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A POSTA, TÁVÍRDA ÉS TÁV- 
BESZÉLŐ NŐI ALKALMAZOTTAI 

Írta: SZENCZY MARGIT. 
(Befejezés.) 

A postamesteri karban is, a jövedelmezőbb 
postamesterségeket a férfiaknak tartják fenn. 

Mindezen visszaesések teljes szervezetlen- 
ségünknek súlyos de indokolt következményei. 

Ha néha fel is emelkedtünk egy-egy memo- 
randum magaslatáig sohasem kíséreltük meg 
mindnyájunk érdekeit magunkévá tenni közös 
céljainkért, mindnyájunk munkáját egyesíteni. 

Pótolnunk kell mulasztásunkat. Óriási 
alapvető munkával tartozunk nem csak magunk- 
nak de az utánunk következőknek is. Dolgoz- 
nunk kell az egyöntetű kiképzés. a kinevezések 
és a nyugdíjügy igazságos rendezésén a IX-ik 
díjosztály és fokozatosan magasabb képzett- 
séggel magasabb munkakörök megnyitásán 
és küzdenünk az olyan törekvések ellen, melyek 
haladásunkat s így az intézet színvonalának 
emelkedését is gátolják. Nem csak a külföldön 
hol a szervezettség a női munka érvényesítése 
terén tetemes vívmányokat ért el, hanem nálunk 
is mind szélesebb az a kör, hol a nő nagyobb 
képzettséggel sikerrel érvényesülhet. Nekünk 
a posta távírda és telefon hivatalnokainak 
sem szabad visszamaradnunk. 

Mindnyájunk összetartása legbiztosabb fegy- 
ver abban a küzdelemben, melyet egy ferde 
társadalmi felfogás, egy társadalmi és gazda- 
sági igazságtalanság ellen kell indítanunk. 
S ebben a küzdelmünkben csak önmagunkra 
és a nőtársadalom segítségére számíthatunk. 
Meggyőződhettünk már róla. hogy a mi ügyeink 
férfikartársainknál csak másodrendű fontossá- 
gúak. De ha az egész tisztviselőnői kar, legyen 
kinevezett vagy napidíjas távbeszélő vagy gép- 
iró szaknál alkalmazott postamester vagy kiadó, 
összetart közöl nagy gazdasági érdekeink meg- 
védésére, a legszebb eredményeket remélhetjük. 

A Nőtisztviselők Országos Egyesülete, 
– amely a magánirodákban alkalmazott kollé- 
gáink óriási számát egyesíti és nekik már tete- 
mes előnyöket szerzett – programmjában az 
állami tisztviselőnők érdekeinek védelme is benn- 
foglaltatik. Csatlakozzunk mindnyájan ehhez az 
egyesülethez, mely munkánkban erős erkölcsi 
támaszt biztosit számunkra. A tagdíj  csekély 
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volta mellett – havonként 1 korona – rend- 
kívül sok kézzel fogható előnyt is nyújt. Helyi- 
ségeiben személyes, a tagoknak díjtalanul járó 
hivatalos lapjával pedig vidéki kartársainkkal 
is állandó érintkezést tarthat fenn közöttünk. 
Tagjainak különböző kedvezményeket nyújt, 
oktató, szórakoztató előadásokat rendez, könyv- 
tárt, olvasóhelyiséget tart fönn. Üdülőtelepén 
(a Balaton mellett) minden tag négy hétre 
ingyen lakást, fürdőt és mérsékelt árú ellátást 
élvezhet. 

A posta, távírda és távbeszélő tisztviselőnők 
tömeges csatlakozása esetén, az egyesület külön 
postásosztályt létesítene, mely kizárólag ezen 
intézmény alkalmazottainak ügyeivel foglal- 
koznék. Esetleg postamesterek és kiadók között 
az állásközvetítés nehéz munkáját is vállalná. 

Itt az ideje, hogy mint férfikartársaink 
egyenjogú munkástársai szolgáljuk intézmé- 
nyünket és velük együtt, nem egymás ellen, 
hanem egymás mellett munkálkodhassunk nem- 
csak intézményünk fejlődésén, hanem mind- 
nyájunk helyzetének olyan fokra emelésén, 
amelyről boldogan és megelégedetten élvezhet- 
jük életünket. Ha mi, az állam női alkalma- 
zottai okulunk férfikartársaink: és a más pályán 
működő nők példáján, sietnünk kell a szervez- 
kedéssel, mert minden percnyi késés boldogu- 
lásunk hátráltatását jelenti. Az összetartás 
varázserejével magunk vívhatjuk ki mindazokat 
az előnyöket, amelyekre szükségünk van. 




