal�
takról ad janak tájékoztatást a 
Központi Vezetőséa  osztályai 
szám ára, hogy ezeket haszno�
sítani tud juk  m unkánkban.

Szakszervezeti szerveink n a�
gyobb öntevékenységgel vé�
gezzék m unkájukat, ne v á rja �
nak mindig felsőbb u ta s ítá sra , 
egy- egy problém a megoldásá�
nál.

KOMJÁTHY GYULANÉ
(Budapesti Bizottság)

A Budapesti Bizottság te rü �
letén folyó nevelési m unkáról 
számolt be. M egemlítette, hogy 
sokszor nélkülözhető a ku ltú r -  
nevelési m unkánál az anyagi 
támogatás. M ajd megem lítette 
a  közönségszervezés terén  ta �
pasztalható visszásságokat.

MENŐM JÓZSEF
(Budapesti Postaigazgatóság)

A jelenlegi helyzetben — 
mondotta, igen nagy feladat 
vár a szakszervezeti aktívák�
ra. Az a feladatuk, hogy a

párt politikáját elju ttassák a::
dolgozók széles rétegeihez. A '!
termelési tanácskozások is !!
nagy lehetőséget nyújtanak  ar - ;;
ra, hogy egyes kérdéseket a; ■
dolgozókkal megvitassunk. K ü - ;;
lönösen a fiatalokkal foglal- ;;
kozzunk sokat, m ert a posta;;
egyes m unkaterületein az ;;
utánpótlás kérdésében komoly!!
hiányosságok m utatkoznak. !!< «« 4 -

HORVATH JÄNOS
(Helyközi Távbeszélő

Igazgatóság) ;;
Nevelni kell a postás dolgo- ü 

zókat a szakm a szeretetére.!! 
Példaképpen megemlítette.!! 
hogy a Távközlési Technikum - !! 
hol 1957- ben a végzettek közűi;; 
18 főt helyeztek a H elyközi;; 
Távbeszélő Igazgatósághoz.:’, 
Ebből ezidáig 12 elm ent a pos - :! 
tától. !!

•i ►

SZABÓ PÁL
(Budapest—Vidéki TB) • j 

A szakszervezeti aktívák ok- ;; 
ta tásáról szól. Javasolta, hogy!; 
ism ét rendszeresítsék a bizal- !; 
m iak részére az egyhetes tan- !! 
folyamot. A bizalmi tanfo lya - !! 
mok előadóit pedig kéthetes;; 
iskolákon képezzék ki. ;;

HEGEDŰS LAJOS ;;
(Szegedi HALÉP) !!

A távirdam unkások között;; 
igen fontos, hogy megfelelő;; 
politikai m unkát végezzünk.;: 
A politikai nevelés terén  nagy;: 
feladat háru l a szakszervezeti! I 
bizalm iakra, akik együtt élnek!! 
a távirdamunkásoklcal. M ajd;; 
a m unka -  és védőruha kiosztás ; > 
terén mutatkozó néhány hiá - ;; 
nyosságra m utato tt rá.

SZUHAY CECILIA
(Országos Sport Elnökség) 
A rra kérte a Központi Veze 

tő s é g  tagjait, Hogy segítsék : 
Postás Sport Egyesület tagjai 
nak nevelőm unkáját, hogy i 
sportolók nevelése terén  m u�
tatkozó hiányosságokat meg 
szüntethessék.

MOLNÁR JÁNOS
(Központi Távíróhivatal) !!

Választ kért a rra  a kérdés - ;; 
re, hogy m ikorra készül el azk  
a falitábla, am elyen a postás!; 
munkásmozgalom hőseinek ne - !! 
vét örökítenék meg. M ajd ar - ü  
ról szólt, hogy a postához most;; 
felvett fiatalokkal igen sokat;; 
kell foglalkozni és nevelésük - ;; 
ről gondoskodni kell. ;;

CSÁKI LÁSZLÓ :;
(Budapesti Távbeszélő  ”

igazgatóság) !!
' •

A szakszervezeti nevelőm un - !! 
ka az egész szakszervezeti!! 
m unkánk kulcskérdése —•! 
m ondotta. Tekintettel arra . - ; 
hogy a szakszervezeti tagok;; 
közé olyanokat is fel kell veri- ;; 
ni. akik politikailag még tájé - ;; 
kozatlanok. ezért is igen fon - ;; 
tos. hogy jó  nevelőm unkát: ! 
végezzünk. M ajd a szakszerve- ; I 
zeti tájékoztató m unka fon - !! 
tosságát em elte ki. Szükséges!! 
— mondotta, hogy a szakszer- - ; 
vezeti aktívákat, tagokat álla- n- ;; 
dóan tájékoztassuk a legfon- ;; 
tosabb politikai, gazdasági;; 
kérdésekről, valam int a posta ;; 
egyes problém áiról. ;;

TÖRÖK FERENC
(Erzsébet Távbeszélő  

Igazgatóság)
Javasolta, hogy a' kultúrne- 

velési osztály a műszerész 
szakcsoportot is vonja be a 
nevelési m unkába, m ert abból 
a csoport tagjai is ki kíván�
ják  venni részüket. Kifogásol�
ta, hogy a Központi K ultúr �
otthon  október havi műsor 
program ja nem tükrözi azt, 
hogy választásokra készülünk, 
A K ultúrotthon  m űsor - tervét 
is a választás szolgálatába 
kell á l.'tan i.

BÄSTA REZSŐ
(M űszaki Hivatal) 

Felszólalásában kiemelte, mi�
lyen fontos a szakszervezet 
politikai felvilágosító, nevelő�
m unkája. Elmondotta, hogy a 
dolgozókat foglalkoztató kér�
dések megm agyarázásával kell 
elsősorban nevelni. Ma minden I

Megválasztottá a Budapesti Szakmaközi Bizottságot
A budapesti kerületek szak�

maközi bízott- ágai okt. 9- én 
a SZOT székhazában megvá�
lasztották a  Budapesti Szak�
maközi Bizottságot. A tanács�
kozáson m egjelent Marosán 
György, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkára, a Bu�
dapesti Pártbizottság első tit�
kára, Gáspár Sándor, a 
SZOT főtitkára, Vas- Witteg 
Miklós, a SZOT alelnöke, Bu-  
gár Jánosné, M artin Ferenc, 
Vince József, a SZOT titká�
rai, a  Budapesti Pártbizott�
ság, a Hazafias Népfront, a 
Budapesti Nőtanáes, a  KISZ 
és a  szakszervezetek küldöt�
tei.

A szakmaközi bizottságok 
létrejö ttét indokolja, hogy a 
szakszervezeteknek az ed�
digieknél több m ódjuk legyen 
törődni a  dolgozók lakóterü�
leti problém áival és különös�
képpen községpolitikai kér�

désekkel, szorosan együttmű�
ködve a kerületi tanácsokkal, 
a Hazafias Népfronttal és a 
nőtanáccsal.

A Budapesti Szakmaközi 
Bizottság elnöke H áner Jó �
zsef, titkára  M olnár Ferenc 
lett.

A ku’túrkapcsolatok 
szélesítése érdekében

a szeg ed i P o stá s  M ű velőd ési Ott�
hon  sz ín já tszó  csop ortja  csere �
m ű sort adott a  N agy  O któberi Szo �
c ia lis ta  Forradalom  41. év ford u �
ló ja  a lk a lm áb ó l n ovem b er 5-én  
m egtarto tt ü n n ep i g y ű lé sen  a  sze �
g ed i ken d erfon ób an .

A k ed v es  m ű sort az  ö sszeg y ű lt  
400 főny i k ö zö n ség  n a g y  tap ssa l 
ju ta lm azta . M űsor u tán  a  v eze tő �
s ég  a g yár  term ék e ib ő l ö sszeá llí �
tott d íszes  k osárra l ju ta lm a zta  a 
sz ín já tszók at.

E hó 8-án a P ostás  M ű velőd ési 
O tthonban a  k en d erfon ó  szín já t �
s zó i ad tak  v iszo n zá su l n a g y s i �
kerű  m ű sort.

Mikrohullámú
közvetítőberendezés

A Szabadság té ri televfziőstudió -  
ép ü le t te te jén  é s  a  szabadság�
heg y i TV - adó egyik  felső em ele�
tén-  íe lsz ere lték  a  B eloiannisz - gyár 
á lta l kész íte tt m ik ro h u llám ú  köz�
v e títőberendezést, am ely  a m űsort 
„ fellöv i’? az  adó toronyhoz.

Megnyílt a Postamúzeum
A z  1956. évi e llen fo rrad a lm i c se �

lekm én y ek  so rá n  sú lyosan  m egsé�

rü lt  P ostam úzeum  h e ly reá llítá sa  

és ú jjá ren d ezése  befejeződött. 

M inden szerdán  és v asá rn a p  9—14 
ó rá ig  ta r t  ny itva .

- - - - - - - - - - - -

A szövetségi postaügyi minisztérium demokráciája
A Német Szövetségi Köz�

társaság postaügyi minisztere 
a posta 370 ezer dolgozójának 
m egtiltotta, hogy a  bonni 
NATO - hadsereg atomfelfegy�
verzésére vonatkozó népsza�
vazásban részt vegyen. A ti�
lalom megszegése vagy az 
ilyen népszavazás előkészítése 
is súlyos m egtorlást von ma�
ga után. Ez a felháborító ön�
kényeskedés — komoly ve�
szélyt .jelent a  posta a lkal�
m azottaira, m ert döntő több�
ségük szembehelyezkedik az 
atomfelfegyverzéssel. Az utób�
bi időben Hamburgban, Bré�
mában, Dortmundban, Mün�
chenben és más nagy városok�
ban ta rto tt nagygyűléseken 
m egjelentek a  postások is s

készek voltak aktívan részt 
venni az atomveszély elleni 
harcban és a  tervezett népsza�
vazásban.

A ném et postásszakszervezet 
az intézkedés kibocsátása után 
erélyesen tiltakozott a kor�
mánynál, a  ham burgi postá�
sok pedig határozatot hoztak, 
am elyben elítélik a  miniszter 
önkényes, erőszakos intézkedé�
sét.

V arsóban
a nem zetközi rád iószervezet te�
levíziós b izo ttságának  IV. konfe�
re n c iá já n  M agyarország k ü ld ö tte i 
is  rész t ve ttek . A k o n feren c ián  
több h a tá ro za to t h o ztak  az  együ tt�
m űk ö d ésrő l; így az t is, hogy k ü �
lönleges ad áso k b an  ism erte tik  az  
egyes főváro so k  életét.

- - - - - - - - - - - - - -
LIPCSE:

S zep tem ber h ó n ap b an  összném et 
m u nkás k onferencia  vo lt L ipcsé�
ben, am elyen  m in tegy  ezer n y u �
gat -  és ke le tn ém et szakszervezeti 
tisztségv iselő  v e tt  részt. A kon�
fe ren c ia  résztvevői m egállap íto t�
tá k ;  hogy az  a to m h alá l elleni harc  
csak  ak k o r  lesz sikeres, és az 
a to m m en tes eu ró p a i övezet úgy 
jö h e t lé tre , h a  a ném et m unkás -  
osz tály  é s  szervezetei akcióegység�
be  tö m ö rü ln ek  és vezető  erőkén t 
lép n ek  fe l ebben a  h arcb an .

FRANCI AORSZAG:

F ranciaország  é s  N agy  B ritann ia  
vU lam osipari d o lg o zó i közös fe l �
h ív á st b ocsá to tta k  ki az a to m v e �
szé lly e l k a p cso la tb an . A fe lh ív á s  
k ife jezé sre  ju tta tja , h ogy  az atom - 
v e sz é ly , am ely  eg y re  ink ább  fe l �
rázza  é s  a n em zetk öz i m u n k á s �

szo lid aritá s  je g y éb e  töm öríti a* 
em b erek et az a tom h alá l e llen , a 
b ék éért fo ly ó  harcban.

MÜNCHEN;
M ünchenben „A tom halá l elleni 

b izo ttság” - o t hoztak  lé tre , am ely �
n ek  tag ja i közt szám os tu d ó s  e s  
m űvész is  van . A b izo ttság  célul 
túz le  ki a népszavazás m egejtését. 
A bonni k o rm án y  ren dőrséget v e tt 
igénybe, am ely  h ázk u ta tá so k a t ta r �
to tt é s  zak la tta  a  b izo ttság  tag ja it,

AUSZTRIA:
Az O sztrák B ék etan ács  o rszágos  

értek ez le te t tartott. A k ü ld öttek  az  
a to m v eszé ly  e llen i v éd ek ezésrő l ta �
n ácsk oztak  é s  le v e le t  in téz tek  a 
k orm án yh oz , a m elyb en  k ije len tik ;  
s em m ifé le  á ld ozat n em  nagy  a h �
hoz, h ogy  az a tom bom ba á lta li 
halá ltó l m eg m en ek ü ljen ek  é s  a  
bék ét b iztosítsák .

kérdésre m egnyugtató feleletet 
tudunk adni, és ha a szakszer�
vezetünk végzett m unkáját, 
vagy a népi dem okráciák 
eredm ényeit ism ertetjük  az is 
igen hatásos nevelő munka.

TÖRÖK MIHÁLY
(Központ)

Hangsúlyozta, hogy a fiata�
lok érzésvilágában és maga�
tartásukban  még nem fejlő�
dött ki a szocialista erkölcs. 
Az ifjúság erkölcsi nevelése 
elsőrendű közügy és helytelen, 
hogy csak a KISZ vagy a szak -  
szervezet tekinti feladatának.

FINTA GYÖRGY
(Posta Oktatási Központ)

R ám utatott, hogy lehet nép�
szerűén is nevelni. Neveléssé] 
sokszor sikerült m egváltoztat�
ni az emberek helytelen szem-  |

léletét. A nevelésen múlik, 
hogy a dolgozókban h ite t éb�
resszünk a szocializmus építé�
sének sikereihez. Leghatáso�
sabb nevelőmunka, a  példa -  
mutatás. de a színházlátogatá�
sok. a kirándulások, a rendez�
vények is célravezetők.

SZEKERES SÁNDOR
(Nyugdíjas szakcsoport)

Arról beszélt, hogy az a jó 
szakszervezeti aktíva, aki m a 
m ár arról is gondolkozik, hogy 
a dolgozók á ltal felvetett kö�
veteléseket. miből elégítsük ki. 
Majd arról szólt, milyen nagy -  
jelentőségű a dolgozók neve�
lése, tá jékoztatása szempont�
jából könyvtárhálózatunk.

A felszólalásokra Horn De-  
zs„ elv társ és Horváth István 
eivtárs válaszolt.
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