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E gy évvel ezelótt, 1950 tanuár 
1 -én, a dolgozó nép millióinak 

lelke;;edéBe és várakozá6teli érdekló
dése közepette elindultunk, ho11y le
rakjuk hazánkban a .szocializmus alap
jait. Ebben az esztendőben kezdtük 
me11 ötéve6 tervünk végrehajtá6át. 
Azóta e11y kerek esztendő telt el, 

SZAKSZERVEZETÜN KN EK 
TOVÁBB KELL JAVÍTAN IA MUNKÁJÁT Q 

A MÁSODI K TERVÉV S IKERÉÉRT 

pányszerúséget, a terv1,zerűtlenséget, « 
kapkodást a munkánkban. Funkcio
náriusainknak állandóan ellenórizniök 
kell, hogy versenyünknek az üzemi 
terv tegyen az alapja. A tervet min
den dolgozónak tsmernie kell éti a 
munka folyamatos6ágának biztooitá
sára haladéktalanul fel kell bontani és 
egét;zen a munkapadig le kell vin
mink a tervet. amelyet a gyózelmes harcok egé5z 'illetve hajtottunk végre normarende-60ra tesz számunkra felejthetetlenné. zéBt. Nem két6éges, hogy ezt ví6zont 

Ezt a harcot a termelés front ján, a ös.ue kell kapcsolnunk a t,W for
béke arcvonalán vívtuk a belső é6 galom soronlévő hatal.mas feladatai
külső ellenség, a haladás 11yúlölói val. 6 ú�v kell dolgozmmk, hogy a 
a bürok11aták, a közömbösök el- kezdeti hi'báka.t kijavítva, mindkét 
len. Ebben a küzdelemben nem feladatot iól oldjuk meg. Az eddigi 
voltunk ei;?yedül. A győzelmet, kiváló eredmények a.ot bizonyítják, hogy a 

dol�ozők megértették a normareruleecedményeinket arntak kÖ6zönhetjilk, zé5 Bzük6ég&.-;és!ét éB számos helyen hogy mérhe1etlenül gazdag tapa5zta- nagy százalékban nemcsak teljesítet
Iattárával barátila11 támogatoll ben- k>I<, de túl is szúrnya!ták normáikaJ, 
nünke.t a hatalmas Szovjetunió, se- főként azokban az üzemekben, ahol a 
gített é,s vezetett bennünket nagy Pár- szakszolgálat biztosította a műszaki 

tuak. s a ma�yar dolgozó nép ve:1lére. e!ölel.téte!eket. 

Rákosi elvtár6. Ta1?adhatatlan, hol?v nagy eredmé-
nyek születtek az 1950. esztendőben, 
az eredmények mellett azonban szá
mos hiányosság és hiba fékezte a 

még jobb, a még kiemelkedőbb ered
ményt. A téli forgalom lebonyolítá
sánál ezeket a hibákat és h iányossá
gokat me!! kell szüntetnünk.. 

Ennek köszönhetjillc, hogy jóval az 
ásó tervév befejezése előtt vaButa
saink nemC6ak megoldották a tervben 
elóirt feladatokat, de túl .i6 teljesí-
tettek az elóirányza-tot. . 

Az öntudatos magyar vasutasság hósi 
munkája megJ1cnta gyümöl.osét. .Dol
gozóink azelőtt elképzelhetetlennek 
tantott szállítási reladatokat oldottl>k 
meg. Ez é v  júliusában például 73 6Zá
zalékkal tóbb árut szállítottunk. mint 
az utolsó .há.borúelól;ti é,v átlagh-ónap
jai:ban. Es a kocsifordulót, amely 1938-
ban, a cfiÚC6forg.alom idején 1-ll n1tp 
'volt, 3.7 napra szorítottuk }e, de volt 
időszak, amikor elértült a há-apoM 
Iwcsliordulót �-

A szovjet tapaözl.allat� �&lá
imval elindított mcngalmak, mint • 
,.2000 tonnás"-, a1. ,..500 k.fl.ométer.es!:... 
mozgalom, .az irán:yvona&épi:ési, va-
lamint a felemelt sebességgel lköz}e. 
kedő vonatok él!, az ezek óssze-kap
uolásából i-ndilo'tt ítgyneverelt ,,z,é. 
gyes kopcsolt"-11\(YLgalom döntóea 
e•é6ítették népgazd.aságunkat. Közt.a,.. 
don1ású, hogy csu,pán a ,,2000 k11l• 
nás"- és az „500 ki!ométeres"-,mozga
lom 33 és félmillió forint megtakarí
tást eredményezett. Ha 7hhez hozzá
számítjuk a ,,mosá.stól-mo.sásig" -moz• 
galom, az irányvona tképzé6 és a Be

bességemelésból, e. külön.f.éle üzemi, 
szovjet példából eredő, me-�takaritá
sokat, - akkor e-i: a,z összeg jóval 
magasabb }esz. 

Ugyancsak n-épgazdaságt1<nk erósi• 
té6ét szolgálja élenjáró mozdony

vezetőink szénmegtakarítá&i moz
galma is. Hogy ez milyen hata1tn<l6 
jelentöséi1ű a soci,üizmUB mielóobi 
megvalósításáért vívott har.cban. mi
sem jellemzőbb, min� a legutöbbi, 
november hav< eredmény. Ezen idő 
alat,t hazánk.ban, az egyes va6útigaz
gatósá1?ok területén nem keve.seob, 
mint 17.636 tonna szenet takarítot
tak meg derék v.a!lutii6dolgozóink. E7. 
a ha:talmas szénmennyiség 1 . 175 
-vagon ,azénnel egyenlő éB nem 
eredetile� vállalt 3 6zázalék06, 
hanem 10 százalékos felajánlás
nak felel meg. Az öntudatos 
vasutas dolgozéik gyakor-
lati munkájuk · során máris jól a�kal· ' 
mazzák Rákosi elvtárs október 27-én 
elhangzott útmutatását. Ezzel .segítik 
hős bányászaink széncsatá;át. 

O• • téve.s te.rvönk má6odrk terv-éve -
feszített terv lesz. Ez annyit je

tent, hogy a1< első tervév eredményei 
lehetóvé tették, hogy az eredeti tervtől 
ell<lroen. »agyob'b beruh.izásokat, épít
kezéseket stb. hajl.6unk végre. Anv
nyit jelent, hogy ebben a tervévben 
meggyo,rs,ul a .szocializmus építésének 
üteme. Jlcnny;t jelei<t, hogy közelebb 
k-er.nlünk célunk megvalósításához, 

boldog jövőnk felépítéséhez. De nem
csak ennyit jelent. Azt is jelenti, 
hogy fokozottabban kell dolgoznunk e 
feszített terv végrehajtásán. Erőinket 
fokozni kell, még többet és még job
ban kell munkálkodni , emelni kell a 
termelékeny6égün.k.et. 

A feszített terv annyit jelent a ,as
uton, ho11y kivétel nélkül mindenkit 
mozgósítanunk kell népgazdaságunk, 
hazánk erósítésére a vasut területén, 
Annyit jelent, hogy a szociáldemo
krata munkamódszereket kiküszöböl
ve, munkafegyelemre, szocialista ha
zaszeretetre, a dolgozó nép tu!ajdo
núnak védelmére neveljük dolgozóin
kat és könyörtelen harcot folytassunk 
az imperialisták bel<Só ügynökeivel, a 
jobboldali szociáldemokratákkal szem
ben, Azt jelenti a feszített terv, hogy 
a termelé6 frontjim elért győzelmek
kel méginkább erősítjük a hatalmas 
Szovjetunió vezette béketábor!, a 
szívünkhöz annyira közelálló néphad
seregünkct. 

Mi a feladarunk a vasút területén, 
hogy a feszílelt tervet maradéktalanul 
megvalósítsuk? · Hogy valóraváltsuk 
mindazt, amelyet az ötéves terv má
sodik tervéve nyujt számunkra? 

Elsősorban és döntően bizt06ítanunk 
kell, hogy a népgazdaság ezámára 
szükaége5 szállitáliokat a téli forga-

lom idején sikeres�n bonyolitsuk lP. 
A téli forgalommal kapcsolatos ver
senyt az eddiginél nagyobb lendület
i!el keli fejlesztenünk. A tervév el6ó 
negyedévi sikerének egyik fontos 
láncHemét képezi o. téli szállítások 
zökkenőmentes végrehajlá6a. 

S zakszervezeti funkcionariu.samk
nak a PB határozata alapján kell 

javítani munkájukon. A szocialista 
munkaversenyt a felölelhetó területen 
minden dolgozóra ki kell terjeszte
nünk. Ki kell küszöbölni a verseny
nyel összelüggó hiány066ágokat. Biz
tosítanunk kell a verseny nyilvános
ságát é6 népszerúsiteni az élenjiiró 
va6utas dolgozókat. a szocialista 
munka vasutas hóseit. 

A sztahánovistákat, egy-két lr.ivé
teltól eltekintve, nem igen népszerú-
6itettük, pedig jónéhányan vannak kö• 
zöttünk, akiket ismertté, becsültté kell 
tennünk. Aki példaképe lehet a többi 
dolgozónak. Nem segítettük őket. 
Nem k!irtük véleményüket, tanác6U· 
kat. Itt i6 gyökeres jaV'l.llá6nak kell 
bekövetkezni az újesztendőben. 

Tovább kell sz.élesítenünk az üze
men be!üli ver.senyt, fel kell szömol
nunk a száz százalékon aluli telje.sít
ményeket, fokozva a munkamód.5zer-. 
álad.ási-, a tapasztalatcsere-mozgalmat. 

A fe.szített terv nem túri a Jcam-
.:.., --

A magyar vasuta6ok, 1950 Mzén, a 
magyar vasút történetében páratlan 
szállítási feladatot oldottak meg. Az 
őszi C6úcslorgalmat sikeresen ha1tot
ták v�gre. Lengyel József sztaháno
vi.;ta mozdonyvezető felhívására tö
megesen vettek részt „Az őszi for

ga!om legjobb dolgozója" címért in
dított ver6cnyben. Ez a szociali6ta 
versenyszakasz, Pártunk irányitá- """---..lU11l!:.:..--�.1'ii!lái�!ltiL.....:��,1;:;.::lo, 
sával döntően járult hozzá a si
kerhez. A versenyben élenjáró 
dolgozóink jutalmazására január 
20-án, a vasutas 6ztahánovisták •l!""'"""!!�ft.,..."'llft����----���"I 
tanácskozá„án kerül sor. 

December 16-án vette kezdetét „A 

téti forgalom legjobb dolgozója" 
címért folyó verseny. Vasutasaink te
hát nem pihennek meg bahéraikon, 
hanem újult erővel látnak neki a tél• 
víz ide jén, a zord időjárá6 alatt sem 
szünetelő, de nem is gyengülő téli for
galom sikeres lebonyolításának. 

AZ OTÉVES TERV MÁSODIK TERVÉVÉNEK S IKERÉÉRT ! 

Ellenőrzéseink során valamennyi 
üzemi bizottságot felülviz.,;gáljuk ab
ból rt szemoontból i6, hogy a munka
verneny szervezése az üzemi bizott
ság kezében van-e. A Központi Veze
tÖ6ég október 27-i ülésén mondotta 
Rákosi elvtárs, hogy a munka
verseny szervezését a legtöbb he
lyen a pártszervezetek végzik az 
UB-k helyett. Ezt az állapo
tot - ahol még fennáll - azonnal 
meg kell szüntetni. Az üzemi bizott
ságoknak a bizalmiakon keresztül moz
gósítani kell dolgozóinkat a má6odik 
tervév feladatainak elvégzésére. Fog
Jalko,ztatn unk kell a bizalmi testüle
teket, hogy IJ1e2szüntessük azt a laza 
kapcsolatot, amely az egyes üzemi 
bizott;;ágok é,s a dolgozók között még 
ma i� fennáll, M ég mindig nem elég szoros a kap

csolatunk és ebben az évben még 
jobban el kelt mélyítenünk kapcso
latainkat a pártszervezetekket, hogy 
ö.sszehangoljuk munkánkat a tervév 
nagy feladatainak elvégzésére. Ugyan
ennek a célnak az el-éré5ére elmélyít
jük kapC6olatainkat a szakvonali ve
zeté6ael. 

Az új esztendőben különÖ6 gondos• 
&ággal fordulunk üzemünk ifjúsága 
és a nödolgozók ieté, mint ahogy na
gyobb támogatást nyujtunk a mű
szaki értelmfaégnek .iB felad;itaik meg-
oldásában. 

Minden lehető e.szközzel támogatjuk 
népköztársaságunk kormányának ha
tározatát a takarékossággal kapcso
Latban. A gyakorlati segítségen túl, 
tudatósitju>k dolgozóinkban. hogy a 
nemzetközi 06ztályharc élesedét;e, a 
béke megvédése, az amerikai impe
rialisták szüntelen agressziója köve
teli tőlünk ötéves tervünk mielőbbi 
befejezé,s'ét, a szocializmus építésének 
mej?gyorsítását és néphad6ere�ünk to
vábbi e rösíté6ét. l:ppen ezért harcot 
indítunk a baleöetek C6ökkenéséért, 11z 
o.nyag,lal való takarékosságért, az ön
költség csökken.téséért, a minőségért. 
Tovdbbfejleaztjük a vasutasok 6Zén
csatá ját nerncsa� a vontatásnál, ha
nem az egész va.sut területén. 

A feszített tervév sikeres befeje• 
zése érdekében emeljük a dolgozók, 
a funkcionáriusok szakmai tudá6át, 
biztosítjuk a szakmai továbbképzést. 
Ugyanezen cél eléréséért döntő vál
tozásra .törekszün'k a káderekkel való 
foglalkozás, nevelés és kiválasztás 
terén. 

A szénc6ata mellett nagy gonddal 
fejlesztjük a négyes kapcso1t-moz
galmat, megszüntetjük a vonatok ktl-
6ését, döntően pedig a munkásvona• 
tok késését. 

Valamennyi feladatot Ö66zekapcsol• 
juk az ellenség elleni kíméletlen 
harccal. Leleplezzük a sorainkban 
megbúvó jobboldali szociáldemokra
tákat, a háborúra uszító imperialisták 
üi;?ynökeit és megsemmisítjük alkotó• 
mu��ánk, békés építéBünk ellen6égeit 

Q 
sszekapc6oljuk tervünkkel, 

munkánk tengelyébe állitjuk 
a békéért vívott harcot, amely elvá
laszthatatlan a termelés frontján ví
vott kűzdelemtól. Amely elválasztha
halatlan attól, hogy helyesen, gyorsan 
ét; keményen vigyük a tervet a meg
valósulás felé. Amely elválaszthatat
lan a szocialista hazafias érzét;tó), a 
haza védelmétól, a néphadsereg sze
retetétől. Elválaszthatatlan a világ
béke őre, a Szovjetunió és Sztálin 
elvtárs iránti forró 5zeretctünk ra-
gaszkodásunk elmélyitésétől. 

Sz�kszervezetünk megtisztelő fel
adata, hogy jó munkáján keresztül 
erósítse a dicsőséges Szovjetunió ve
zette béketábor ügyét. Mi, vaöuta
sok, megfogadjuk az újesztendő kü
szöbén, hogy a termelé6 frontján 
jobban, eredményesebben fogunk dol
gozni. hogy ezzel is elősegítsük a 
béke erőinek végsö győzelmét. Ugy 
fogunk dolgozni, hogy kiérdemeljük 
nagy Pártunk és szeretett Rákosi elv-A .szeptember elsejei normarendezéö 

után, most ú jabb három Bzolgá
lati ágban vezettünk be új normákat, ._ _______ ..,...,..,, .... ..,. ___ ..,...,, __ ..., ____________ .,,l tár6unk megbecBülését és bizalmát. 

1'1""ÉMETH ISTV AN 



tt su soi szolid ritásuir61 biztosítj4 leveleikhe 
a sruájkolcS chicaaói vasúti munkásolat 

Dlbrictn •:lomis dolROZdi all llze. 
n·k • eblctt26i vasuti ntUftk610knak, llfOIIIOrt6L 
holO' harettk, ame:yet I k:tdkft!Anyó- Ml, magyar llolfadll, 1 Sllwfltatf 
l6k e!le4 folytatnak. nelfl I z eredmény. 11r{IIEl(fvel lerbl11k a,1lamlltill a 
lf!en, mert U e�1. ha!1d6 vi:'61 e� lllp"tal ate fAnnot. 
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ÖTÉVES TEBVfJNK ELSŐ ÉVÉNEK b71EDMÉNYEI� 
S A MÁSODIK TEBVÉlr FELADATAI A VASIÍTON 

OI éves tervünk elsö évét sikere
o&en befejeztük. 

Az ipar .számos ágazata már ez év 
október-november havában jelentette 
az ötéves terv ráesö részének végre
hajtását. 

A vasút már december ejején be
fejezte ez évi tervét, de nem csak 
befejezte, hanem 100 elegytonna 
teljesítményét 4 százalékkal túl 

is szárnyalta. 
Nem is lehet ez má&ként. Ha az ipar 
idö elött befejezi tervét és az eló
irányzatot túl is szárnyalja. akkor az 

csak Úl!Y történhetik, hOl!Y a szállító
apparátus idöelőtt odaszállítja a 
nyersan yal!ot, a félkész án.it és he
lyére hordja a mez611azdaság vala
mennyi termékét. 

Sztálin elvtárs mondotta, hOl!Y „a 
szállításnak mindig egy lépéssel elóbb 
kell járni az ipar fejlődésénél'". A 
vasút, mint az orszá11 egyetlen döntó 
szállítási vállalata, a tervteljesitésben 
e2y lépéssel mincli11 megelőzi az ipar 
11lobális tervteljesítését. A vasút te
hát az ötéves terv első évének ter
vét sikeresen teljesítette. 

Milyen eszközökkel teljesítettük túl 
1 950. évi tervünket 

Elöösorban az úi  munkamódszerek 
alkalmazásával. 1 950 február havában 
megindult az „500 kilométeres"-moz
galom. A „2000 tonnás"'-mozgalom, 
amely erre az idöre már széles tö
me1?IDozgalommá vált, szervesen ki
e2észitette az „500 kilométeres·· -moz
galmat és önként kínálkozott a két 
mozgalom ooszekapcsolása. E két 
na2y, új  forradalmi munkamódszer, 
mint eev széles áradat behatolt a 
vasúti szol2álat minden ágába és ma
gával ragadta a vasutassá11 széles, 
bec<>ületes töme12él. Ennek eredménye
ként született a négyes kapcsolt 
mozgalom is: a „2000 tonnás", az 
„500 kilométeres··, az irányvonatok 
és a felemelt sebességű vonatok 
e11yüttes alkalmazása. E moz11almak 
óriási rejtett tartalékokat szabadítot
tak fel. 

A VONTATÁSI SZOLGÁLATNÁL 
a mozdonyfenntartási és szén
megtakarítási költségből több 
mini 34 millió forintot takarítot
tak meg ebben az esztendőben. 

Azok, akik mindig a7lt mondogatták, 
hogy több lesz a vonórúdszakadás és 
sok lesz a hönfutás, tudják me11, hogy 
ilyen kevés vonórtídszakadás még 
11em w,lt a felszabadulás óta és 
ilyen ió még soha nem volt a hón
futá&i statisztika, mint az idén. Ami!! 
1938-ban 160.000 takott tengely kilo
méterre esett egy hónfutás, addil! ma  
200.000 .km-re esik  el!Y· !gy  tehát 
a fenti me11takarítá& a vontatási szol
gála-tnál tiszta érték. 1950. évben ol
csóbb volt a vontatás, mint 1949-ben. 

Az 1950-es évben az elöbb említett 
1nozgalmakon kívül a fütöházakban 
e11y úi mozgalom született: a „mo
sástól-mosásig" való teljesítménynö
velés mozgalma. Ennek lehetőségét a 
vízlágyító berendezések alkalmazása 
teszi lehetövé. Hogy mi t  jelent a moz
donyparkra. ha a mozdonyokat nem 
2000. hanem 20.000 km után moe.sák, 
azt a mi dolgozóinknak nem kell kü
lön magyarázni. 

Beszélni kell a 
J ÁRÓMŰJ A VITÓ 

UZEMI VÁLLALATOK 
nagyszerú munkájáról. akik az év fo
lyamán kétszer is megemelt ú i iáépi
tési programot már az ászi forgalom 
idejére teljesítették. 

A műhelyi dolgozók öntudatos 
munkájának volt köszönhető, 
hogy a MA V a rendkívül nal?V 
megterhelést jelentő őszi fo,rgal
mal ele11endő számú kocsival és 
elegendő mozdonnyal tudla 

vé11rehajtani. 
A műhelyek a teherkocsi-újjáépí

tési proeramot 100 százalékil!, a 
mozdonyfóvizsgát pedil! 109 száza
lékra tel jesitették, Külön ki kell 
emelni a műhelyek au11usztusi és 
szeptemberi munkáját, amikor az őszi 
forgalomhoz szükséges kocsimennyi
ség biztosítására a tervet 100 száza
lé'kkal felemelték, A kocsiosztályok 
ezt a tervet is vé11rehajtották. A 
Dunakeszi Járóműjavító UV a sze
mélykocsi-újjáépítési programját 123 
százalékkal túltel iesílette. 

A FORGALM[ SZOLGÁI.AT 
a vasút fennállása óta nem került 
�lyan nehéz feladat elé, mint az idei 
na2y ászi szállítás alatt. 

A napi kocsirakodás eset�int 
elérle a 12.000 darabot, amire a 
vasút több mint 100 éves fenn
állása alatt mé2 nem volt példa. 

tJ2yanakkor, amikor ·a forgalmi szol
l!álat e hallatlan teherforgalom lebo
nyolítását sikeresen irányította. a 
személyvonatok számának állandó 
növelése mellett a személyfor,zalom 
rendes közlekedését is kisebb-na-
2yobb zökkenökkel biztosítani tudta. 

A KERESKEDELMI SZOLGÁLAT 
1950. ev1 tervének végrehajtása 
során egészen úi munkamód.szerekkel 
gazda2itotta a vasutasok fel!Yvertá
rát. E11y ilyen na2y ielentösé2ú u 1  
munkamódszer volt a rakodóhelyeken 
képzett irányvonatok alkalmazása. 
Ezzel vált lehetóvé. ho2v 

a kocsiforduló! le tudta szorítani 
a legkritikusabb őszi forgalom 

alatt 3-3.3 napra 

és a kereskedelmi szolgálat kitünö te
vékenysé11ével nagyban hozzájárult 
ahhoz, ho2y az „500 ki!ométeres"'
mozgalom ilyen 6ZéP eredményeket 
ért el. 

A PÁLYAFENNTARTÁSI 
SZOLGALAT 

szintén csatlakozott az új munkamód
szerekhez, azzal, hogy számoo he
lyen a kitúzött idö elölt olyan ál
lapotba hozta a pálvát, hoey 

a lassújelek megszüntek. 
Az 5 km-es lassújeleket eltörölte, he
lyettük 15 Jon-eseket rendszeresített, 
ami természetesen azt követelte meg 
a pályafenntartás dolgozóitól, hogy a 
munka alatt lévö vágányrészt úgy 
kellett megerösiteni, hO!!Y az 15 
km-es &ebessé!!et kibírjon. 

A HIDOSZTÁLY 
is tel jesitette a tervét, hiszen nem 
régen adta át egyik le11na11yszerúbh 
alkotását, a bajai Duna-hidat, amely
nek 

gazdasági jelentősége felmérhetet
len 

Dél-Magyaror,szág számára. 
Nincs a vasútnak olyan szolgálati 

ága, amely becsületesen, derekasan 
ki ne vette volna a ré6zét az 1950-es 
terv vé11rehajtásából. 

mmondhatiuk. hogy vasútunkra az 
1950-es esztendőben az ú j ,  kommu
nista munkamódszerek betörése volt 
a iellemzö. Ennek be kellett követ
kezni a vasúton, mert me11 volt hozzá 
mind a négy sztálini feltétel: 

1. A dolgozók életszínvonalának 
emelkedése. Itt a tények beszélnek. 

2. A kizsákmányolás megszünése. 
A közlekedés az a szektor volt, amely 
a le!!hamarabb került társadalmi tu
lajdonba, sót azt mondhatjuk, hogy 
a vasúton a felszabadulás pillanatá
ban megszűnt a kizsákmányolás. 

3. Az úi technika. Nálunk az u 1  
teahnika nemcsak az  új 11épek, von
tató- és vonójárművekben jelenLke
zik, hanem a meglévö fel,;zerelés
nek a modernizálásában. A tehervo
natok léefékkel való közlekedésében, 
a műhelyek új, korszerű gépekkel 
való ellátásában, a szénszerelök 11é
pesítésében, a melegmosó-berendezé
sekben, a beraká,;ok és átrakások gé
pesítésében, az új jelzöberendezések. 
ben, a nagy fényerejű térvilágitások
ban, a menetirányító szolgálat beve
zetésében, a műhelyi munkák profiJi. 
rozásában és mél! fel lehetne sorolni 
az új technikai módszerek el!ész so
rát. 

4. Az úi emberek, akik az úi 
technika mestereivé vá!lak. Ezek i,s 
meg voltak és mee vannak már a 
vasúton. A Tóth l/1. János, Lengyei 
József mozdonyvezetök a vontatás
nál, Pákozdi Jenő a forgalomnál. A 
kereskedelmi szolgálatnál Nagy La
ios tatabányai tervfelelá5, vagy De
meter István záhonyi raktári mun
kás. vagy Uveqes Sándor elömunkás 
a hódmezövásárhelyi ooztálymérnök
ségen. Felsorolhatnánk még azokat 
a dolgozókat is, akik UJ munka
módszerekkel nagy teljesítményeket 
érnek el. Meg volt tehát a vasúton 
1950-ben a sztahánovista-moz2almak 
kialakulásának Ö66zes sztálini felté
tele. De ennél még több is volt. 
A Szovjetunió nehéz harcok aran 
maga alakította ki ezeket a feltétele
ket. mi pedig a Szovjetuniótól átvet
tük és nem c;;ak átvettük, hanem rá
támaszkodtunk, közvetlen segilsé11ét 
�lveztük. Nem kellett nekünk külön 
utat törnünk, hanem széles kitaposott 
úlon haladhattunk. Mindnyájan tud
juk, ho11y milyén nal!Y se,zítsé11et je
lentett az „500 kilométeres·\ a fel
emelt sebessél!ú vonatok moz11almá
nak kialakításában Pá11yin elvtárs 
közvetlen se11itsége. 

Az 1950-es év 11azdag volt a vasút 
történetében. Különösen eazdal!nak 
mondhatjuk tapasztalatokban és ered
mé1wekben az idei naQy őszi forgal
mat, amelyre most már visszatekintve 
büszkén állapithal juk me2, hOl!Y a 
vasulassál' olyan feladatokat is me11 
tudott oldani. amelvekre a felszaba
dulás elött képtelen lett volna. Ho2y 
az öszi forealmat ilyen eredménvesen 
és minden nagyobb zö.kkenö nélkül 

vé11rehajtottuk, azt három tényezőnek 

I 

vasutasság megnöveked
.
ett öntudatá

lehet kö.szönni: Pártunk támogatású- nak, munkához való meqvál!ozot t  vi
nak és iránymutatásának, a Szovjet- szonyának, azaz. a sztahánovista. moz
unió gazdaq tapasztalatának és a ga!maknak. Azonban 

nemcsak eredmények,hiányosságok is voltak 

az 1950-es esztendőben. 
Például a mozdonvszol2álatképtelen
sé11ek száma az 1 949. évinek majd
nem kétszeresére emelkedett. A sze
mély- és munkásvonatok rendessége 
a tavalyihoz képest romlott. I11az, 
ho11y a személy- és munká.svonatok 
száma lénve11esen emelkedett és 
e2yik-másik vonalréuünk elérkezett 
teljesítöképességének felsö halárához. 
A mozdonyácsor2ások óraszáma sem 
csökkent. 

. 

A felzőknél való indokolatlan 
megállások száma a havi 10.000 
darabról nem akar alábbszállni. A 
kisiklások, helytelen vágányra 
való foJ!adások, balesetek száma 

szintén nem csökkent. 
Itt javulá&ról csak azért lehet be
szélni, mert 1950-ben sokkal na
gyobb feladatokat oldoHunk meg, 
mint 1949-ben. 

A széniogyasztás terén se értük el 
azt az eredmény!, amit jó munkával, 
helyes, gazdasá11os szénfo11yasztással 
el lehetett volna érni. A szénfo!!ya6z
tás 100 elegytonnakilométerenként 
csak 0.1 1 kg-mal volt kevesebb, mint 
az elóiránvzat. Ha tekintetbe ves,;zük 
a széngazdálkodás rendkívül nagy 
nemzetgazdasá2i jele.ntösé11ét, ezt a 
1 1  dekás eredményt silánynak lehet 
mondani. 

Bajok voltak és vannak a terv
Jegyelemmel. Különösen áll ez mű
helyvonatkozásokban. 

A Szolnoki Járóműjavltó UV ve
zet6sége ej!ész éven át hamis je-

lentést adott 
a 7/0 ügyoi;ztálynak a teherkocsik 
ú j jáépitéséról. Csak a 7/D üeyosztály 
ellenőrzö szervei leplezték le a hami
sítást. Nemc,;ak a szolnokiak, hanem 
e2yetlen műhely kocsiosz,tálya sem 
[,udta a havi részletterveket e11yenle
tesen teljesíteni. 

A forgalom vonalán nem eikerült 
egy olyan alapvető hiányOSGágot fel
sziÍroolrú, melynek alapján össz
han11ba hozta volna a vonatkísérők 
kilométerfizetését a vontatási dolgo
zókéval. Ennek következménye az, 
hogy mii! a vontatási dolgozók 
mivel kilométerenként kapiók a dl
jazásl - i11yekeznek a vonattal cél
állomásuk felé, - a forgalmi dolgo
zók - mivel óra.díjat kapnak -
nincsenek ebben érdekelve és nincs 
az a törekvésük, hoey a vonatot mi
elóbb rendeltetési helyére juttatta,;
sák. 

A pályafenntartás vonalán is van
nak bóségesen hiányosságok. Be
szélnek erröl a nap mint nap eló
forduló kisiklások, melyeknek leg
gyakoribb oka a nyombővülés, vagy 
a váltó karbantartá,;ának a hiánya. 

Mindent éi6szevetve, azonban meg 
kell állaoítani az e11ész vasútra, 
hOl!Y 

1950. évben jobban, eredménye
sebben, olcsóbban dolJ!OZOII, mini 

1949-ben. 

Feladataink 1951-hen 
Feladataink az 1951. év szállítási még sorolni az új tech,iikai berende

tervéb6l adódnak. A főfeladat, ami zéseknek e2ész sorát, amelyek 1951. 
e11yéhként minden szállító vállalat- esztendöben a vasúton me11 fo!!nak 
nak a fölunkciója: a feladott nyers- jelenni. Az új  technika bevezetésében 
anyag, félkész- és készáru gyors, tehát nem lesz hiány az ötéves terv 
pontos, időben történó el.szállítása. második évében. 

Az 1951-i évi tervünk, az ötéves Nem elég azonban az új lechnika, 
terv második évéllek terve, 

. 
az AZ UJ TECHNIKÁHOZ UJ EMBEREK egész magyar ipart, kezdve a bányá- tS UJ MUNKAMÓDSZEREK KELLEsz1>ttól, egészen a könnyűiparig, NEK. Tehát 1951-ben még több sokkal na11yobb teljesítményre kény- UJ munkamódszert kell alkalmazszeriti. mint az ötéves te.rv elsö éve. 

Ha ez igy áll a népgazd-aságra, ak- ni és a már kipróbált és bevált új mun
kor feltétlenül még fokozottabban kamódszereket jelentősen tovább kell 
áll az ország egyetlen döntő feiles�teni. Az ötéves terv m ásodik 
szállítási rendszerére, a vasútra , évének vé11rehajtását, az önköltség 

lényeges csökkentése kell, hogy jel-A vasútnak tehát 1951-ben sok- lemezze. Ezt csaik ú11y érhet jük el, kat nagyobb feladatokat kell hogy ha fokozzuk az új munkamód-
megoldani, mint 1950-ben. szerek alkalmazását, különösképen a 

A megvalósításához, ismerve fel- már bevált négyes kapc,;olt-moz11al
adataink na11yságát, fel kell mérni a mak e11ész n agyarányú kiszélesítését. 
rendelkezésre álló eróket. A mi feladatunk 1951 -ben nem csak 

Vizs11áliuk me2 ezt a kérdést kél az, hogy végr-eha itsuk szállítási fel
szem.szögböl: a vasút techni'kai felké- adatainkal, hanem elsösorban az, 
szütlségének szempontjából és a vas- hogy olcsón ha j tsuk végre. Ahhoz, 
utasok megnövekedett öntudatának, hogy mi az önköltséget csökkenteni 
munkakészsé!!ének szempor.tiából. Ha tudjuk, feltétlenül tudn'l>Ilk kell, ho2y 
az elsót vesszük lil!yelembe, mind• hol jelentkeznek a legnagyobb kiadá
járt e2y döntó technikai változásra sok. Ezt két részre kell oszlani: a bé-
kell rámutatnunk. rezési kiadásokra és az anya11kiadá-

1951-ben, már január hónapban a sokra. Most csak az anya!!költsé11-
magyar vasutak területén min- gel fogunk foglalkozni és itt is kö-
den tehervonat légfékkel fol? zelebbról csak a szénnel 

közlekedni. A MAV összes kiadásainak le!!na-
Ez tehát ú í lechnikát jelent a vas- l!YObb százalékát a szénköltség emészti 
úton. Gazdasági kihatásai rendkívül fel. Sokszázezer tonna az, amit a 
nagyok Ha eeyebet nem veszünk fi. va,;út egy évben elfogyaszl. Ha tehát 
gyelembe, csak azt, hOl!Y a vonatk isé- mi ebben az évben önköltséget aka
rói szolgálatnál igen sok munkaeró runk csökkenteni, akkor az anyaq
válik szabaddá és irányítható a költség leszorítását kelt üstökön ra
népgazdaság, illetve a vasút más le- gadni. elsősorban pedig a szénét. An
rületére, - máris óriási megtakari- nál .i;; inkább a szénét, mert Rákosi 
tolt oosze11et tudunk kimutatni. Ha elvtárs, a Magyar Doh?ozók Pártja 
ehhez hozzászámítjuk a vonatok u/a. Központi Vezetósé11ének 1950 október 
zási sebességének megnövekedését, 27-i ülé;;én, dol2ozó népünk figyel
a vonatok közlekedésének a bizton- mét. további fejlődésünk le!!fonto
sáoiát és nem utolsó sorban azt a sa.bb tényezöjére. a széntermelés fo
körülmén yt. hOl!Y a feladott áru kozása felé fordította. 
gyorsabban kerül rendeltetési he- A magyar ipar szédületes fejlö
l'vére, máris látható, hogy milyen dése ren11eteg szenet követel és 
óriás jelentősége van a tehervonaton ha az iparra azt mondhatjuk, 
a légfékrend&zer bevezetésének a ma- hogy nem lehet meg szén 
!!Var  nép<!azda6ál! Bzámára. nélkül, vaey ahol!yan Lenin elvtárs 
A MOZDONY- tS KOCSIPARKOT mondja :  ,,A �zén az ipar valóságos 

TOVÁBB FOGJUK SZAPORITANI kenyere'.", akkor ezt, a mi vasútunkra 
U!!yanigy el lehet mondani. Az öt
éves lerv második évében, tehát ebben az ooztendöben. 1951-ben jele

nik me11 a ma2yar mozdonypark két 
új gyorsvonali mozdonyóriása, a 
303-as 11ép. Jelentös lépés.se! fol!juk 
P.]óbbrevinni személykocsi-parkunk 
felfrissítését. kibövHését. A mindenki 
által kedvelt maeyar kocsitípus!, a 
Cak-kocsik számát lényegesen fogjuk 
•zaporítani. 
A FORGALOM SEM MARAD KI A 
TECHNIKAI FEJLESZTtSI TERVBŐL. 
Egy sor állomásunk vágányhálózatát 
kibövítjük. Mi&kolc-rendezö egy 
része, Ferencvároo személypálya. 
udvar bővítése, az ipartelepek állo
másainak bóvitése, stb., stb. Uj, mo
dern jelzöberendezések fo11nak me11-
jelenni e11ves fövonalainkon, amelyek 
lehelövé fo!!ják tenni a vonatok sű
rűbben való közlekedését. Fel lehelne 

a vasutasoknak a szállítási feladat 
jó végrehajtása mellett, a szén
fogyasztást legalább öt százalék-

kal kell csökkenteni. 
Ez i11en komoly feladat, méltó a 
vasutassá11hoz. Ez az öt százalék egy 
évben 6oktizezer tonna szenet jelent 

A SZtNtRT HARCOLNI KELL 
Versenyszerűen küzdeni minden kilo
gramm szénért. Ebben a harcban i6 
mint minden téren eredmény csak 
közoo erőfeszítés révén születhet, 
mé;z akkor is, ha a me11takari tás 
döntö többsé!!e a vontatási szolgálal
nál jelentkezik. 

Leghatékonyabb fejO'ver a szén
ért vívoll harcban a „2000 ton
nás" éa az „500 kilométeres"• 

mozgalom tovább fejlesztése. E 
kél mozgalom a széncsata nehéz• 

tüzérsége. 
Erröl a nehéz tüzérségról semmiképen 
sem mondhatunk le, ha a kitűzött öt 
százalékos csökkentési el akarjuk 
érni. !:,s minthogy a ,,2000 tonnás"• 
mozgalom, de k.ivállképen az „500 
kiloméleres"-mozealom az e2ész vas
utassá11 moz11alma, a szénért való 
harc is az egész vasutasság harca. 

Ha 1951-ben komoly önköltség
csökkentést akarunk elérni, akkor 
sokkal jobban kell 
FEJLESZTENI A MUNKA VERSENY-

MOZGALMAT. 
Jobban meg kell teremteni hozzá a 
műszaki feltételeket, jobban meg kell 
szervezni a végrehajtást és a lelkese
dés lázának sokkal mal!a.sabban kell 
lobo2nia, mint eddil!, A le2több szol-
11álati vezető abban a hibáb.an szen
ved, hoey a műszaki feltételek bi,Jo
&itása alatt, mindig a lelülröl jövö 
anya11ellátást érti és nem az üzemé
nek (fútöház, állomás, múhel y, OSZ• 
tálymérnöksél!) helyes megszervezé
sét. Csak il'lt vetjük fel, hogy 
mennyivel jobban menne egy nagv 
állomás és fütöház munkája, ha an• 
nak vezetői minden nap mel!beszél· 
nék az aznapi hiányosságokat és a. 
másnapi tervet, különooen, ha ebbe 
a megbeszélésbe, esetenként bevon
nák az osztálymérnök6é!!et is. Nem 
kötel-égszerűen, de ,;zivvel kell 
foglalkozni mindenkinek a vasutas 
munkaversenyek fokozásával. A 
meglévóket jobban ki kell ,széle&í• 
teni. Nagyok még a lehetöségek. 
Mozdon yparkunk átlagoo kihaszná
lása még na11yon messze van a 100 
százaléktól. Van bőven terület a. 
,,2000 tonnás"-mozgalom fej lesztésére. 
A mozdonyok napi ha,;zonkilométer 
teljesitményét mé11 sokkal na11yohbra 
lehet emelni, tehát az „500 kilométe• 
res"=oz11almat is tovább lehet fej• 
leszteni. Ugyanez áll az irányvonatok 
képzésére és a felemelt sebességú 
vonatokra e2yaránt. 

Lehet feileszteni a me11lévö fona
dalmi mozgalmainkat, csak össze 
kell fogr· a sokezer, becsületes vas
utas törekvését és ebbe az irányba 
vezetni. EJ.sósorban a kommunisták 
feladata: e!öliárni, jó példával a terv
fegyelemben és az állami fegyelem 
betartásában. E nélkül sem sikeres 
tervvégrehajtás, sem biztoi;, baleset
mentes közlekedés nincs. A vasuta,s 
dolgozók dönlő többségében ég a 
versenyláz, szeretik a munkájukat és 
örülnek, ha kimagasló eredményt 
tudnak elérni. A mi vasutas dolgo
zóink nagyrészére már 1950-ben jel
lemzö volt a szocialista magatartás. 
Az ötéves terv második évében 

a szocialista gondolkozású vas
utasok táborát jobban ki kell szé-

lesíteni. 
A megnövekedett feladatok ezt pa. 
ranc,;olólag elöi-rják. Szocialista szál
lítási feladatokat csak szocialista vas
ulasokk.al lehet megoldani. Meg kell 
tehát változtatni a vasutassáe elma
radottabb részének régi 11ondolkozási 
módját. Nyu11odt, bátor, a felelóssé-
11et vállalni merö, az úi iránt érzé
keny vasutasokká kell öket nevelni, 
Ez i11en nehéz feladat. 

Lenin elvtárs sem becsülte le. Azt 
mondja erröl: . . .  le kell benniink 
gyűrni a burzsoá szokásokat és ha
gyományokat, éppen úgy, mint aho,1y 
szintén szükséges lesz a proletár
diktatúra talaján hosszadalmas harc
ban átnevelni magukat a proleláro
kat is, akik saiát kispolgári előitéle• 
teiktöl nem egyszerre szabadulnak 
meg, nem csoda útján, nem a szűzanya 
parancsára, nem valami ;elszó, határo
zat, dekrétum parancsára. hanem csak 
a kispolgári tömegbeio[yás ellen foly
tatott hosszú és íáradságos lömegharc 
révén. 

Ezt a harcot pedi2 csak a Párt 
vezetésével lehet sikeresen megvívni. 

Küzdenünk kell a sorainkban mé11 
nem ki& számmal me!!lévö ellensé,ze,; 
elemek ellen, akik a közöny, a. fele
lőllensél! és pánik fe!!vveré·t has:i,
nálják a terv sikeres végreha j tása el
len. Harcolni ken mindennap ön
magunkkal a régi rossz ellen, az új. 
éri, a jóért. 

Az ötéves terv végrehaj tásáért való 
ha,c tüzében fog kikovácsolódni a 
szociaUsla vasutas /ípusa, amikor már 
nem csak az élen járók, de az eeész 
vasutassáe látni fo11 ja bol!v ;,. min
dennapi munkája hOl!Yan fü.ee össze 
a szocializmus építésével. � a béke 
me2védésével. 

Otéves tervünk másodjk évének 
véerehajtásához azzal az elszántsá2-
2al fogjunk hozzá, hol!Y olcsóbban 
fo11unk szállítani, mini 1950-ben, bi
zonysá,zot téve arról, hogy a vasutas
sá11 ,;zereti szocialista hazáiát és a. 
na2y Szovjeturúót, elszántan és ra-
11aszkodással köveli Pártunkat és 
szeretett vezérünket. Rákosi e!V'tár• 
sat. 

Töle:ves Lajos 
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ái eredményeként: 

Pályaép!ió Vót!alat központi raciona• 
lizálAs:i, ú iiliisi ts munkaverseny ooz
lítlvve.eto;e már a vonatban lelke
sen be<.zél a pentelei Uikról, 111ut:ilja 
be késöbb az e2yre nnl!vobb m�re 
! kbcn kibontakozó vasútepítékezést 
é. knla.izol vé1Zl1Z a neki már jól •· 
m t hcltelten. 

Ez a nap nem olyan mtnt a többi, 
m�o a régi ddMJ;entelel 6llom.w 
ut'>hbl ldöben erósen felfokozódot! 
f , alm n, a teher11ét> ·ocs1k lomé2é· 
ne ,;za ad�tlan 6ZA$.1ldoz,hán « a 
dol<?ozó emberek ezreinek lázas mun
ká tin túl fa érezhető, ho2v ez a nap 
t 1e van várako7'ssat a han{!ulat • 
hntalm�tY munkaatom mellett le fin• 
lí pvAró, A ,iyArépílók, mélyéplt6k 
ti az ul .pflók iG tudják, lila a vasút 
plt6 ílolvozól< tnunkfll6nal< eredmé

nye a b�zédtéma. Hova vezetllet 
el 6 űlullk? Parsze az llikhcz. 

11I mr nzéleC ozifiknél 

caomaqo:nak aa lt;IC 

- A ketdl"li nehéuc',;eken dics• 
tünk, a brhád • lt e e öaen meq• 
favu!I, Oss e k 'I II ol nunk hl
sz n az orir 'l m n n r zéb6l iöt
lúnk ide, nem i .:n rlLk cqymasl, 
egymás I· p qc,t cs a kim, menye
kel. Al<lk nem I ozcn/c valók, az k 
mar ninc n k is Itt, l'.z a b1,qád 
csal, o!yanckal vall maqá na/ , akik 
m.!ltóalc Is arra, ho(Jy Rllkosi c!vldtl
ró, elnave:ett bt dban do' gouanal<. 

- Milyen z 11 ás, v '!•e pan ,z? 

lz 

- Ellútúbunk ellen nincs kitoqás 
- m:rndia Ser Józael, aki Gvórból 
1511 Dunapentelére. - Mást azeret
nénk azonban szóvá tenni - füzi 
hozz.t az ifi, majd h Jkabbra fu,zj.t a 
szót, IILnlha nem &zíve.sen be,;zclnc 
err61. - ezt mindannyian nchczmé 
nyenük. Lélovlcs elvtárson mer, a 
DISZ.központl elvtársakon kívül bl• 
zony nem iqen lá(oqatiák mc(f az 
lfJ/ccl, A vállalat kózpantjából, var,y 
a mln!Hlérfumból ha Jönnek, Ide IB 
bttalólhatnának. lqat, hoqy eddiq 
e•�q messze laktunk az állomastól, 
dchát ha ml az orszáq túlsó véqel 
böL la ide találtunk Pente!ére, IJket 
IJ szlvesen lútnónk. ReméljQk, hoqy 
úJ olthonunk, ahovci ú/év után kö:
lózOnk, lobban útba esik a kiutazók
nak, mert van mlndlg valami Jnon
daniva'ónk. 

S ebben az ttiknek !i:tazuk van. 
M!!! utánunk Bzólnak: 
- Tqaz, a „Közlekedés" leqúfabb 

11%dmát még nem kap/uk meq. Itt 

cgyéblcént úJ ó/Mq Je!ent meq Sztdlln 
e:vtdr! sziiletst!napján. A Dunai Vas
ma éplt'5se p(utbilaTtságcinak lap/a, 
lqy saJcit lapunk 111 van mdr, ml I& 
Irliatunk be!e. 

Az úi&Ag pemze é'!MZ Ounapente
lén percek alatt el!ol(yott, 111 naszy 
néps2crl1sé2nek örvend, 

At lflktól leguiabb versenyeredmé 
nyelk után érdeklodünk. 

Steré yek ezek az mk. Bár b!lsz
kék rcrunk lukra, ú2v kell kihúzni 
hélölu.·, de inkább másoktól tud luk 
mc!?, hOl!Y mult hónapban 180 czáza
lék volt a kilel lesltésűk, sót a ito
v' c.shánv1hnál 216 �zázalékot értek 
el, 11 ml>.! az utóbb! hetek viszonta2 
sászc,s ld61Ará36.ban, erózések kinö:1 
az dl esököp�nyekbcn s az úi bakan
csokhln 1-3 kilapostak maguknak a 
124 ezAt.alekot a pentcleí vasútért. 
Szeretettel b�zélnek cqy m:íslk brl
ttádról. t;, a Debréll-brl!,1d. Mint 
„tiszte' etbt!li" tag, ott do! 1ozik az 
6re2 D�bröi két ifi fiával e2yOtt. 
N mcea.k c21rt népezerüek. Elnyerték 
a Pú!yw!pltö Vd!lalal Yándorzáetló 
lát ebben a hónapba.11. 

váqánv 11.'ktethetó, az anyaq kó2vet• 
lenül mehet a qyárlerületre, 1:em aka
dály a dr, s a kivett töltés nyJszot 
pedi(l könnyen pótolják, hiszen azt 
már maiza az anva2vona1 &z611ltiá 
oda. Kirakodási és berakodási költ éR 
m�izszünt, a m�2takaritás az cLsó ná• 
mít�s:>k •zerlnt is tóval lelüllw:adjct 
a százezer forintot. A le"?iobb bril?á· 
do:C, a S:tolho!il, a Csorba, Harmat, 
Jlfcleq és Doqó bri�ád!ai s a Fazel,as• 
brlg'd - ainelynek vezdtöje e:zyó-ltal 
Blk65szentandrás tanácstaj!fa -, neki• 
lendOllek az ifikkel e2vilu. Fekü, 
János 22 ta!!ú briS?ádia - 111!nd 
endrődi kubiko4 - 155 .uíz�l 'kra 
te!fcsltollék Ie2utóbb le az -.íl nor• 
mát, &5zcfosztak ts Jól elökéazflett 
terv alapián me2oldották a feladatot. 

Bebrits etvt.íra kiosztJa a pénzJuu„mat a.: élenJúó do!qcwS:C t<CzlS:t. 

�'áglánylektcté• ké z !  

A határidö e!ötti napon, a késö 
esti órd!.ban Jciklyalény mellett dol· 
goztak s este tíz órakor az (IJ tőlté• 
szn találkozott cgymálsa! a kill o!
dalrót e:Jndilotl, JeI,tctell slnnár, Az 
óllom:la is a qyórle!cp kózótl meq 
volt a vasúll .kapc1alar, Távirati ic 
bnté4 megy a Pályaépitö Közr,onl 
nak. Vlráq DCla f6mérnök febntl, 
hozy 20•An este tíz 6ra'tor a vá!?inY• 
fektetés kész, másnup utómunkák kel 
lensk, 6 indítható az e'.a6 vonat. 

llven eltlzménvek: utAn zöntött 

be a me!!nyifá� iaapja. A uoc'illista 
város éplt6 lendületét aliit bírja kö 
vetni a rt"i állcmás. A r1tkterülcl 
zsúfolva a;yaszgaL a forealmal 11lí2 
bírja már foizadni. De már rakjált az 
eJ.:;ő anyaqvonawt, teherment:.<aül az 
állom1', néhány 6ra mulva , mlntcr! 
harminc vaaon anyagqal aiet e,,._ 
útjára a qyárte!ep felé „Rozika", 
Mlr tudnióllik az anyaszvonat mozdo 
nya. ldö: 15 óra 15 perc. Ké:ö dzl
ulánra várják tebrils elvtárs közle· 
ked�si• és 1>ootau2ví mlnlaztcr kűlö:1-
vonatát, a közlekec!á.ü11yí miní6zM 
rium vezctóível t.s a Pálv�építö Vál
lalat kó1ront!Anak mú&zaki vezetói• 
vcl, a va,;útvonal áladáeára. 

Dal ozóin C riéadmi e ·clckcdctd 

h jfonak i t t  va{gr • • •  

tistébe ha1lik a dúlut.in, �e:Viláizítío 
I 

zctl �ér2e1 tenyereket: J.ö�zőm5m. A 
Pentelét a frisGcn uett ho eJ me.s2 kormanyzat él az e{!é&z nepünk el-
12fre vllá2it az 6pül<'l úi Yárc• halat- l�merését tolmácsolja czzeL 

Vírágh Béla fömémök, éplté-3vezet6 
a MA V Pó"yaépítő és Fe!újít6 Uzcml 
Vála!at 6s a Jutalmazottak nevében 
tz.sz í2ércret arra, hogy a továbbiak
ban m�2 fokozottabb teljesltménnyel 
akarnak ele!?el tenni annak a biza• 
lomnak és elismerésnek, amely 
Sztáha elv:árs c;zületésnapján és a 
D-.inul Vami!i első vonalának átad 1 
únncp1n a dol:zozók fel� me2nyilvá• 
null kormányutunk r�zlróL A rárl 
iránymuta,ása a:a_.,ján a dunapenfelel 
dolgczól, egy célért, együttes crövel 
folytat já.k a munJ,át. 

Az ünnepsé!? v!2et ér, l�erülnek 
a karbic!lámpák az CID<llvényról, ho2y 
mutauálc az ntat az úl löl!tsen, 

A különvonat ablakából mész «o
kái2 lAln! az ewre távolodó gzocl• 
l'sta város úi lakóépületein a vörll� 
csi!lagol, 

SZITNYAI JENŐ, 
a „Közlekedés" Jcvclezóie. 

m!IAI, modern palotáinak, a eyárvárO!' 
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vényTe két eróofényü karbidlámpa ke
rül. Kemény munkásarcokat vaá2íta
nak ms2, ldC6ere2let1"1c, bo2y ami11 
mcizérkezlk 11 miniszter elvtárs, m�,i:• 
vito ák az Cill�m6nyt, és klcseráliék 
vtlemányii.ket a Javllani nló b1b • 
ról. 

A távoli •h>leldsre mindenki egy 
lr.i1wba fordul. Lassan a vá!?ánv vé 
2éhez befut az e1"ó &zemély.;zállftó 
vonat. 

I!cbrila elvtáreaal élén, a köziek� 
désüizyi minisztérium és a va;;úli fő
osztály vczeléGé2ének tobb ta�ía jött 
el a különvonattal az e!.sö p,mtelc · 
útra, 

Légrddi János elvtárs, a MAV 
Pályaépító- és Fe!újiló Uzemt Vá!,a 
lai igazgat6ja tc,;z jelcnté,:;t a minisz• 
ternek mind azokról a nehéZll�S?Ckről, 
amelyeket a vacúlépitőknek le hllet1 
küzden'ök, hogy ezl .iz eredményt el-
4rhesGék. 

A Dunai Va�mú pártbizollsdqa 
aeit.•prop. ftkár.inak üdvözló ezavai 
után Bebrila miniszter lép az emel
vényre M tolmácsolja a kormányzat 
elf&merését a vasútepltöknek. 

- Történelmi cse!ekedetel hafla• 
nak vlqre az Itteni vasútépítők 
mondotta egyebek között - akik 
hozzájárulnak munkájukkal a Vaam,i 
létrehozásóhoz. Ma a Dunai Vasmü 
épJtésének /e!entös fejezetét idr/ulr 
le azzal, hoqy a vasutat le őze· ebb 
hoztuk az épüló gyárhoz. A Dunai 
Vasmú öt6ves tervtink leqfonlasabb 
objektuma • mindnyájunk kőzős 
ügye, hoQY minél közelebb hozzul, 
ennek meovalósításál. Minél e!öbbrc 
tudjuk hozni a Va.mú felépítését, an 
nál elóbb tudjuk azt hasznosítani 
nép_,ctzdaságunk számára és do!qozó 
ínk életszlnvona,ának emelésére. A 
vasútépítök Jó munkát véqcztel,, ami• 
kor harcolva az idő viszontaqaáqai
val, határldóre elvéQezté.k a kitrtz6tt 
feladatot, Kormányzatunk a ló mun
kót nemcsak elismeri, hanem juta! 
mazza i• - mondotta l3ebrlta elv
tár& min '•zter. 

33:J dolgozót 
JnColniozott meg 

a kö:dekl'dé i 
kormán,-zaf. 

Nemosak vaiiútátadáal Onnepsée 
volt ex, hanem v4rallan mei>lepetée
ként a dol2ozók Jutalmazást únnep
sdqe 16, A MAV Pályaepltll éa fel• 
újít6 Uzemi Vállalat, a DunamcnrJ 
Mé:yépllö Vá!la!ar, a I!elonúlf!pitlJ 
valnml11t az Ut- és Vosútlervció 
Iroda 333 dol11oz6la között 0$ztolt 
ki a mlni�zter mlnlO!!V 160 ezer fo 
rlnl pénzjutalmat, a vé2zett ió mun
káürt. B napon 011ztották ki a kineve
z�si okiratokat I« és el6léptetéleket. 
E vmh utAn hang,anak el II nevek 
é.11 Dcbrlt1 m•nfszter II pénzjutalom 
átnvúitádval e2vldeiúle11 ezzel ezo 
ritJa mea a kemény mllllkában d-

.,Mar(o!junk a munkafegycl!m !_'l!ll'· 
u:tá.rdításá5rtt - ezt kövelcJ tolunk 
a m:>,t hdull lé] !Cf"ga'.om, at ö!�ves 
terv második év(-nek m•eilbbi bele. 
Jezése. Ezt követeli tö'.iink néphad�erc
gür.k erü ílése, a szcc'a!:zmus gyors· 
útemu építése. Ezt követe) tő:ünk a 
békéért v.aló szi' árd kiá!:asl 

Ezt azonban sokan nem tudják, v.agy 
ta'An ne:n akarják tudn'. m!rt sokhe'yen 
t,,Jpaszla!tam, hogy dclgozó!ársa:m 

kl$Ve je!entkewek zolgá'.atl'll, 
vaiy eayáltalán nem jönnek � 

akk�r, am'kor odahaza valami do'.guk 
akad, A va,úti munkát <''!Ilk másod
rendű nmnl<án.ik tléz:k. Var..ruik kar. 
társak akik füasan j!!entkczrek 
szcird•attélúe, és olyanok, aki:, 
Llii!Jb ha�v ják e! a mur.kanclyüket, mini 
szo'gá'atuk megengedné. O:yao do!go
zók is aka·'nak 1tá'.unk, ak'k 

mafllk által Uuített W:yeflZÓ• 

bamlsítvúiyt hasmilnak b fgy 
prób:l)ik kijátsz::nl az e: enörzésl. 

Hogyan akarják ezék a kartársak u 
or.zágot é�ften'. h�gya1 lehel ezekkel 
a d-:,'r,oz0kk�I ötéves tervűnket meg
va!ósít.tni? A lapon kercsztü! kérem 
ezeket a dol�ozókat, hogy gondo'koz. 
zan:ik tgy kicsit. PróbA j1nak kü:ónl}. 
séget tcr.ni a Horthy-rendszer és 
n€pl demo'.,nlikus ren<lszerürk közölt. 
Err.lfüezzenck vi za arra, hogy mil 
nyújtottak Horthyék nap!ce'.tétöl-nap. 
n·.-u�lá'g va·ó munJ,,a után, 3i-40 
f!l'.éru éhbérért, napszámért. Meny
nyivel mh most e he:vzet. arr.ikor 
nem a tőkéseknek, a lö'.db'.rtokoSQknak 
t, a ku:ákolmak do'.gozunk, hanem 
nj.íl magunknak. Ha ez eszünkbe 
iul látnunk ke'.l. hO:!Y min len, rm·t 
ebben az országban terme:ünk, lélesf. 
tür.k, v�gy alkotunk. az vls•zwonha. 
ta•·.anul .a m:énk. Mi é!vezzük annak 
m:n<lcn gyümö!csét. 

A nép r,agyonál pu s::litják a dé::smálók' 

A'.lomdsunl<0n m�!ehetösen elsza-
porodtak a dézsmá:hok. S:>kan nem 
gondolják meg, m't cse;ckne�ek akkor, 
amikor hozzányúlook á szá:litott árú
hoz. EgyszL>tűen nem vesznek tudo• 
má,t arról, hogy ma már nem a ká• 
pitall túk zá'.lihnány,1it d&�ál 'ák, 
hanem a nép vagyonát puszlílják. Egy. 
két pé!dát mon<lok el: 

A XXIl-e� szám6 rakodón ez egyik 
1?yüjll!koes:ból C. Ojvárl András, 
kcltö doboz ker.éíszappant akart e:
lu'ajdonílani: Ba'.h M:há'.y és Csábi 
János a fcl�dásra váré Iovas�zckérkül
tlcrnényböl három csomag szeiet; 
l(ukucsl.a B2n;ám•n k0cs!rendető és 
Szacs István vá"tókezcl5, o!tal'an me. 
�zet akart e:lu'..a/don·tanl. Kovács II. 

Ján08 .iz eiy'k szódakü'.deménvt dézs. 
má 11a meg. Pócs Uszló és Lebonov 
Lá�2:ó pedig pá�nk-a-kü!deményt dézs
rnált mog. 

A b!za'.rnlakn.ak � népneve!öknek 
_ioblxt-n kc'lcne lo'((a"kozni a rakt5ri 
do'.gozókka� neveim kel'enc éíket. Az 
is icraz, hoizy vannak bizalmi és né!)
ncve'éí kartársak, akik nem ké1-,czik 
magukat. !(érdem én, hoiryan lo1?ia a 
hozz:-.í beosztott caoportot nevelni, 
tanítani, em:-kor 

1 maira sem tanul, nem k�pezl 
magát. 

Az • b!zalml Is népneve'.ö akarva· 
ne.mak.a�va e'.öbb.utóbb az el'.m é-g 
u zá'.yába kerOI és magával t4nlja a 
kcvésbbé öntudatos dolcrozót ,s. Az 
l'yc.n n{pnevc'öt, vagy bita:mfl ki kct! 
zárni Ursal közül. 

Kiméle!len tolalá& 

Amikor U!.ah4novi.stá'ink, élmunká
s::lnk, öntudatos do'.goz(ink verseny• 
be.n vanook „II. téU forga!om legjobb 
do'.iozóJa" címért, hogy ezáltal Is 
er&ll ilk I békelrool m;igyarorazáal 

szaka�dt, népgazdaságunkat, M!<l!s
mercl'.en do'.gozók k.'mé:et:en to'.atással 
hatalrn.:s károkat ckozn�k. A közel· 
múltban fordult e'.ő péfdául, hogy 

nyolc baf:-on vegyszert k!mé:et:en 
tolatás miatt, összetörtek, 

Ma már nem azt ke:2 nézni, hogy a 
kárt megfizeti a V.'.lsút és ezzel, v�ta. 
rr.lnt cst·kély büntetéssel megu�sza a 
v�lkes az ügyet. Meg ke:I látnunk 
emögö!t azt, hogy az a nyo'.c bn!lon 
v gyszer va'.ahol a munkához ke':ett, 
és a vegy.ze1ek megsemrni�üléMl 
nemcsak kárt, de nal!'y munká k!· 
esési i!l obzhat abban a gyárban, 
vagy üzemben, ahová azt rendelték. 
N.igvlokú ldk!!.smeret'.enség tehát ét 
az eí'.en5:!(? sz'.>l!lá'atával egven'.ö az, 
ha munkánkat feiii'etescn, hányaveti 
módon, az e'.ő:rás'.>k semmibevcvésé• 
vcl végezzak. 

Var.ook karlár5ak nálunk. akik • 
fekelézést nem leplezik le. O'.yanok is 
akadnak, ak!k maguk Is feketézéssel 
foglalkoznak. Lep'.ezzük le ezeket a kar
társakat, indítsunk kímélellen harco� 
a feketézők e:!en. 
Végre meg kell értenie minden k.'.lr· 

lár�nak, hogy csak fegye·mezett. 
öntudatos dolgozőkkal tudjuk a téli 
lorgallTTdl sikerese!! lebonyo!'tani, lil• 
éves tervünket határidő e'.őlt bele• 
Jeznl é ezen keresztül a szocializmus. 
hoz vezető út.ti megróv!ditenf. 

E:vtársakl Kartársak! Vegyünk pél. 
dát a Szovjelun:ó öntudalos do'.gozó!
tól, a hös szovjet vasui.-:,.,l;tól, akik 
ma rn4r a kommunizmust ép:lik ha
zá 1ukban. E'z a példa erői ad emberi 
l:l1á"nk leküzdéséhez. és erőt ad u 
építő munkánkat. a béke harcos mei• 
védé él akadá'.yozó ellznség megsem• 
misitésére. 

Dafogh István, 
a Budapest Nyuialí p. 11, dclgozója." 
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Szakszervezetünk kádermunkáiáról Lengyel József szfahánovisfa mozdonyvezető : 

A szénnel való takarékosság alapvető feltétele 
a té� i forga �om zavarta lan lebonyolításának 

Pártunk Politikai Bizottságának 
!950 jún:116 2-1-i határozata rávilágí
tott a szakszervezeti munka hiányos• 
sáiaira. - Eze'<et a hibákat, blányoc
sá2okat csak akkor tudjuk kijavit.:ni, 
ha munkánkban, Íl!Y a kádermun!<á
ban i6 döató fordulat következik be, 
amelyre Pártunk Politikai Bizott2á2a 
nyomatékosan felhívta a fi2velmün
ket. 

ROSSZ MUNKÁNK FO OKA: 
helytelen káderpolitikánk. A kácler
munkó.t nem központi kécd.:.Gnck te
kintcttü'.<, hv.ncm reszortfc!adatnak, 
ho:zv az csak a kádcrcaztúly és a ká
deres�'., feladata. l!?Y tehát funkcío
.nárluGaink nem fo213lkoztak a ká
dcre:t nevelé:ével, a velük való tóró
dé:sel. Nem törekedtek arra, ho'>V a 
káclere'..ct me'!i�mcrizk, hogy m'nd2n
napl munkájukban s:>2Hségel nvui t
sanak Q mellettük dolgozó káderek
ne!t, Nem tanulmá.nyozták a kádere
ket, ho:zy hol, melyik területen bon
takozik ki le:zjobban te'.,etGégük. Ká
dermunkúnk tehát léle'.ctelen, bürok• 
ratikus volt, ami na2ym<irtékbcn ma 
is fennáll. A küvetkezménye peC:i'? az 
lett, ho:zy ká.der:?:nk nem tudták el
vé2:::zni n foladatukat. I:lbüro:a:itizá• 
lódtn:C, Cl'lza:Cadtak a töm�gektól, a 
Párttól Opi:,ortu!l's!ákká lettek, cmi 
abban mut�tkozott m2!!, hO"" a Párt 
határozatalt vagy egyáltalán nem, 
Yaiv laza módon ha!toaák v62re. 

E2y,3Zerüen meghátráltak kádc-
reink a nép-:zerütlennek látszó folacla
to!t elöl, vnszy nem hajtották végre 
a kopott febclatokat úgy, mint aho�v 
ma a {e 'löd::,3 megkúvetcl! a szak;;zer
vezete:,töL Sok CEe!l>cm éppen ezért 
a pártszervezet:i'.< véi::zik el a szak• 
sz�rvezet felildatnit. 

A rerer.-:.Jrosl Fűt6h.1z volt tm. 
termelé1felclásc például kljclen
tÓ,!e, hoi:rv az <isi;! csúc&fori:a
lommal kapcsolatos nehézsége
ket nem fogja lndni megoldani. 

ezé1t tcmor.clott 1unkdójár61. 
Hasonló volt Gödöllő állomá.; elózó 
UB-tKkJrána'.. az esete, aki a téli for• 
galomra való felkészülés elöl hátrált 
m:2 azzal, hozy nera tudja nz cmbc· 

reket mozgéGitani. Va:1y a legutóbbi 
alapbér- és normarendezé,mél, umikor 
e2ves funkclónáriusalnk el!Y r!Ösze n 
bcv2zc�é:;kor szab::iclsá2ra távozott. 

A békekö!csönje2vzés alatt ha
sonló volt a helyzet. Pl. El!er ál!cmfts 
volt un-titkára semm:féle munkát nzm 
tej tett ki a bé!;.e!{ölczón jegyzes síke• 
re érdekében, Va7.y a bék<éscs:ibai 
állom.l.·• volt OB-titkára, SzlUird elv
társ, aki a bé:.Ce!tölccón ·e:zvzÍ>:l ideje 
alatt jekntelt beteget, .sc'.it a n�pncve
lóknek m::1 külön m:i2 kell�tt itgi

tálniok n lakásán a békekólccön fon
lossáiáról. A békekölcsönjegyzés 
utáni napokban pedig mulatGá:ton vett 
részt, ahol verekedésbe keveredett. 

A HIDAK !:'!S HIÁNYOSSÁGOK 
ann;,,lc tudh;,,tók be, hogy nem ce2itct
tük é,, nem neveltük az újo:man be• 
állltolt kádereket, Nem támottaltuk 
öltet abban, hoi<Y a kezdeti nehéZGé· 
2cket le tudják küzdeni éd meq tud
ják állni helyüket funkciójukban. !gy 
a kádar napról-napra ro,6zabbul dal· 
2ozott, mert nem látta tintán a fel
adatát, elment a kedve a munkától, 
de az Is előfordult, hotzv összerep
pant a feladatok súlya alatt, mii vé-
2ül is a kádert le kellett váltani. Az 
ilyen e-;etek tömegéval fordultak elú, 
ami előidézte a 110.gyfokú fluktuációt, 
Vezetó funkcionáriu-:a.ink és UB, 
fun'.cclónúriusalnk nem értették me2 
azt, ho2v 

nemcsak beálll!áslcor és léváltds• 
kor kell a kát!erekkel fo1:tial• 
kozni, hanem annak mindennapi 

mnnl1áJa küzb:in Is. 
Nem értették meg azt, hozy ha bArhon
nnn egy kádert, bármilyen ok m:att 
le kell váltani. az els5sorbnn annnk 
a szervnek a hibája, amely Gzervhez 
tartozik, Illetve, amelynek foglalkozni 
kellett .volna vele. Ha funkc'onáriu• 
saln'< fcl:amerté'.r volna a kádere!ckel 
való fo2lalkozá3 fontos�áaát, akkor 
a leváltáGok túlnyomó több52�ét meg 
tudtuk volna akadályozni. - De a 
1táclerck beállításánál is súlyos hibák 
mutatkoztak, mert nem tanulmányoz
tuk és nem i,;mertük me2 a kádere
ket. Az történt, hol!Y 

egy -er.v ló felszólalás után a 
kádert bcá!U:oUuk ls csak ké�őbb 
JOllllnk rá arra, hogy az !llető ká-

der nem megfelelő. 
Ez történt a martonvásári volt OB
titkár esetében is. Az Ilyen helytelen 
káderpolitika mellott kerülhettek be 
11ztán ellenséges elemek az OB-be, 
de még a felGóbb vezetésbe i6. 

boltlbóváron a sporteaycsilletet 
például epáca, pap, volt katona

tiszt 1tb. lrányllolla. 
Ne1,ü,k funkcionáriusoknak vilá20-

llllln kell látnunk azt, hogy ezek a hibák 
a szakszervezet fe!aó ve:,etéséból 
erednek, mert n:m ismertük fel a ká• 
dennunka helyét és Gzercpét a szak· 
azervczcti munkában. A szakezervezel 
vezet6inek, hogy a hibákat ki tudju!, 
kíVi:ö',ölni. a. kád�rmunka ir�nvltólvá 

kell villniok. Nekünk me2 kell éiteni, 

ho2v nem lehet jó vezetó az, aki 
nem foglalkozik rendszeresen mun
katársaival, nem segíti óket folada 
talk me2olddsában és nem neveli ön
állósáJ?ra munkatársait. 

Meg kell érteni ozt, hegy vezetni 
annylt jelent, mint ellenőriz.ni ál
landóan és folyamatcsan mur.l,a
közbcn a határozatok vlirrcltaJ,á
sát, amely vé.iraöfoken a végre-

ha;lást segíti dő. 
Ebból következik az, hOl!Y a ne

velómunkát, a kádermunkát nem kü
lön feladatnak kelt tekinteni, hanem 
a rnind�nno.pl munka közben minden 
íunkcionáriucnak kell kád�rmunkút 
végezni. A kü.zponti é3 területi funk
cion;írima,nk foglalkozz:1nnk az 
üzemi bizottságokkal, üzemi bizott;á
,zaink a mühclyblzot:sá2olckol, a mü· 
szaki értelmlsé;?qel, a szlah(movbtúk
k-01, b'zalm;okkal, tár;;odalmi aktívá.!t
kal. A biznlm;ak pedig a hozzájuk 
bcooztott ta:zsá-;zgal. Segítsék minden• 
napi munkájukat magyarázzák meg 
ne.cik, hogy mun!tiÍjukat miként czcr
vezzék mc2. Se2itsék fajlódüü'cet, 
b�zt�•::eái őket mikqr clGó eil:crci!cet 
fclmutatlák é.3 bátran, m3részen l�p 
te:cék cló a jól dol2ozó, fcjlócl6ké
pcs kádereket. 

I fa hibát követnek el, alkalmazza
nak kommun·sta biri,latot, bíráljúk 
mc2 a mun!<á.j.ít, dz ez a bírálat egy
ben sc,ít,;é2nyújtás k.-,yen és ne rom
bolja le e(!y perc alatt mindazt, am:t 
nehéz munkával felépítettünk. 

Ne történjen meg az, mint a Keleti 
Mí'i:;7a\ci Koccihivatal éa Na�ytét.'.:ny 
volt un.t't!cáraival, hogy leváltották 
Uil-tlkárl funkclóju1,ból, de nzm 
mondták mc"! n�kik azt, ho!7V miért 
váltották le őket. - Iqy a káder nem 
!Gmcri föl a hibáját, eértódöttcn vi-sz
sznvonul, nem tanul é,, elvesz a moz
galom számára. 

MILYENEK.KI'.! KELL NBVELNI 
A KADEREKET? 

A Párthoz, a Szovjetunióhoz hil, a 
pro!etar intcrnacíonal'zmus szollcm-,
ben kell nevelni. Arra kell ncv�lni, 
hogy sn ját területükön 5zak
embcrck legyenek, ne ijcdienek 
m<!J?• a nchézs�1ektól, hogy a 
nehéz iclókben i.3 bátran me2állják 
a helyüket. Oná.llósf:J;!ra, kezdeménye
zésre, inényc�Gé;.!re nevelni a kádere
ket i:ajátmagával é-s mfisokkill u�
bcn is, !:'!bernégre, az ellen6ég elleni 
kérlelhetetlen harcra, az 1m-erlal:z
mus gyűlöletére. Ezt fokozo�tabban 
kell érv.'.:nycsHeni a Tito-Jut>oozláv'á· 
val hatAroo Péc.l és Szeged terüle
ten. A szocial!.-ita hazaszeretetre, 
m'nt aho2v a hósirocn hnrceló korMI 
nép harcol sznbJtlüág:íért éa fü,,�ct
fanségé�rt. PártszarÚ6ál!re kelt ne
velni a k.'lderekct, arrn kell nevelni, 
hogy mer.é:;zen bírálják vezetóiket ts 
vczetettjciket. 

FunkclonárluMlnknak me2 kell 
véJ?re érteniök, hogy a Vilá� loqérté
ke�cbb é$ lcgna'!yobb jelentőségű 
érté:Ce masza az éló, eleven ember, a 
káder. Ezért kell 11:ondcsan nevein: 
é3 sc1iltenl őket. 

Szak,;izervezeti munkánk me2favltá
siihoz feltétlen ezük,séges a tartalé• 
kok, a hcl,•ettooek neveléGe, az akli
vahálózat kiópilése. 

1 950 december 1 1!-án rendkívüli 
értekez:ctre jöttek össze az 500-aso!<, 
hogy úgy az 500 km-mozgalomról, 
valam:nt az őszi csúcsíorga '.om be
fejezés�ről m�r:cget kzszítscn-::k. 
Hogy összehasonl its:ík az 1949. és 
1 950. évi to:1nakilométerüket és pár
huzamot vonjana!< a két évfo:yam 
között; hogy m�gilrgyalják a hiá
nyoss:ígo!<at, melyeket az e:követk�
zendő id:íb:?n ki fog,ak küszöbiilni, 
hogy a most m�g'ndul5 té:i forgal
mat zavartalanul tudjii'< lebonyolí
tani és határozata:kkal m:ntegy 
irányt mutassanak a többi szemé:y-
1.et és az összes vasutas rlo'.gozó frh:. 

E'.m:>ndhatjuk, hogy nagy Pártunk 
irányítása m2:lelt siketescn o'.
dottuk meg azokat a feladato'.:a', 
rne:yet az őszi fo�galom e'.énk ál l í
tott. őrCmmel je!enthctjük, hogy a 
hrig.id m'nden egyes taflia kQmmu
nista m �úra te:jcs:tette fel:id:ilát és 
b�je'.enljük, hogy a brigád mindC'n 
egyes dolgozója ezivl tervét 
november H l-re és dcccmb-�r 10-rc 
b(újezte, de vannak so'.an, m'.nt a 
1 .engyel-, Lécsei-, rarkas- M-:Szs:-, 
Piíkozd:-br:gúd, ak'k dcccml>cr 1 0-re 
már 20 százalékkal tú! is féljes:tél
lr.k. 

Ezek mellett az eredm�nyek mel• 
lelt azmb:in nem á!lunk m;)g, l'.Jjabb 
tc'lactato!< várnak ránk, melyeket 
rsak akkor tudunk m2go!dani, ha 
P,1rtunk útmutatását követjük. 

Ezl"k a fe'.adatok a 
szénnel való takarékosság és a 
té!I forgalom �!!teres le'.;onyoll• 

tá.sa. 

M'nd2nki tudja, hog-y ál'omástm': 
a köz'.eked�sb2n m· t  jelent. Ha Itt 
zavar törlénik, az e!ZJsz orszfi� mc:;
érzi, tehát ne!,ünk íokozottnllban és 
éherebben kell do'.gozni. erJülő or
sz5gunk lendü:cl.e p:irancsolú:n lrj:i 
elő, hogy t:bbct és jobbal, b'ztos:ib
ban, gyors:ibb:in és gnzda:;ágos:ib
h:in kell szállítani, ezt pcú 'g csa'; 
11gy tudjuk mcgo'.ú:ini, h:i a vacút 
m'núen Lecsi:i'.etcs do'.�ozója egyel 
a'rnr vdünlc hogy m:né! gyorsabb:in 
épít�ük a szoc:a:izmust. 

Es más is történt ezen :iz érte
kcz!eten. Mc))'nfatük, hoi;,y az errv 
évvel ezc'.ött kötött brif?ádszerzöd!s 
megíe'.e'.-e a mai  fela,Jatolm:ik �. 
azt lát juk, hogy módogíbísrn szoru!, 
mert a fej lődés a mozga'.m::iko:i ke
resztül a vasúton :s komo!y, sz(,p 
etcdm:!nyeket ért el és ezért ml nem 
válhatunk a fejlődés akndályo
zóivá, hnnem nekünk e'.ór;) kell vilni 
és iryorsítani. A szerződést, ez.ért 
m ·nt rég:t e'.ve'.ellük és az alább' 
váll.a l ásokat tettük az 1931 .  évre: 

1. A Pári irányvonalí.t  m'.ncllg 
T'el kell számolni azt a maradiságot, szem c:ött tartjuk és a brigádon bc
hoizv a nók nem tudják me::állni a !ü l  tudatosítjuk. 

Fokozottabban ken bevonni a 
1Zak1zervczctl munbíba a nüket 

és az ifj IÍságot. 

helyüket. A vasút általában el van 
örctze<lve és füémi bizottsági funkclo• 2. Társada:mi munkából kivcsz
nár:u�alnk nagy több.sége az idősebb ;;zük a részünket, ezzel 1s i rányt 
elvtársakból kerültek ki. Elenyészó mutatunk a fűtőház do!goz6l.!iak 
czámbnn vannak az ütem! b!zot�á- 3. A munkalc-gyc'.cm a szo'rráln!i 
!?Okban flntol funkdonáriucok, llz tdöben és azo:1 k;vül is p:5!d:ís tc
e2v«'.szt annak tudható be, hogy a gyen, hogy mnóak !el!)·unk az 
fiatal clvlársa:C e2yrészénél m.;f.! m'n• bOO-as brígádokbau való megmaradlg tapasztalható az a p.:itGzivitáG, 
ami e2yáltalan nem szab:id, hoiv jel· dásra. 
lemezze a mi ezocializmust épító f'a- 4. A rnunka-rersenye't fo',ozása, 
taljainkat. Má�részt idó.scbb funkcio· ú i ítások, és7,szer(ls 'tésc1< alka!m·1-
náriusaink sok e-::etben féltékenyen z:ísa, új munka1":íd5zere!c clsajátí
vi '?yáznak ami, hogy fiatal káderek tása, r-eve7,et�sz és átadásJ. 
fel5zlnre ne kcrülhe.:.senek, va11y, ha 5. V:í'.lal juk, hogy 1951 -ben min
fe!6zlnre Is kerülnek. nem segítik kclló den munkát Úf!Y t'.iszszerílsítünk, 
módon feflödooüket. Ez mutatkozik hogy a szénta'rnrékos�ági n,oz<ra!o:11 me2 a vaGút legnagyobb üzem.ében, a d Lan.dlcr Jenő Uzemi Vállalatnál. ahon• tu atosításával, a fütőházunk 8 % -os, 
nan hosszú hónapok óta nem tudunk az 500 km•es mozdonvo!mál az utn
egy kádert sem kiemelni mal!nsabb zóbrigádszemi'.vzet 15 % - os megta
funkcióba, dc ha€onló a helyzet Ba- karítást érjen el. 
lassa2yarmaton i,;. 6. Oktatásokon és pártnapo1<on. 

MEG KELL ERTENI valam;nt szeminárittmokon tanu!u.-,k 

jó munkát, ha az idősebb elvtársak hassuk végre. 

7. A tél: forgalom slkt!res lebo
nyo:ítúsa és a 4-es mozgalom ha!a
dé!üala.!1 végrehajtása. 

8. A brigád havonta egy vezető
és egy közCs értekez!etet tart. 

A sz�nn!!I vd:i takaré!:o:;ság az 
egyik e!npve:ő tel:é:cle, a téli forga 
lo:n zavar(alan lebonyolítisfoak. 

Azt. hogy a 4-es mozga'.ommal, 
melyet a szovjet vasutasoktól vet
tünk át és mondhatjuk, s;kerrel al
ka'.mactunk, komo:y mzglakariti:so
kat értünk cl, h :szen az J !J51 -es köz
lcl.ed.!si kö:tségvetés e:őterjes:dé:é
nél hal '.otluk, hogy a 2000 tonnús 
mozga!ommal 7.5 mil lió, az 5CO-as 
moz:ta:omma: 26 m:D:ó forii:1tot tab
r:to:tunk m2g néj)gazdas:ígunknak, 
melyből több gyerm::kotthont, kor
sz�rübll és b'ztosabb vasú!at tudunk 
építeni és Íl!Y az ötéves tervet idő 
e'.öit mcgva'Mílani. 

Tévedés voln'.1 azonb:in azt gon
dolni, hogy.c:mél sokkal !ebbel nem 
tudunk ri:.v'dcbb idő alatt is, m:nt 
10 hór.a;>, megtakarítani; de igen, 
meg tudunk. Azonban ennek egy fc!
tStelc van, me'.yet sa jnos, még a m1-
gyar vasutass::r.r még ma sem é ·t 
mer.:, ho,:;y a 2000 tonnás és az 5nc 
!;m,es mozgalom, va'am:nt a szén· 

ne! va'.ó takarékosság nemcsak a 
mozdonyvezetők és a fűtők moz• 
ga'.ma, ha!lem az összvasutasságé 
és ezen erőfeszít�sdcet, hacsak egy 
szakszo;;:(áiat do!gozó1 nem tán-,o
rratják, komo'y zavar ke'.etkezhet 
és népgazdaságunknak igen nagy 
kári okozhat. 

Ezért nekünk e'.sösorban arra kell 
törekednünk, hogy fe:vH:ígosító 
munkával a vasút m:nden dolgozó
j5nak megmagyarázzuk, hogy a 
szénnel való takarékosság a na
gyobb műszaki és újílús' munká
kon kívül e!s:íso�ban apró munka. 
Ha minden '!asutas-do!!lOZÍ a saját 
munkaterületé:1 a munkáját becsü
letesen, észszerííen véqzi el, ez az  
aprós5g ezer és  ezer tonna szénné 
nCve!,szik és akkor a legiontosJbb 
febdat egyik3ve!, a szénta'rnré':os
sággal, a t�:i forga • om e'ryik fe'.é
.nek sl!ceres lebonvortás:ít, h'zfo<;ra 
v�l1ctiitk. A m:ís'k fe'.e az éb2rség, 
odaad:5 tanulás, a mun!cafegye'.e!tJ 
meg-szi lárdítása és ezeken keresztül 
az e:lenség lc'.ep'.ezése. 

Leng11el l Ózsef, 

Munk�érdEmrendcs, s,;tnhá
nov'sta-mozdonvvezctö, 

a „Közlekedés" lcve!ezője. 

Dolgo�óinl, a s!'té11csat�íba1• 
Lapunk l�gutóbb! számában besui

mollunk arról, hogyan sc-gífö do!go
ZÓ:nk a sz::nm�gf..'.lklrítási mozrralom· 
mai a hős bányá3z-ck széncsatáját. 

El khcl mon<lani, h,l!'Y öntudatos 
vasutas do'.gozóin:C megfrlellék Rákosi 
c'.vtár, ú!mulatását. ludJtáb:in vrumak 
a széncsa!a je:enlösérsé·nc-:C és azza'. 
járu:n,k hozzá sibréhez, h0gy egy. 
ni{uulán cs�'.l ·.ko•rrak legjobb moz• 
donyvczclő'nk és lüHíink fclhivásáhot, 
r.emis &ió:va arrél, hogy a vasút  e1ész 
tcr:iclr'.n - tehát n·wcsa', a von'a' ás' 
s�o'.�á'.•tn?� - segíUk .a mozga'.mat 
c.me.y.ten:. 

Az ú db erc-dményck között k'• 
cme:k:dik a dcbrcc�ol !ü.öház rnczdouy 
vczc•ő-1:nro·y-m, ha'·,::-. 1M'nak d·c�m
ber 2 1 .i rc:.:1 'án'ása. Az öntudatos tan. 
to·yam-hal!�a·tók 

sz�rc�etül:et és h<;aszkod�u!rnt 
Ory fcicz'lék ki Sztálin c'.vtárt 
Irént, hogy vonatok továbl>itását 
v á:l;llák, fol:ozott SzmltlCi;rlaka• 

ritás,s,:il. 

l{ií!önösen klvá ó eredményt értek e': 
Ung Ferenc, Papp György é� Vnjda 
János mozdonyvez-ctö gyakc-rnokok, 
�ki!< az á:ta'.uk továbbított 1 767 számú 
vo�Jtná� Debrccen-Szo:n::>k viszony. 
l:it·ban 

60 szbalékos s:iénmegtakarítist 
frtck el. 

Uizyari!yen kiv:iló ere(lményt mulat
tak fel Lakos István, Da.r.:izsac János 
és n5m.falv1 T'bor is, ak:k az á'.ta!uk 
továbbított 1 703/ 17 !0  számú vonatck-
11:íl Debrcc�n-Oud.apest-Dcbrecen 
v:szory'.al·ban 3:;_s száza.· ékos azén. 
megtakarítást érlek el. összesen hét 
1.ycn csoport lovábbított vonatot é� 

30.700 krorrramm szenet takan• 
totta:, meg, amely a klszabás!1oz 
vls..:ony:tv.l 25,82 5.ÚZaléknak 

fe!d meg. 
Az �,uik: Fütöház d,i gozói Ls kiválé 
ercdményekd értek e!. Az ősz lo'.yJ• 
mán a ki�zabásokhoz vlsz :>nyítva, at. 
tagos 1 4.5 száZJ0ékos te!jes:tmfan) �l 

3 nnf.ió 2511 e1.cr forint frtckii 
szenet takarito'.iak meg- népgazda. 

S'á:,un:malc. 
Országa& v:szon)'lalban számos ki,;á!t\ 
credm�nyt mulatnck lel mndonyve
ietö'.nk és fütöink legjobl> ;ai. 

Ha egyes igaz;;al.jságok szén-
mcg.ak�r;t:isát v:zsgá íu�. �kkor a:r.t 
iáljuk, hogy pé:dáu! novcmb1r hónap
ban a köve,kcző klp a:tku:t ki ezen 
a lerü'etcn: Debr::ccn 1 3.2 szá:ia!(kos 
3z�nmegta!rnr:tást mul:at fel, ame:y 
303'.J tonna szénnek lc'.e! meg. Szegedi 
igazgatóság 1 11.� szúuúld,a, 1ti lll. 
a Szomil.l.he!yi lg:azgaló;;ág 10 szá. 
za:ékl<al 1854, a Pécsi lgazgatésjg 9.6 
száza' ékk.a: 2045, a Mi3i;clc! Igazgató
ság 9.4 százd�:Cka.l 2662, és v(giil 

,a Du:lap�sti Igazga'ósáor 8.5 s�hú.k
k.al 6130 tonna uénm�g!akaritást ert 
el, 

Ezzt'1 vas.utasaink cSllk november 
hó fo:yamán, 10 szúza:ékos sz.'.nmeg
lakari l,br..'.lk megle:e:ö me1�n)·i1égd, 
ös�zcsen 1 7.636 tonna szenet takari. 
tollak meg népgazdaságunknak. 

Ez a ha�a·nus szénmcMy:s5g 
1 175 vagon szfomk fetel meg. 

!gy képe: a :ko'ha'.ur.•k a�róf, 
hogy m'l7e'l lrata!mas je:�ntösége van 
ann,k, hogy Rá.kosi c'.v!:írs útmuta
tását megfogadva. do:goz6ink je'.en!ös 
ere<lmények�t értek el a széncs.atában. 

Önként lemondok 4 hold földeniröl 
a halmaji Kossuth-tszcs javára 

Az l!l4S-ős földreform a'.cpj.\n 4 hold 
fö:dcl kaptam. O:zintén megmondom, 
hogy ez a lö!d nem volt elé:t clihoz, 
hog-y jövede'méb5! 4 tagból á1!ó csa'á· 
dom:1t cl tudtam volna tartani. ezérl ke
nyérkereső fogla:koz:is után n�ztcm. 
!gy kerüi'.cm az A'lamvesu!ak m:skolci 
fűtöházáhcz lizikai munkavá:!alóként. 
Szctlg1'i!ali hc'.;-cmen 

munkámat ncm tudtam tölcé!etesen 
elvé�zni. PihcnS Időmben kis föl
demon dol_g'OZmffl, u2y:makkor pC• 
dig a vasútnál lévő c;fog:altságom 
mlatt földemet Sem tudtam kell6cn 

megn!Ü\le'.n� 
A föld tehát nyüg volt, de ezen a hely• 
zc!en semmikép sem tudtam segiteni. 

Rcndkívü:i h.:ltás al volt rám és naJ!Y 
örömmel o:vastam Rikosi elvtárs októ
ber 27-i beszédét, amelyben be ielcntclte. 
hogy lehetővé teszik, a hozzám hason!ó 

l;éllaki do'.gozókmk fö!dün!< fel.:! ián•�
sát. Rákosi e:vtárs bzsz�dc úgv ért en
gem, mintrnt pontoson ról1m tf�szélt 
volna. E·ha::irozlarn tehát, h<Xiv föidc
mel - amQIY cs..- k abdáivozclt enaern 
ó!fves tervünk rám:!ső r�szének végre· 
ha jtásában - fe'.a ján'.om a halma ji 
I<ossu!h-tszcs-nek. 

EH1atározásom még-inkább erősödött 
és 11otározott.abbá vált bennem, mikor 
a m:sko'.ci lütöház üzemi párL,zerveze
tének népnevelő je me:zmairvarázta a 
kétl:kiság káros hatását nép1razdasá• 
gunk fe j!ödésére, a szoclal'zmus építé
sében s nem utolsó sorban a béke me"• 
védésében. Ezzel a lépésemmel is se,ti
teni akarom ötéves tervünk megvalósí
tását. azt, hogy a béke tábora erföödjön, 
növekedjen. 

Bodolnl József, 
a miskolci fűtőház do!1rozóia. 

funkclonátlu.aiknak szervezeteink• és képezzük magunkat, hogy fe1ada
nek, ho2v úgy vé�ezhetnek il!azá.n 

I 

tainkat minél eredményesebben hajt

tepasztalatát összekapcsolják a fia• 
talok lendületével. Ez biztosítja e11Y· :------------------------------------------------

részt a Párt határozatainak maradék• 
talan vé(!reha itá�át. 

Fun'.tcionárltir,a;nk e2vrésze arra az 
op1>orlunista állácpontra helyezkedik, 
ho"!Y az ó terübtén nlna:enek káde
rek. Mint pl. Dabreccn területén, ahol 
u2yanc<:ak kádergondokkal küzdünk 
és funkcionáriusaink nem veszik 
észre, nem lsm�rták fel a Debrecen· 
J;iróm1i11vitóban levö kádarekct. 

Amikor a f11nkdo11árh,salnk tele 
vannak pa.nasszal ezeD. a le11lle-

len, Ul!Vancl!.kor ebben nz évben 
az 1lzemb61 Ulbbrz(z killiert emel• 
telt ki r,úrl és klllü:ibczll i.az• 

dasúr,l va,:rv egyéb fm!ltclóba. 
Nemré'? egy küldött!él! 1/l.rt Ma

szvarorszáeon a Szovjetunióból � 
m21?l:ítogatotl eszy-két sza!,szervezetel. 
Az clvtárnak panrGzkodtak, ho!!Y nln
c6�ne1c káderek. A 6Zov jet elvtársak 
azt mondott�1<:: Itt vonnck káderei, 
Lábbal tapossátok a kádert, ot ara 
nyal, de nem veszllek észre." Káde-

rek tehát vannak minden területen, 
csak mCI! kell ioJmernl őket és Allan
dóJn foQlJlkoznl kell velük. 

El kell érni azt. ho,Y minden funk
cion5ricGnak legyen helycltcse. Ak
kor a kiíd�rmunkát tervszerűvé tud-
1uk tenni, me2 tudjuk t1züntctnl e 
Párttól, a tömeirektól való el.szaka• 
dást. Tovább kell fejleszteni a kriti
kát és öPkrilikát. V!lá�osan kell l:\tnt 
funkc!oníriusolnlrnak, hogy a tömege 
ket nemcsak. tanltanl kell, hanem ne-

kik ls tanulniok kell azoktól. Csak !gy 
tudjuk biztosítani PArtunk Politikai 
Bizottsi\ga júniU6 24•1 határozatának 
vél!'fehJ.1tását. 

Ha !ól fotilalkozunk a káderekkel. 
ha me21avitjnk a kádermunkát. akkcr 
szakszervezetünk el fogja véiezni a 
szocializmus építés�ben reA háruló 
feladatokat és b'ztooan helyt fogunk 
állni a békéért folyó harc ránke&ö 
szakaazán. 

Cr61 J6zsel 
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Új vasúti-közúti Dunahíddal gazdagodtunk 

December 1 7-én avatta fel ünnepélyes keretek között Bebrits Lajos elvtárs, 
kö7.lekedés- és postaU(Jyi miniszter az újjáépltett bajai vasUU közúti Duna
h ídat. A fasiszta pusztítás után. hat év mulva, a dolqozók sztahánovista len
dülettel végzett munk.ija nyomán ismét áll ;,, híd l•s összekapcsolja ,a Dél
Dunántúl, a Duna-Tisza köze és a Tiszántul mezöqazdasáqi és iparvidé
keit. A vasúti száll itmányok most már kCzvetlen jutn:1k el Dél-Dunántúlról 
a Tiszántúlra és viszont. Az 550 méterhasszu. hét-nyllású v.asszerkezetú Dun.:J• 
hidat a közúti Jármüvek is haszná�hatják. Az úJjáépitett híd roncskiemelési 
munkálatai 1 947-ben indultak, majd utána 1 950 februárjában meqkP.zd6-dött a vasszerkeze� szerelése, amelyet december 13-án fejeztek be. 

Hogyan dolgozik az ellenség 
az Északi JárJDÜjavÍtó ÜV-hen 

Ha vi ;zatekintünk a fe"5zabadu!ásig 
s ettől az időponttól vizsg.á.juk az 
üzen:, bizottság munkáját, meg ke.! 
állapítani. hogy a Jelenlegi CB rnun
ká,ja !?yökeréboo rncg\·állozott 

Do!!!ozóink liözü. rn� sokan azt 
gondol ják, hogy az OB még ma is 
egy köze%tási szerv. A jobb<>i<la\i 
szociáldemokraták és az imperialisták 
benti ügynökei kiha,ználják a dol
gozók e gyenge oldalát, akik persze 
ne-rn ve5úk ésZR', ho!!Y amikor az el• 
lenség uszá yába kerülnek, voltakép

pen a háborúra uszító amerikai impe
rialisták céljait szolgálják. 

Az üzemi bizotlsá!!ok a dolgozók 
e:,a,,.dasági érd<!keit ,képviselték az ak
kori lőkés<>e! szembel1. A kapitalislá
val szemben védte a proletariátus, a 
munkásosztály érdekeit Az ál!amosítá
<ok után gvökerében változott meg az 
CB feladata is. A munk.á,sosztály ke
rütt halalornra. Nvrdnvaló, hogy most 
a harcot azok e!;en kell :vinnünk, aldk 

a do�ozó nép hatalmát akarjá,k mell:· 
dö!>lerii és v!,;sza akarják szerezni a 
birtokunkban .évő !?várakat, üzemekd, 
bankokat, vasulunkat. a .dolgozó nép 
kezébe kerüít földbirtokokat. 

l'\ézzük 111<>e-, h0$!van áll üzemür.k
hen ,az e !cnség elleni harc kér<lése. 
Tagadhatatlan, h<>!?Y beszéH1etünk ered
ménwkröl, de azt is meg kefi mon
d3ni, hogy sok esetben magunk is 
hibát követtünk el. nem bolsevista 
m unkamódszerrei dolgoztunk ezen a 
területen. Még a .,Koreai Hét" idején 
lepleztük te Grnbocsai és Pásztor iobb
ol<laii szociáldemokratákat. Az öntuda
tos dolgozók leleplezték őket és eltá
volították az üzemből. 

Ugyanígy számoltuk M a Vf.lá-rwi
fé:e _,ku, túrát" is. Ht lénreges for<lu
la-t történt. K1ütúrcsooorlunk többs�e 
azóta lelkesen dolgozik és ió munk.á• 
jával bmer!!é teszi a realbta. szo
cia:isLa kuUúráL 

A ko�·acsmÍilaely •• rrkölcsf'·• 
fclhaborodússal tölti el az öntudatos elolgozÖkat 

Beszélnünk kell a hibák�ól is. AJ:. 
r-01, hogy üzemüt}k nek az eHensé!? ci
lcni harcban hol van a „gyengéje". Az 
a terület, ahol az l'B-nek immoly fe.:
adatokat kell még megoidania. 

Súlyos hib.a, hogy nem számoltuk 
fel a Pásztor-féle Jobbo:dali szociálde
mokratákat pontosan oit, aho' éppen 
keresni sem ke'i: a kovácsműhelyben. 
űzemszervezelü!ll,nek ,-ok munkát ad 
az, hogy e helyen a Pári politikájára 
mozg-ósitsa a kovácsmühelv dolgozóit. 

A temrelési értekezleteken például 
ma<ta a bizalmi fejt ki dlenpr()()a-

irandát 
és a dolgozók - ha jelen is vannak -
sem jót. sem rosszat nem szólnak 

hozzá ,a kérdéseklwz. 
A DISZ-vezetös.éirv·á1as.ztáskor az 
ifik az ablakon keresztül szöktek 

mel? és lejtettek ki ell-enpropa,. 
irandát. 

A mühe<vben urai codó közösségi �zel
lemre pe<l;g jellemző az, hogv 

a kovácsműhelyben több lopás tör
tént el?v hónap alatt, mint az 

egész mííhelyben c11v év alatt. 
Látjuk a sú'yos hibákat és tudjuk azt 

is, hogy a pártszervezet segítségével 
0z üzemi bizottságnak l,�I itt rendet 
teremteni. 

A munkafegyelem lazasáea is szem
betűnő. Szinte szólás-mondásban van 
a vonatké:sésekre \·aló hivatkozás. Ter
mé:-.zetesen ez az e�t is [cnnál;. De 
aiml,;or 

a KÖZÉRT-áruda előtt sorbaált a 
dolgozó teljesítménybérben akác 

eirv órát is, -
a,cátlari.sá� a 80 �záza!ého� át!ag-le;
iesítménynét arra hivatkoni, hog-y 
szoros a nonna. C5<lk azérl, l•ogv 4-5 
kil.í cu�roL haza\11le,scn. Ebben az 
i�azgatösági épü'.N �zrmélyzete j:ír 
c'�11. 1�r! tú.'dökih ett'l�ük mellett 
arra is marad id jiik. h04:v figve iék: 

mikor érkez:k , a'ami és mozgó;it ják 
az egész épületet. 

Al,,il,;, 80 százalékos 
•• teljf'sítminy·• m«-llf'tt 

111ig .. fusc-rálnak·' is 

Ez mé!? •e� : ,i. Sok mumrntársunk 
80 százalékos tel jesitménv mellel! 

k«ékf,ár-vázat, teknőt, faládát 

és vé.ir nélkül sorojhatnám, hOt!V mit 
készít. de ee-vik sem veszi észre, hogy 
a szocia1;s1a építés, ötéves tervünk 
meg-va'ósitásának fék j<>ivé vá'tak és bc
á1' tak azok kiizé, ak:k az imperialisták 
szekerét to'. ják. Mondom, ezt nem ve-
67.•k észre. de ha yan eg, k:s ráérő 
irlejíik, feljölte-k az OB-be é6 naov
harif!On i<öYete; ték a \•idékiek család
tagjai részére a karácsonyi utalványt. 

Ezek a dolgozók a napi 480 perc 
munkaidöbö: m"ndjárt 30-al a munka 
megkezdésénél és bde rezé,énél, jelen
tő, időt pedig a segélyek e;intézé>énél, 
fi túlidök köveleiésénél é,; a KOZtRT
né: !ö!tene,k és 

ezenkívül üzletszerű „fuseráció• 

val" is foi?!alkoznak. 

A Vll l1A és XI I .  osztályok do!l!<>lói a 

Feiügyeleltc-1 ee-yiilt úgy gondo'. láK, 
hogy 23-án 1 5 órá<l! tart a munkaé<lö. 
A Fc!iigye!el járl e:ől jó pé:d.á,Yal, 
mert bent az irodában egvik-má 'k  
már fe!öllöz,e várta a dudá'á,t de 
nem tudják megta1á.ni a nyi t ját annak, 
hor.r,· a VII. Teherosztály miért ter
me!ékenvebb? 

Az anvagkönyveiés bizairni ja a ter
melési ke:ös,el, majd az üB-li1kárral 
vitatkozott k.;t órát a tú'idö \·é,gett. 
Ur.rvanez a biza 1mi el\ társ két nap 
mulva ú jlxi! jön é, örümmd közli, 
hof!y jobb munkamód.szert a:ka maz
nak és ,,c•uió.szfníi, ho(!y az engedé
lyeze!t túlórci/ sem veszik igénybe•'. Ez 
öntudatos do1goz<ira \'<lli és követendő 
péld.:Jkém cmlitem meg. 

Leveltc!ll , �gére értem. );yil(an fe•
tártam a legsúivo,;abb hib,,kal. ,'1-\ind
ehhez az a hozz.á i lizni v�lóm van, hoo-v 
az iiz!."mí h'wtt,ágn"1-k következctesc·n 
bo.,e, bta munkarnúdszerre' l<ell d<>'.
goznia, hogv Po::1 ·kai Bizotbá.gunk hJ· 
tározatát üzemünkben is marndéldala

nu! me(!Yaló�itha�,uk . .  i\-\ég �ok a tell• 
ni\al.-,, ke1nén\· harcok ál'nak clöl1ünk. 

dc mi szorosabl,ra zár juk sorainkat. ki
jaYít juk 1iibtinkal. hO!ff me�ya[ósitsuk 
gyüzclme�n a té:i forg.a 1mat. ötéves 
tervünk második tervé,·ét. Ezen ke• 
rcsztül pedig crösítsiik a hatalmas 
Szov jctunió által vezelet t béketábor! é< 
hog\ még jobban felzárkózzunk a belső 
rc·adatok e1Yée-zésére n.ag-v Píirtun1< és 
szeretett Rákosi e!dársu-nk mög-é 

Szabadság! 
Rátkai József 

az f:szaki Já ·níí ja\'íl-0 CV 
0B-dtkára." 

IC O Z L E K E D É S  
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Új, egysége_s szakszeneietbe tömörültek 

a közlekedési és szállítási dolgozók 

DecPm lwr 1 7-ón ünnepélyes kere
t<'k közölt tartofü1k meg a közleke
dési és száll ít ás i  dolgozók szakszer
vezeteinek egyesülési koníerenciáját 
a \' asas Székházban. 

A Közlekedési és Szál l ítási Dolg-o
zók Szakszervezetébe. a dolgozók új 
szakszervezetébe tömörültek a köz
úti, közlekedési a lkalmazottak (és
pedig: a t•illamos. autóbus?., helyi
érdekü vasút dolgozói), a gép jármű
vezetők. szá l l ítómunkások, hajósok 
és repülők. Ugyanebbe a szakszerve
zetbe tömörültek a f>lAVAUT, a 
gazdasági vasutak, az autójavító
vii l lalaiok és a közlekedésügyi mi
nisztérium dolg-ozói. 

Az egyesítési konferencián megje
lent Apró Anta l elvtárs, a Szakszer
vezetek 9rszágos Tanácsa föl itká ra, 
aki hosszabb beszédet mondott, majd 
Föiduári ,\ ladár elvtárs tartotta meg 
referátumát. 

A \'asutas Szakszervezet Központi 
VezPtösége távirat i lag üdvözölte a 
testvér-szakszervetctek egyesült!sét. 

Az új tagdíjtáblázat 
Lapunk no,·emberi számában már  ie

!enlcttük az egységes tagdí jfizetés be
\ezetés&t. Ebben a c:kkünkben közöl· 
tük ,a brutt.i iövede:e'TI után i'zetendö 
egységes tagdíjakat. Az ott közö:t láb· 
lázal egyes értékei helyte:enck. tppen 
ezért - ié'reérlések e.kerülése yég-et! 
- az .alábbiakban közöl jük a tagsá�i 
dí jak mértékéről ,zú:ó táblázatot: 

100 Ft összkeresetiq Ft 1 .50 
101- 130 „ 2.-
111- 1 70 2.50 
1 71- 200 „ 3,-
201- 230 " ,, 3.50 
231- 270 4.-
271- 300 4.50 
301- 330 „ 5,-
331- 370 5.50 
371- 400 " 6.-401- 430 6.50 431- 470 7.-
471- sno " 7.50 
501- 530 8.-
�31- 570 8.50 
s11- 6no „ 9.-so1- 63" ,. 9.50 
631- 670 „ 1 0.-
671- 700 .• 1 0.50 
701- 730 „ 1 1 .-
731- 770 „ 1 1 .50 
771- 800 r, ., 12.-
8Q1- 830 1 2.50 
e3 1- 870 " 1 3.-
871- 900 „ 13.50 
91)1- 930 „ 14.-
930- 970 14.50 
<11•-• 000 1 s.-

1 nt11-1 010 „ 16.-
1 071-1 130 • 1 7.-
1 1 31-1 200 " ,, 1 8.-
12<1'-1 270 19.-
1 271-1 330 ,, ,, 20.-
1 33 -1400 ., ,, 21 .-
1401-1470 „ 22.-
1471-1 530 „ 23.-
1 531-160(1 ,. ,, 24.-
1 601-1 670 " ,. ,, 25,-
1 671-1 730 " ,, 26.-
1 731-11100 ,. ,, 27.-
1 801-1870 ,, ., 28.-
187'-lg30 ,, ,, 29.-
1 93•-2000 ,. ,, 30.-
2001-2(170 „ 31 .-
2071-2130 " ,, 32.-
2111-220') ,. ., 3:l:-
2201-2170 „ 34.-7171-2"130 ,, ,, 35.-
?131-7AOn ,, ,. 36.-
2401-2470 ,. ., 37.-
2471-2530 „ 38.-
2531-2600 ,, ,, 39.-
2�01-�1;7(1 ,, ,, 40.-
2671-?730 „ 4 1 .-
2n1-2ROO „ 42.-
2A01-?R70 „ 43.-
21171-2930 ,, ,, 44.-
2931-3000 •. 45.-

3000 for:ntná! nagyobb jönde:ern es-e
tl•bcn '.s rná .... fé't--záza't'kos ktics a'.anián 
ke'i ,a tag-di j ö�szeirét meirá '.anílan·, 
olrrródon, hoz,· a tag-dii ö,-szeg-ét tel
jes forintra kerekítjük ki. 

45.000 Ft-os 
üzemszervezési pályázat 

Az Országos Te�ivatal, a nehéz- é.; 
l,,Cnnyüip:lri minisztérium. valamint az 
üzemszervezési Tudományos Egyesület 
45.000 fo!"intos üzems?:ervezési pályá
zatot írt ki a sztahánovista műhely 
mcqszervezése, a folyamatos gyártási 
módszerek és a meqelözö karf'.\antar
tás témaköréből. A pályázat beadási 
határideje eredetileg 1 950 december 
21-én volt, azonban az iqen nagy ér
deklődésre való tek intettel a pályázók 
ld·.1ánságárc1 a beadási ho.táridöt: 1 951 
január 30-án déli 12 órára meqhosz
szabitottáJ.,, . A részletes pályázati ki írást az 
Otemszervezési Tvdományos Eavesille1. 
til�trsaqa (V .. Szalay.u. 4. Telefon: 
31 1-725) személyes, vaqy írásbeli ké-
relemrc d íjmentesen megküldi. 

.A Műszaki Dokumentációs Központ 
rendelkezésére álló körülbeH.H ötmill'.6 
szabadalmi leírás teljes raktári kés7.lcte 
és Szabadalmi Kölcsönzési Csoi:ortja 
Budapest, V .. Akadémia-u. j 2  alól a 
Hözponti Technológiai Könyvtif""unk 
épütetébe, Budapest. V I I I., József•!<rt 6 
szám alá költözBtt át. A szabad•Jmi Je. 
írások a köze1m,.,1 ftban be�!"'kezett 
60.000 darab külföldi leírással gyara
podva, szakonként rendezetten az üzf!'
mek, kutatóintézete:< újitól<Xrel, sztahá 
novistáL miérnökei és techniku.!:ai ré· 
sz,,....-e kölcsönzés c'11jából, val,..mint 
bárki részére olvasótermi tanulmánya 
zás céljából rendelkezésre állanak. 

1951 janulr 1. 

Elutaztak hazánkból a Magyar-Román 
Barátsági Hét kedves vendégei 

Ion S1ate élmunkás, vasesztergályos, a delegáció tagja: 
- Ez a gyönyörüen feldísz1/elt mozdony és szerelvény h,ien fük

rüzi uissza népeink barútságút és testuéri szüuetségét a hatalmas SiMJV• 
jelunió uezetfe béketáborban, a szocializmus építésében. 

Lengyel József sztahánovista mozdonyvezető: 
- A magyar dolgozók szíué�en . Lakozó forr? szerefe(ef: !l meleg 

tesluéri érúst irántatok, a mi elszwztsagunkat a beke meg·uedesere, arra, 
hogy felépit,·iik a szocializmust,. - �ülső jel _ki se'!: fej�zheti. D� tekint•'• 

hink  forró kt!z�zorításunk ezt b1zony1IJa. Sz,vunkbol szolunk, mikor ezt 
111ondjuk: Traiasca republica popular_a R,oma_na! Traiasc� Pri�te1�i a  
dintre poporul román s i  poporul 111agh1ar! ÉIJen a R,oman Népkoz
társaság! Éljen a román és magyar nép barátsága! 

A délutáni rendelések helyett 
esti rendeléseket vezettek /,e g MÁ V-kórházhtm 

Kfü:öljük a délelfüti is rsti  nudelés.-k idöpon.tját 

!951 január 1 -töl újból szabályozl.Jk 
a budap�sti /\\A\' Kórház és Központi 
Rendc:ö szakrendeléseinek idejét. A 
szóbanforgó rendeletet. rendkívüli fon. 
tosságúra va!<i lekinletlel, abból a cél
ból, hogy a •dolgoz<ik érdekét szo,gáló 
rendelkezésröl valamennyi t,ényleges 
és nyugdija6 tudomást 5zerezzen, - �z 
alábbiakban te!jes terjedelmében ko• 
;.öljük: 

3100/63119oi0. KEH. sz. A vasutas 
dolgozók jobb cgészségiigyi ellátása fr
dekéber, és szem előtt turtva a ,wp
gazdusági érdl'keket is, hogy u do{go
zók m1111kalu:íyiike1 ne /egyenek keny
tc/cnck eU1agyni a rendelő igé11yl1evé
teíe ci'/jábúi cs ezen kere�ztiil 11epgazdu
,á�11nknak löbbszáz m,111kaúra melf
takari,tassék, a budapesti Mii V }iórház 
és Központi Rendelőben 1951. évi ja
m1ár hó /-/Öl bec•ezetjiik a dé/elő1ti és 
déíatá11i rendelés helyeit a d,:Le/ötti és 
esti rendeléseket. 

A rerulelési idűk 1951 január J-től 
kezdödöleg az alábbiak: 

Rendelés Rendelési idő 
Belgyógyászat 8-14-ig (!s 17-19-ig 
BürgyógyászaL 8-14-ig és 17-19-ig 
EKG 8-14-ig és 17-19-ig 
Fii!-, orr-, torok- és 
gé[Iegycígyászat 8-14-ig és 17-19-ig 

Ideggyógyászat 8-14-ig és 17-19-ig 
laboratórium 8-14-ig és 17-19-ig 
Ortopédia 8-14-ig és 17-19-ig 
Vögyógyászat 8-14-ig és 17-19-ig 
Rtintgen 8-14-ig és 17-19-ig 
Rheumu-
gyógyászat 

Sebészei 
Szemészet 
Tüdőgyógyászat 
Urológia 
Amb,tlár,s feivéle/i 
iroda 

Fogúszat 

8-14-ig és 17-:19-i_,r 
11-14-iit és Ji-19-ig 
8-14-ig és 17-19-,g 
8-14-ig &.� 17-19-,g 
8-14-ig és 17-19-ig 

tehát ict a rendelés 
szakítás 11élkiÜ1) . 

8-19-ig 
8-19-ig, 

egészn.apos (meg-

Gyermekgy,;gyászat 8-16-ig, esti ren
delés nim;s. 

A szakre,ulelé.sekre le.(!ké.<i">bhrn .i 

rendeí,;s, idü 1110/só 11egyl!áórájá11a!, 
kezdetéig kell jelentkezni. 

A rendelési idö 111olsó 11egyedórájá
ba11 1elelllkezök iigyelembe nem vé<et
nek. 

Rendeletünkben joglaltakm 'IZ os.�zes 
érdekeltC'k figyelmét hirdetmény átjá11 
fel kell hü•11i azwl. hogy vasúmap és 
a 11aplárba11 111i11den piros betiive/ jel
zett ünnepnapon, illezve munkaszünet�.< 
napon a rendelések egész nap szü11etel
nel,. mi11de11 szombaton, decembrr 
24-én és ,11-é11 pedig a délutáni 16 
óráig folytaló!a,!osan tartatnak 

Az esetleges egyéb rendelési szün11a 

pokról esetenként iogu,ik külön i11téz• 
ked11i. 

A fordulószolgálatot teljesítők kivi!, 
teté,•e! az összes dolgozók csak az esti 
rel1deíéseket vehetik igénybe. 

Ennek megfelelőe11 felhívjuk az ösz, 
szes szolaálali főnököket, hogy a szol
gálati irtő alatt gyógykezelés céljából 
a budapesti M,1 V Kórház és Kózp0111i 
Rendelőbe tá:•ozást kérők•iek ellgedélyt 
ne adjanak. 

Azok a dolgozók, akik a rendelet 

megjelenésének időpontjában vaJarMly 
délelőtti rendelésen már kezelés aJatt 
áílurwk, folytatólagos gyógykezelésük 
befejezéséig a délelőtti re•idelésekre to
c•ábiJra is - indokolt esetben - elen• 
g,dhetök. 

A nyugdíjasok, valamint az igényfo
gosult családtagok csakis a déle"lötti 
re,uie/éscket vehetik igénybe. ezért � 
érdekelleknek nyomatékosan fel kell 
hít•11i a figyelmét arra, hogy csak • 
délelőtti rendelésekre menjenek, mert 
az esti rendeléseken kizárólag a tény
leges dolgozókat fogják kezelésben re• 
szesileni. 

frnti rendelettel egyidejűleg halá/yr>n 
kivti/ he/yeziük a budapesti és kömyé. 
ki tagok részérö/ a MA V Kórház és 
Központi Rendelő igénybevételére vo-
1iallwzó az 1947. évi 39. számú liivata. 
los Lapban 69.614/ 1947. sz. alatt köz. 
zétett re,uieletet. 

Fentiekben foglaltakat a 'ténylegesen 
dolgozókkal, valamint nyugellátást él
c•ezül,keí hirdetményi/eg közölni kell. 

Budapest 1950. évi december hó 
29-én. 

l'EGH sk., szakosztályvezető, 

Szakszmezetünk új ne,e : 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

A hajósoknak, repü lőknek klitÖIÖ-
munkásoknak és a MAVAUT dol• 
�ozóinak új, egysél!es szakszerve
zetbe, a Közlekedési és Szál lítási 
Dolgozók Szakszervezctébe történt 
tömörülése folytán szakszervezetünk 
·eddigi neve: a Vasutasok és Hajó
sok Országos Szakszervezete elne
vezés VASUTASOK SZA KSZE R.
VEZETE névre változott. 

Ezentúl tehát szakszervezetünk 
új neve: VAS U TASO K SZA KSZE!t• 
VEZET E. 
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Az új normák fú/teljesítésével segítik dolgozóink 
�!!a iélli :forgalom legjobb dolgozója·· 

címért indított versenyt 
Amint már arról beszámoltunk olva

sóinknak, -decemb:r 1 7-én a do!gozók 
kérésére, újabb három szolgá�li ág-
1:,an hajtottuk végre a normarcndc
zést, az alapbéremelést, valamint a da
rabt,érbevcz ölést. 

Máris megállapítható, t.ogy a há
rom szolgálati ág: a vontatás, kcr�s
lcedelcm és szertári szo'.gá!,1{ öntudntos 
dolgozói megértették a normarendez�s 
szüksSgességét � azon igyekszik, hogy 
új normáját necsak lclj.:sílse, de túl 
Is szárnyalja. 

Az eddigi jelentések alapján, már a 
legtöbb heLyen 

dolgozóink nagy százaléka tmtet• 

Jesífette az újonnan megálfapított 
normát, dön!ö.en ped'g ott, ahol a 
szakszo·gií'at biztosítottta a míi-

szaki e!öfdtétclcket. 
Kaposváron például a dolgozók Szlá'in 
elvl:lrs születé3napj6ra felajánlották, 
hogy új normájukat 5 százalékkal túl
teljesil:k. Vá!:.a'.ásallw.t nagy többségben 
lít'lc-'.jesítelték. Ugyan·tt az üz�mi bi- • 
zotls:íg versenyt sz�rvezelt az üzemen 
be:ül a normák tú'.le' jesítésére. A leg
m,1gasabb sz5z:i!•ikot elérő brigádot 
üzemi zász:ó\'31 fogják jutalmazni. A 
versenyben lévők felajánlásaikat máris 
túllcljes!tették. 

A szakszolgalat mechanikus intézkedései 
lé!�eztélc a normarendezést 

A szombathe'.vi fűtöháznál a küzán
mosásnál egy műszakban három dol
gozó yé�ezte el a normarendczésig azt 
■ munkát, amelyet az új norm:i heve· 
zetése után, a munk,� jobb megszerve
zésével, már két dolgozó végez el 
Nagykanizsán 

Támba Jáno5 szuhánovis.ta szén• 
szere!-0, aki a normarendezés 
e:ött átlagosnn 5-GO!l százalékot 
teljesített, .az új norma bevezet<!• 
senek cl.só napján 254 .sziza!ékat 

ért eL 

M.egá'.!apitható, hogy üzemi bizottsá
ságaink löbbségc felhasznál\a a szep• 
temb:ri normarendezés tapa�ztalatait és 
Igyekezett hasznosítani. A biza'miak 
egyrésze megéri ve a no:-m:1rzndczés 
politikai jclentő�égét, aktívan kivette 
részét az előkészítő munkából, majd 
ped:g az agilác:6ból. 

Altalános megál!apításunk az, hogy 
a ncrmn.rendezzs 1,cvezetésEn�I a 
sza!cszo!gálat lemaradt, Nem tulaj• 
doníiolf nngy fon:ossi;;ot n�kl és. 
azt teljesen mcrhanikusln vette, 
jóformán Irodából akar(a lr.ínyí• 

tanl. 

soljuk illetékeseknek, hogy ezeket .a 
do'g::izó!;at kés'.lde!cm n:'.ékCI ht''.yezzél, 
át azokrn a munkaterületekre, ahol ke
vés a munlrncrü. 

Akik léln12k 

a népszerűtlen lcladatokt6/ 
Megál!apítot\uk azt is, hogy azokon 

a helyeken, ahol a normarendczés csu
pán kisebb létszámot érintett, sem az 
üzemi bizcttság, sem a szakszo'.gá'.at 
nem t3rűdö!t a nomarcndezéssel. Nem 
fordítottak kellő gondot a dolgoz,jk 
poli!ikai fclvi!ágositására és lgy vo:ta
képpen 

teret b:ztosítottak az e�emégnck, 
amc!y élt is a lchctö.séggcl. 

A b:ilassagyarmali üz.:mi bizotlsáq ler
me!ési fe:clőse rosszul v'szonyu:t a 

rendez.;s feladataihoz. Megrettent a 
a fola<latoktó'., nem vá:lalla azokat, és 
cgyszer[icn 

szal,::<lságr:t ment, hogy a nép-
szerűtlen fc'.ailitt e· öl ki!rnj:iasson. 

A Land'er Jenő Czcmi Vá'.la'atnál ugyan
csak szabadságra ment az utalványozó 
míívczelö. Bezárta hivatalát és ve!c 
együtt az utalványokat is. A dolgozók 
napokat várnak az u talványra, mert a 
mii,·ezctő nincs bent. Persze nt utal
ványolrnt nem tudják m�gkapni mind
addig, m,g vissu nem tér a szallad
ságróL 

M1k6n a régi normával 200 száza
lékon felül teljesítettek a betűírók. Az 
új nl'>l'ma megállapítása után csak 50 
százalékos teljesítményt értek cl, A 
vizsgálat folyamán megát:apítottuk, 
hogy 

.:,, dolgozók mesterségesen vissza
tartották teljesítményüket az ellen-

ségre hallgatva. 
Ugyancsak v!ssza!artás tapaszta111:itó 
a Nyugati Müszaknál is, ahol a dolgo
zók 40-50 százalékot teljesítenek 
csupán, 

beülnek a kocsiba b ott besiél· 
getnek, 

A felví'ágos[tó munka megindult és már 
je!enikcznck jó eredmények. 

A kilrtékc'ést me:;neheziU. hogy .:i 
dolgozók a nyolc 1,•pra kiadott munk::s
lapokal bepiszkítják, nem vezetik ren
de$�n. de vannak olyan téte!ek is, 
amit fel sem tüntetnek, arra való hí· 
vaikozássnl, hogy nem szeretnek ir�i. 
Az üzemi bizottságnak o<l..1 kell hatnia, 
hogy a dolgozók megértsék a munka
hpok vczl!lésének jelentőségét. 

Az ellrnséges megnyi'vánulások kö
zei[! lhlla .M'kljs és Cser lm e laka
tosok, a misko!ci m[ihcly do!gozói 
ros�z hangulatot szílotlak. A makói 
műhcl)'ben az ellens:lg azt a hírt ter
jesztc!te, hogy az új normák rende· 
zésénél a 70 százalékos munkát 100 
szúzalékos bérrel fogják kifizetni és 
így nem fontos 100 száza!ékot telje
síteni, A ny(k'ádházi állomás dolgozJi 
le'.cpkzték Nag'y Gyula intézőt, aki 
több esetben illetél,elclenül vett fel 
!ú'.6.-át, b<!rcsa'ást követett cl 

A szakszervezetnek most az a köte
lessége, hogy tovább munkálkodjon 
:izon, hogy o dolgozók megértsék a 
normnrcndezés szílks�gcsségét o terv 
teljes!itLén�k ú. túlte'.jes:tésének döntő 
jelcn!öségét a téli forga!om :tavarta· 
tan leb:,nyo!ításában, ötéves tervünk 
mielőbb! befejezésében, a békeharcban. 
Fel kell hívni figye'.mükct a Szovjet
unió hős sztahán0Yistáir.1k é3 az élen
járó magy.ir do!gozók munkamooMe• 
reir�. hogy ezzel is hozzásegítsük dol• 
gozóinkat ahhoz, lwgy e tapaszta:atok 
kihasználásával nccsak teljesítsék, ha
nem mielőbb túlszarn;yaljálc új normáju
kal 
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Dé1',án Gyöngyi irj,i,nnnl.áslány : 

" ...  Az új DISZ-vezeiős�g e 
a l•Ős lenÍni Ko1DszoD1ol kö 7eiöit 

választottuk 1neg"" 
A Magyar Do!gozók Pártja l(özpon\i 

Vezelősél'{ének október 27-í ülésén 
Rákosi Mátyás e:v.árs megje'.ölte az 
egész doig"ozó magvar nép, benne a ma
gyar ifjúsá):?' feladatait ;ibban a harcban, 
ame'y békénk megvédéséért és haziink 
,-zor.ialista építéséért fo'yik. Népünk b�
ktl-tl-rt fo'yta!ott harcából és a'kot,; hÖ5i 
munkájából nagy rész hárul .:,, dclgozó 
é� tanuló fiatlllokra r 

A DISZ Központi Vezeföséi:?"e merrvi• 
totta a júniusi alakuló k::,n�esszus óta 
végzett munkánkat és megá:lap'.toHa, 
hotrV a do:gozó és tanu'.ó fiatalok lel· 
ke�en sorakoznak fel a koni:rresszu$ 
határozalcl mögé, eredménves harco: 
kat fo'.yla·tnak és klvív.'ák Ráhosi elv• 
társ megbc:csülését. Rá!uxli. elvtárs út· 
mntatáS:Jl ú iabll nai.y tettekre iclkesíte• 
IK!k hcnnünkct. 

Szövet5égünk e!ött me(Ytiszte'ö fcl
ad�tként á l a Dunai Vasmű fe'.építése. 

Uzcműrl!c hat. tenne!-ésbcn kiváló 
lfjúmun!,ást küldöit Dwupcntc!ére. 

akik örömmel vállalták a b6ke városá· 
nak fciépítüében való részvéle:t, mert 
mPgérlették Pártunk fe!hivásál 

/1. konl!Tesszus határozatának megfc. 
lelően december 14-én megiartotluk 
üzemünk ú i vézetösé(!Vá:2sztás5t, mc
lyPI a DISZ szervezeti szabá:yz.:ta érlel· 
méhen a demokratikus centril'zmus 
alapján hajlottunk véf!re. üzemünk 

fiataljai megértették. hor::v az ú i vezet6. 
ségbe csak azokat a fiatal fiúkat és !eá• 
uyokat választhatjuk be, akik „crd:ir 
mint 

szervezetünk katonái véi?cz.tck Jó 
munkát .:,, tcrr..�lésbea, pé!da:r.:s.a'.ó 
rr.unká.iukkal több füfalt szcrvez::ck 
be a DISZ-bc és ifjú;rár<llstá!,hct 
mé:too követték � hős lenini l(om,. 

szomol példáját. 
Büszkék vagyun]< arra, hog} Rákosl 
e!vtárs iránymutl!l&sát vé.i:!reho jtot,u,k. 

Nvclr. politikm kört sz�rveztück s 
ennek fatta!ía i  kuro,;,ly ft ilődést inutat
tak már edd'g ts poliUbi képzetlsél{µk 
terén. üzemi \'átlalalurJ, fiatnl hl tume• 
gcsen vesznek (észt a szabadságharcos. 
kik6pz�sbcn. 

Mi. if júmunkások. a béketábor hös 
vezér�nek. nagy ;anító1�!<nak, Sz.'á'.-in 
c'vbírst·-r'!c sz!ic!ésnapi5ra s- rnzatos 
fe!:l ján'á$okat lettünk termelésünk fo
knzásJ 1erén, 

Fog,d'uk. hogy tov.iibbi munkár.k
l)�n még jobbnn kiYcsszQk rlszünket a 
bGke::nróan és hl !;;,::, fegyl'<'rre: véd
jük meg Iwzárikat az imperialista hábo
rús !<'VU jlog,atók ellen. 

Szabadsá,gl 
Dékán Gyüngyf. 

az E:sz,.1ld Jiirmüiavitó OV. 
if júmunkása." 

Békegyúléseinken a fóműliely dolgozóinal: 
több mint 90 százaléka vesz részt 

A Béke Híveinek 11. Vi'á<?kon
grcsszusl útat mutatott a békcbizott
sá�okr..:,,!c, de útat mula!olt üzemünk 
dclJozóinak is. Az ,ezzel kapcso!alban 
tartott békeértckezletek megmutatták, 
hogy az Eszaki Járműjavító üV dol
gozéí egységesen állnak a hatalma.s 
Szovjetunió vezette béketáboc mel
leit. 

Nt'hány szówl besz5molunk mun• 
kánkról. Üzemünk l>ékebizottsáqai 
sl'éles felv::ágcsitó munkával tudalo
:-ítják a v!lágkongressausi határozat 
jelentőségét, magát a határozatot 
igrekszcnek a gyakorrotba átültetni és 
ezzel scg:teni az alapszervi pártveze
tőség munkáját. 

A békelxzollság úgy dolgozik, hogy 

a b1kéért va1ó harcos kiá'-:ást tuda
tosílja a do!gozókban és így va'a• 
mennyien szorosan fe:zárkózunk nagy 
Pá.rtunk, anna!< szeretett vezére, 
Rákosi e!vlárs mögé, 

A mi üzemükben is ki3lakult felvi-
lágosíló munkánk nyomán egy 

egységes bé!cevéde'.mi l>'o',k, amely 
a 11crme!ésben alrnrj1 feltétel n{I· 
kül lcifcjemi szilárd C:határozá.• 

sun!<at a béke megvédésére. 
Nap, mint nao, felvilagosí!é munká
val meggyőzzük a szazszáza!ékon ,útl 
termelő dolgozók::it a tcrme'.ékenység 
eme'.6sének döntő fontosságáról a 
békeharcban, Mind keveóebb azoknak 
a szárr.a, ak;k nem teijcsPik a normá . 

Különösen a kerC$kede!mi szolgá'atn!it 
voll ez tapasztalható, ahol a legkésőb
ben a<llák ki a technikai kbonyo!il�, 
útmutatóját. He:ytz!en vo:t a kcrcsk,·• 
delmi szo:gá�1tló'., hogy december 1 1 -én 
távlralban intézk,<lett a le1 mclésí érte. 
kez·etcknek aznapi összehíYásáról, I:ol 
ott a norm1rcndezGs lcclm:kai e!ö'.e:té
te!eit nem tudatosították a szolgálati 
vezetőkkel. Ezt idejében észrevette a 

szakszervezet .és egyes helyeken sik<!• 
rült a hibát kijavítani. 

Meg- kell áJapílani, hogy a szolgá
lali főnökök a szakszolgá!at álb! ki
rrlott rcnde!etcket eg)'szcrüen falo!v,13• 
ták. Nem konkréfa{J ák a he:vi v:szo
n]lokra. Fe'c!össég terhe'i az h. b. tit
károkat ezen a téren, mert anmk el
len 5re, hogy a központ erre l:gyel
r. ez tette őket, nem nézték át és nem 
korrigá:ták a beszámolókat. 

A tervismertetó értekezletek megszervezésére 
nem fordítottak kellő gondot az üzemi bizottságok 

Oz�meink do'.gozói t:sztában van�ak 
azz.:t!, hogy az osztályharc é:csc<l'k. 
az el'.enség mindent e!küvet, hogy 
poz:ebját megerföítse. Tudják, hogy 
J,a üzemünkb-en a munka visszacs;k, 
mit jelent. Eppe11 ezert komo:y fel• 
adatunk, hogy á'fogjuk a nemzetközi 
kérdéseket és rávl'.ágítsunk a do'.rrci
zólc e'ött az amer:k:ii lmoer';J1!sták 
agr-essziv, hábOTús po:it'kájara. Nagy 
seg'.tsé<;ünkre van ebben a munkában 
a .,Béke {s Szabadság" cimU í'.!uszt
rá:t lap o!vasása is. Mária 1 02 efö
f:zdöje van a �pruik. bz az ú íság 
igen tetszik nekünk. Méi jobban 
m�1mut1tj:i a tőkés h1lál'?városok 
:ilmamunká iát. Ennek az az eredménye, 
hogy b(kebizotlságunk ta� 1amak lx:r. 
cos k:ál'ását, Je!kess,"gét fokozza, ami 
fr!rmé �ks.en röYile.scn je!e11'.t:0!1k 
az üzitm dolgozó'.r.ak harcos:ibbá \"á'á
s:ib1n. l3ékcb:zotisá..,a'nkat átl·mlja az a 
n,�yszerű tudat, hogy b6'.<el¼lrcur.k
b.1n n2m \'agym1k egyedül. A 800 m!l-
1its b·\lcdábor o:yan erő, amel)'el az 
.irr.,oer'.al!sták képte!cnck !cQ'yÖzni. 
Azért kéole!e,r,ek, mert ezt a b(ke\á· 
bort a Mkc erős tám..1s-a, a izyöze!. 
mes EZDcial'zmus országa, a Szov ,ict
un'ó és 1t?gy vetére, a mi drága 
Sz 'álin e:vt:írsunk vezeli. 

Több helyen 
laz6n úllapítoffáf{ meg 

az új normákat 
E'lenörzésünk során megá!Iapítottuk, 

hoey az ujonnan me'.'á l':l'Jiloit n-:irmák 
több he:ycn lazák. Ez kü'.önösen a szén
szerelőkre vonalk,;izik. 

190 sz�aW,an a'u!i teljcsftmény 
al-�g ta!tllha1ó. 

Ai E:szaki fűtőh:,zí cs'I J:;ekné! miir 
az első mpon tö!Jb mint L i0 sz5n'élc 
volt az átlagos tcljesi!m�ny. Valahoiry 
úgy néz ki ez a kérd�s. hogy 

a normarcn:lezés nem lccrcsetcs:i!c• 
kenést, hanem kcrcs�tcmelkedést 
Jelcrttett .1 sz�ttiZcrel5'.c r $sz�r�, -
ami úgy !cüvetkczctt be, ho;ry a 

hc'.ys.zfnre v:i'.ó szá'lításnál I00-
20) méter I:özött van mcgá:laµftva 
az egységár, t!c :,, vúisúgbrn 
5- 16  mé�cr távolsá,rból szállítjá:, 

a szenet a hcíy:;z'.nrc. 
A fiókműhdyelmél is lazálmak bizo
nyulru:•!< az új normák. Ezt igaz ,:ja 
az is, hegy van o!yan munkamenet, 
ahol egy óra tíz perc szükséges az új 
norm1 leljesí!és:'.re, mint pé:dául a Fe
rer.cvárosi F űlö:1áz mozdony j.�vi!ó 
muhclJében. Ugyanakkor a do'.go�ók 1 5  
perc aLalt elvégzik ezt a munlrnfolya
matot. De o!yan eset is �!öfordu!, hogy 
négy emb�rre állapították meg az eJY· 
ségidöt (csat!óru'.laknál) és u�yanJnnyi 
idő alatt egy emb� is e!végzi ezt a 
munkát. 

liih1 az Is, hogy üzemi hizottságalr.k 
!és a szakszo'gá',iti vcz�tö!< nem log'.al
koznak megfe'e!öcn á munkaerők át
sz�rvezésével. Cegléden például elö
fordu'.t, hogy 

37-en dclgoZ"lllk azon a munka• 
területen, ahol csak 25 embert 

tu1n:,,1, fcc-la'koz alni. 
Jgy, persze a munka�rőt n�m tu:ljJlc 
észszcrü·n klhn:;zná ni és a c!o'goz,'..k 
acm jutnak megíele,ö kercseth�;i;. Java-

December utolsó hetében za ilotfa,k le 
a vasutasüzemckbcn öt6ves tervünk 
második iervévét, 2z 1951. évi tervet 
ism�rtetö frtekcZ.:etck, 

Alta ánosságban megállapítható, hogy 
a tervismerle!ö értekezletek előkészü· 
!etei, az c-.özö termelési értekez!efckhez 
\'lszonvilva, gyengébbek vo·tak. üzemi 
b'.zollságaink az értekez:etek megszer
vcz�sérc nem fo dítottak ke:.ö gondot. 

Az nkilv�cat, biZ1lmin!c.:t m:n moz
g"ósf.'.ották medc:e:öJn a.z ér!cl<cz
bte� megsz:rvc::ésére, nem tuda. 
tos!tottá!< kcl'őképpcn azok po-

litikai je'.cntiísé1<ét.. 
!gy, az rn;; 1 .  évi terv túlle'.jesítésére 
egész kis száza'.ék fela iánlás történt. 
Ú".V hatolt az értcke7,'.elck cf!V része, 
m'n'.ha lcrmc'ési értckez'et le:t vo:na. 
Ennek egyik 'ok.:i a rMSZ bes.zámoló és 
a rosst elökészüiet vclt. 

A beszámo'.ók iöbb:i<:!ire gyenge volt. 
Ennek ein,:'.k oka az, hof!V .i vezetők 

későn kapták meg a szakswlgáláttól a 
tervlsm�rtetö értelcez!ct envagíil, nem 
tudtak kellőképpen felkészülni. Jgy kö· 
vetkezett aztán be az. hogy 

a beszámoló!< 11:!l!'Yobb részo az 
ilettől c!si.."akudt és mm mutattak 
rá arr:i, rr.it ke'J vét?eznl ahhoz, 
hoirv az llzem 1051. évi tervét tel-

r-sftsél,, Illetve tlílteljesftsék. 
Az c!öadJk esek g!ob:ínsan lsmertclték 
az üzem tervtt. Nem beszéllek &rról, 
hogy az egyes mliheirrészlegekben ir,;. 
lyen munk.:!átszervezést fog-nal1 végre. 
hajtani, hof!y 

a tl:rvet. mely az 1950. évhez vi
szonyítva, feszített !.crv le•:,;, miként 

fogjá,;c telj�sileni. 
Több helyen az üzemi bizoltsá1< és a 
vúllahlvezetőség brosurát készilletctt 
at e:üadók beszámo!ójához, azonban a 
műszaki vezetői{ ezt nem konkretizálták 
saját munkaterületükre, hanem mccha• 
nikui.an t��o:vaslá!c. 

Az öntudatos dolgozók 
fe!szóo:iltak az értekezleteken. l(ülör.ö
$Cn a tcrmelfaben élen 1áró sztahán.ov's. 
tak tették érlékess:! a terv megtátgya
Iását. Pé:dául .i 1.P.wllcr Jenil Jármű· 
javíló OV. VI. osztá'.yán Serfözé, cívtárs 
h"zzá5zGlkáb�n ldc itcttc. hor!V a fö. 
vizsgát cs:ik 95 száZs·lékra ludiák telje
síteni, mert a fővizsgára e'őiránvzotl 
11:épekct a vonta lás nem ad ja be idöb�n. 
rJni 

több e�zlbe:t l:n11un l,.c'.üli munka
nélkU:lsésret is o!cozott. 

Fe'.vetette Szrlőzö elvtárs, hogy 
a.z üzemen bc!ül a munkapro
irrammok n:ncsenek iisszeh:rrgc,!va. 

Más munkadarab:it kapn1k az esztern:á· 
l ·osok, mönt a fe!szcre!ök. lqV a le!· 
s7.erelökrel( a m•mká int e:útol!ák, m�rl 
nincs számuk ·a b'ztositva a szGkséges 
anvag �t eszkrirá:vo�olc!ó!. 

Nagyon ió és értékes tcrvismertetö
érlekezlet vo'.t a Nyugall ponk kirakók· 
nál. Kuncze Arpád raklárfőnök részle· 
tesen ismertette a dolgozókkal. hogy 
mit ke'.l lel jesílcni ahhoz, hogv az 
! ()::;0-es tervükl1öz v:s?."ny:tva, az  
1('5 1. él'CS te-vdkct túl tudják tc'jc,ietn'. 
Névszcr!nt rámu'..:itoa a munlrnfogy•c
Iem lazíló'ra és azok hanyag munká· 
jára. Konkréten rámukltott, hogy a 

ponk clolgozói a fe'.ületes munlra k:kü
i;zü!Jö:éoévc! sok mc,gtakarítást érhet· 
nck el, me:trcd népg-azdas:ígunkat erösí• 
lik. Az értekez:et lelkes hangu!alb&1 ért 
véget. A dolgozók hozzászó'ásukban 
fe'nián!otlák, hocrv az eddig egy főre 
esö 6"5 métermázs:i kirakást 80 mázsára 
fogják felemelni. Töb!, d 1.,ozó 10-15  
szk1léko3 fe'.a íán!á�t telt, h�y annvt
vr.l fogja fe!emc'.ni teI ;csíhrténvét. Kfr-
1 'k a d-:-izozók. hogy a swkszo](!álM 
fürrgesszc ki azt, h0gy me:ytk nap mii 
(c! ics'tetkk. ho!!v á'l1n'1óan cllenörizni 
tu:lják te' jestfmén\1ül:et. ninc:-e le• 
m1radás A dolgozók le'kesedését mu• 
tatja az Is, ho�y az értekez'et végén 
a po,..kon t6\ ö árut rohammunkával 
rakták be a koesikba. 

Az- elle11ség 
gt'm maradt tét:en. Jól tudta, hocrv rnil 
je'ent az, m'kor a do'gozók ismerik a 
tervet, tud iák, mit kc'.l elvégezniök és 
már eleve számításokat végeznek a 
tú'te· j�sitésre vagy cl'.cntcrvet készíte
ndc I!ven megnyílvánu:óst tapaszlalkk 
a Landier Jenő Jilrmújaviló OV. Qze, 
mt'.ben a lesZére'öknél. 

Az ellenség hanf' ia szóia't me!?' a 
Keleti /\1Usuki Kocsihivalal kocsilisz\í. 
tóinál is. 

A tervismertetö értekezletekkel kap
cso1alban az E.szaki Járműjavító 1 4/A 
oszlá!ván Tóth főmérnök tartotta meg 
a beszámo'.ót a do'.gozóknak. A beszá• 
moló ja te! jesen po!iliknmentes vo1, 
amely egyá!Lalán nem mozgósítja a dol
!?OZókat az Hl51. éves feszített terv tel
ies!lésére. annak túJtel ies:lésére. Besz:í. 

mo!ójának felépítése rossz \'o't. Az 
1 951 .  évre k,sz.abott tervet szárazon, 
számszerűleg isme-\e!te a dolgozókkal. 
l3eszámo!ójáb:in nem fog'a.kozolt az 
anyaglakarékossággal, sem az ön• 
költsél! csökkentésével, sem pedig a 
béke megvédésévoi. A rossz beszámoló 
rányomta b�'.vev.ét a hozzászó'ásokra is. 
A hozászó:ók nem tudlak a jövőévi 
tervhez hozzászó'.ni, nem tudtak icl
ajú1; lá$0)rnl lenni a terv iúltcl icsíté.,úc, 
mert nem látták a beszámolóban, hogy 
mit k.e'.I tenniök, hogy tervüket te!• 
jesiteni tud iák. 

A párltilkár e:vtars hozzászólásában 
rámutatott a beszámoló h'ánvosságaira, 
hozzászó'ásában beszéli a terv tú:t,I iesf
lésérill és a béke me!!Védésének szoros 

fösz.kapcso'.ásáró'.. M!re Tóth fömér
n[,k rászóit. hogy ez nem Idevaló. erről 
nem kell itt beszélni. A do!g-ozólc ezt .'.\ 
ki jelentést elíté'ték és rámutattak. ho!!v 
ii.enls ldcva!ó, mert a keltő e'.vátaszlha
tatlan ecrymás1ól. Tóth főmérnök e 
hozzászóiások me<;válJszolásánál 1í'?v 
fe jczte ki m:>(!át, hogv a m�[!c\égcdés 
és a bo!dogs:ig rc!alív fogalom. 

Sú'vos hiánvossá'{a a tcrvismertetö 
�rtekczlelcknek, hog-y több 0zemben 

karácsony és (tjév l<öz:jlt a <!a'.1:0-
zók nn gyrészét elengedték sz::ibc:d· 

6.ígra. 
A lapzárlái!! mef!ál!apith3tó ercdmé-. 

nyekkel, de döntően a hibákk::J fog'nl• 
kozunk lapunkban. Még mindig van idő 
arra. hog-y a hll>ákat nvilt.an fellárfuk éa 
kij:ivítsuk. A lcrvismertető értekez'etek 
meg-tartása után alaposan ki kell érté• 
kelni a tervismertető érleket'clek 
hiányossnj'.!alt, és azonnal meg kell lenni 
a lépést a hibák kifavitása felé. 

A feszített másodílc tervév fokozott 
kölelességet ró do!gozólnkra és a veze• 
tésre egvaránt. MinJen doll!'ozónJk ér· 
deke tehát. hogy a ten·ct alaposan is
merve, nek'indu'.jon szocia'.ista \'erseny. 
ben a terv mej?va:ósíl;ís.:ín�k, illclve túi
tcljesílésének. 

Hogy dr-'goz6inknak men.nvlre sztv
ügye a béb harcos megvédése, nú 
s.cm je'l'mzú'l>b, m,nlhC1gy, 

békezyíí'.faeir.'ten a fömühcTy i!ol• 
gozóinak több, mlnt M százaléka 

vesz ré�zt 
és nagy(rtékü fe'ajánlásokkal lámogat. 
ják pé:tlául, ö�évr9 tcn•ünk e'sú' túv. 
évének �i';erét. Ezeken a b:'.kcg1·úlé
s�ken gyakra.n !ehetett h:il'.an!, hogv 
„V�s�z::n Truman." Ugyanezeken a 
gvu!tS<.'ktn forró !e'.kcsedéssel éltet
t'k s„t.u:n c'.vlársat, a vildgh, �� 6rét 
és Rá'cosi clv!úrs:it, a b"kc v:ágfront
ján.ak e!ső magyar ha ·c?S:it. 

Megm!m1u'tak !ellát üzemünk dol
gozói a bél-e Crdck(ben é, h.1rcos ki
á'Iá�ukat c'sösorban a termelés vona. 
:án bi:onyítot',tk. Nc,künk, a b:!<ebl
z"'ltt:ágok ,·czetűi'1ek az  a köt-C:csse
gün!., hogy fc.kozwk a m.1gyar dol
gozó népben, üzcmürk do'.goió:b:m a 
szoc>l'•!a h�zas•eretctct és az, hegy 
üzemünkön lx.>'.ül is crös b:istvát al• 
ko•·,unk a b�1rn!áb•x erö · ít 's ·b�n. 

B'zunk abban, hogy üzcmür:!c b.!ke. 
b'zotfsá<;a az öléve� terv m:ísrd:k 
tcrvévéb�n is me[!cl ij.1 a feladatokat 
és fr koz1.1 eröfe��ítütit azért, hogy 
az !::szaki Jármííj:av:tó üV <lo!gozél 
k'vétcl nékül, a lennel "kerysérr cmcl
ked<!séyef, a norma tú·szárn)'alá�úval, 
eQ"y emberként ál.iiík m�g helyüket a 
békéért vívott küzde'.emben. 

norb::Iy S.:ndor, 

békebh:9tlsá�i ütk.ír." 
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KÍJLTUllA {, 
Országos értekezleten cserélték ki tapasztalataikat 

a kultúrotthon-vezetők 
D�'CCP1ber 1 :1-én tarlolták meg a -,zak

so-.erwzeli központban az e-sö kullúr
oitimn-,·ezclii értekezletet. Egvre erö
S<.bbcn mcgindu:ó kultúro\\hon-mozgal
munknak tbö komoly er,eménve volt ez 
ai ö ·szejüvetel. A kultúrolthon-\'ezetők 
komoly útmutatást kaptak munká juk 
párt�zeríí \'iteléhez, a re:szólalásokon 
keresztül tapasztalatcseré,el gazdagítot
ták gyakorlati ismereteiket. megoldási 

találtak eg)es. felmeriilő nehézségekre. 
Az értekezlet után felkeresték kollek

tiwn a Posliis Szakszervezet és a G0'u
lnrger-gyár kultúrollhonát. majd ott a 
helyszínrn kiértékelték a látottakat. 

A konferencián résztvevő elvtársak 
aktivitását mutatja az a lén1·. hogy cse
reműsorokal beszéltek meg. 

A ku!lúrotthonok eddigi műk,ödésé
nél vannak már szép eredménveink. A 
p€<,si kullúrotlhonl minden esle meiz
töltik pihennl tanulni vágyó dolgozóink. 
Az oh:a,óteremben folvóiralokat lapoz
gatnak, szov jet reQ"énveket olvasnak. 
zenekar, tánccso1,orl, szinj'átszók pró
bálnak. a képzőművészeti iskola is itt 

kapott he:vei. Na;gr íefondülést hozott 
a kulftirolthon életében a pálváfennla�
tá�i dol,tozúk bekapcsolás.a. 

�n szépen dí zítetl. meleg, han
gulalos hel1·bc'gek várják a dolgozókat, 
akik a t"llltúroí!honl>an második otthonra 
találnak munkájuk után. A dombovári 
kultúrotthonban a DISZ fokozott bekap
csolá"'! hozott lendületet. Jó íft a kiinv, 
t·ánnozgafom is. 

Komolty hi6uyosságok 

Er(.-<ltnér>yeink mel�tt azonban van
nak komolr hibák. ezeknek nagvrétize 
pe<lig a kultúrmunka, a- kultúrotlhonok 
iebecsüléséből efed. Kecskeméten az 
.a,nugvi� kevés helviséggeJ rendelke-GŐ 
lwi,t,úrotthorvhan az orvosi rendelő, egy 
mühely�észleg és á2 OB-titkár irodá 1a 
van. A ,;zombathclyi kultúrotthon a 
dolgozók elől el van zárv,a. Az l i;:azga
fo,-ág épületében van és megközelíteni 
osak belépi5jeggyeJ lehel, noha egy ut
cára nviló kapu ja van. ezt a zonban áHan
dóan zárva tart ják. Az eloodóleremböl 
a színpadot kivitték, mert a szakszo'irá
lat szerint ott előadásra úgvis ritkán 
kerül sor. 

A sze;!edi kultúrolti1onban a szakszol
gálat t.artja állandóan értekezleteit, így 
a kultóraklÍ\ ák próbáikat ott megtar
falli nem tudják. 

A kulfúroUhonok működésének egv 
rná,;ik akadálvozó ja az egyes lömeg
sz.-rvezelek különrnunká ja. Szolnokon a 
DlSZ-vezelőség e<�v jóJmüködö tánc
cs<>f)()rlból ,];; akarta venni a DlSZ-tag-0-
1,at, hol!v azok eg-v külön csoportot afa
kílsanak. Ugvanez a helytelen eljárás 
1.iul.atkowtt Sze;!eden is. 

Béké,c,abán a kultúrmunka hálrál
lalúja a különböző szolgidati helyek lrnl 
iúrc-soportjainak &zéthúzása. A kultúr
akti\ ák öntudatának hiánya az e(!ws 
ku!t,,rcsoportok eredménveit igyekszik 
lebecsülni. 

Allalitnos nehézség a kullúwttho
nok fenntartási köll:'égeinek fedezés�. 
Ennek megoldása a közel iöYőbeo vár
bató. 

O::sznetvc az eddigi ta.J)8szlalalokal 
megállapithaljuk, hogy kultúrolthonaink 
rüvicl míikiidé&e a·aH sok kiküszübö"en
di5 hiánros,ág mutatkozott. Ezeket elsG
sorban a S20,· jetunió tapa,szlalatait iil
vé\'e, a szov jel kultúrotthonok műkö
dését tanulmánvozva tud iuk megoldani. 
Valamennyi kullúrotthonvezető elv
tiirs1rnknak átalltttk a „Vibor.gi k,ullúr
ház" cimű tanulmányt, közös kiérté
kelés cél iából. 

1'ervszerúséget a munkában 

A kuitúrotthonok m<'g-váiaszlott veze
tőség-él fokozottabban kell akli\izál
nunk. a kultúrollhonokba jobban be kell 
,innüfl'k az ú jíló és Sztahánovista körö
ket, t1 dnlg-ozük politikai. szakmai é, 
kulturáli� :;zínvonalának emelése érde
kében lem1észetludományi, is.meretter
jeszrő előadások megtartását, illetve 
gondosclJb megs1..ervezését döntő fela

datként kell a ku;túrotU1on vezetőségnek 
kezeln'e, a könvvtármozgalmat ki kell 
sztiesítenie. Fontos, hogv' a ku'.túrott
honok miiködés<iben is lervszerüséir le
gven. A kétl1etes programmok kidolgo
zásánál fig)'e!emmel kell lennie a kultúr
otthon-igazgatóknak az aktuái: feladata
tokra (téli forgalom. sete jtcsökkentés, 

Sztaháno,·-:nozga!om kiszé'.esítése. bé
keharc. a második lervév beindítása), de 
legfőképpen elő kell készíteni kullúr
agit,íció,·al a pártkongresszust. 

A kull úmtlhon-érte-kez'etnek eredmé
nye csak akkor !esz, ha a megadott 
szempontokat, feladalokal állandóan 
elll"nőrizziik és a kultúrotthon vezetű

ség1,ek munkájához a támogatást meg
ad juk. 

Pártunk Politikai Bizottságának hatá
roza.fa értelmében minden íu1.1kc:onáriu
;,unkn�k. minuen kultúraklí\'ánknak 
látni.a kell. hogv a �zoc:.alizmus épílésé
nt'i a szak,zcn·ezelek eg\'ik alapvető 
ídadata, a széles dolgozó tömegek po
litikai. kulturális és szaJ..mai színvona
láa:1k állandó emelése_ Feladatunkat 
azonban csak úgr oklha{ juk ineg. ha 
1-u!iúrolthonainJ.. működését a párt irá
nyitása mc-ilell. azzal szotosan együH
működve végezzük. mozgósitva dqlgo
zóinkat ,a második ten·é1· hatalmas fel
adatainak lel jesítést<re &; harcolva a 
Szovjetu,üó mel lett a � megv,édé
séért. 

Vegyünk részt 
az A lapfoku Tornász Csapatba jnokságon 

,\'.ap!okú Torná,sz C-.apatbainoksá)( 
szen·czésél üzeme-.n belül él- é:i kívá!-0 
sportolók l'éQ:ezt-ék. 

Torn:,bemuiatókoo keresztül i:;mer
klték a <port.körök tornaszakosztá:yai 
az a:�pfokll tornác:>zcsapatbajnokság 
(!yakorlata:I. Ennek tudható be. hogy a 
terüicli titkársáizok által lett fe'.ajánlá
sokal a dolac,zók jóval felü!multák ie
lentkl·zéseik áJla'. !gy Budap�sten 57 
férfi, 21 női, Debrecenben 25 férfi, 6 
női. Pécsett 12 férfi, 7 női, Misko!con 
17 férfi, 3 nüi, Szegeden 16 férfi, 3 női, 
mí11: Szombathely terfr'.etén 1 7  férfi é, 
2 női csapat nevezett 

Szer,ezés beíe jezése után a beneve
zetl csapatok kezd iék meg az edzése· 
ket, hogy a csapatok felkészülve ve
gyenek részt a dönlökben. 

Az OB-k a ,iker érdekében iriinvit• 
s.áik. segítsék és el'.enőrizzék a csapat
ba jnoksá!rban részh·e,i5 doigozókat, 
hogy a jelentkező cs-apalok '.emc,rzs.o'ó
dás, , is•zatt'oés né:kül lel jes !étszám
!"üal \'el'yenek részt a döntőkben. 

Az ii1.c•ni bizottságok titkárai gond,,s
kedJanak arról, hOQ:Y megfe'.elő hety,,ég 
á:I jr,n te!jes sporlfelszere1-éssel a do'.
[!ozók ré,;zérc, ami :íila! hiztosi l iák az 
edzések, valamint a versenyek zavar
talanság-át. 

Az iizc11:i b'zollság feladata, hogy az 
üzemen belül jc,entkező c,,;ipatok ré
szére biztosítsa mindazon lelté-te:tla,•, 
me'vck hozzá járulnak a csapat sikeres 
s1.erep'.éséhez 

Szakvonali \'ezelök bizlosítsák az 
A'..apfohÍI Tornász-csapatbajnokságban 

ré,ztvevö do'crozúk edzéseken és ver
senyeken va'ó · pomos megje:enését. Ez 
i.�ta! e1üsegítik a páft- é:, az üzem
,;zervezel munkáját 

Az r B-sportfc,cffü haiás.kürébe tar
loúk az e<lzők be-á!li tása, je]enlkezők 
edzésre, versenl'ekre ,·aló aklivizá:,ba, a 
felszerelés bizlosítása. Az utazáshoz 
súikséges men-etjegyek e!inlézése. Gon
doskodik. hogy a csapat állandó edzé
seken kereszlü! készül jön fel a verse
nyekre. M,,gszervezi a tár'¼tdalmi akti
Yák�l, akik állandóan ellenőrzik az ed-
7.t-sl•ket. és akik in tézkednek a fe!me
riilií hiúnvosságok azonnali megszünte
tésériil. A sporliele:ö� feladata, hogy 
az H l5 1 .  éYi költség,·e,té,he beállítsa az 
A'.apfr>kú Tornász Csapatbajn.�kság íel
mcrülij k:adúsai1 

C.apahezető ie'adal.a a csapat 1ag
iainak ver:-envfel!éte'.ek szeri·nti elöké
sztl�. ő ig-az-ol ja le a csapat tacrjait, 
1<i je'.,}li , az edzési napokat. Versenyen 
.:i csapat\·ezetö ulasít�bait a csapat Lag-
iai kőte:esek ,·égreha itani. 

Csapalk�r'tány feladata, mint a csa
pat tagja, hogv edzésekre kiérlesíli ét; 
összehívja a csapatot. ligyancsak ö 
kiild é-rtesilést a verseny időpont járó! 
a csapat la�jainak. Elienőrzi a felsze
relési é.s !egyetmezetl magatartásával 
pé!dál n,utat a csapatba,inoksá'gban 
ré�ztve\'Ő <lo.1Qo1,) társainak. 

Az Al,apfoki'1 Tc,rná,;z Cs;ipatbainok
ságon ki reszt ül hozzá$egítjük dolgozó 
társainkat a magasahb termelési ered
mények clér<'séhez, az erö., életvidám 
en1b�r kia'akítás.ához, a béke megvé
déséhei;. 

IC O Z L E l( E D t:: S  
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A hátralék.s tüzelőanyagot 
téntlegesek és nyu�díjasok egyaránt 
1951. március 31-i� vétclezhetik ki 

l95t janulr !. 

'.\lADAilASI LIPÓT'.'i É : 

,, . . .  Megtisztelő le/adat a lársadalomhiztosíttísi 
Tanács tagjának és aktívájának lenni" 

A közkkedés- és posl,aiigyi minisz-
térium az .ál lanwasu(i dol(!0Zók és .. Párltmk javaslatára a miniszter- lamérdeket szolgálnak ezzel, mert elv• 
mugdíjasok tüzelőanyag elláíását je- 1 ! aná0s a szakszen'ezetekre bizla a társi segítségükkel 
ténleg intézií' MA \I Háztartási Tiize- 1 társadalombiztosítás teendőit. hozzájárulnak nemcsak a betegek 
lőanyage/Já,ó (TüV) 'működését 195 1 Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 8 gyógyításához, hanem egyútitot a 
ápriiis 30-ig meghosszabbította. Ennek szakszervezetbe tömörü.t dolgozóink munkafegyelem megszilárdításához 
következtében mindazol< a tényleges ezután részt vesznek a !ársadalomb'z és a nép vagyonának me)l'védésé-
és nyugdíjas alkalmazd!ak. akik tositás "  munká jában. i\\e"'smerik a be- hez is. 
19.30. évi bélyeg-J?el ellátot• l iizelöan,ag- tcglátoQ'aláson keresztül� a munkalár- A.z elmúlt rendszer kiváltságos osz. 
utal\'ányukal bármily ok1xH fogva I sak szociális és am·agl helvzeté . A t áh·ainak kényelmére épült űdülóhe 
nem vá!tolták be I beteg ,egitségre szoru'; mogsegítését l)'ek ma már a dolgozó nép gyiígyu-

a hátralékos tüzelőanyagot 1 951 i ,elvtársi kö1elességnek fogják tekinteni 1.ására, üdülésére, pi henésére szolgal• 
március 3 1 -ig, az illetékes kiszo1- 1 és így közelebb kerül az ember az em- uak. Ezeket az üdülőket az elmúlt 
gá.tató helyen, az előjegyzés sor-

I 
berhez. De ugyanakkor szigorral ke- i di5kben a nép bőrén és ,·erejtékénl 

rendjében kivételezhetik, zelik és könyörtelenül leleplezik a építették lel s ma már  a dolgozó nCp 
Tüzelöanyogkészlet arányában te- 1

1 
t..íppém-:csa lókat. tes!i és szeftemi íelüdülését szolgálják. 

hát - korlátozottan - kielégíti a vá'.-
I 

Fokozott éberséggel kell a beteglá- üdülés után a dolgczó jobb kedvvel, 
lalat azoknak az igényjogosnltaknak tcgatást végezni most . amikor a frissebb erö1·et tu<I a termelő mun-

. · · 1 p · l 1 • kába bekapcsolódni. szúkségletél i6, akik eddig bármely 
I 

munkasosztá v ar unk vezet„séve on- Nem lehet közömbös, hog-y például o�nát fog-,·a nem rend_el�ezlek 1:_tal- 1 tudatos. munká_va J_ ,�szi előbbre , nép- a napközi otthonban hogyan nevelik ,::1nnyal, _1!1et\'e nem vasaroltak luze- 1 gazdasagunk ugyet es az eredmenyes a "-��. -crmekei nket és a p�nzt ott mire loan) agbclyegekel. 1 munka foiltán lehető,·é ,·áll a !)JZto-
Felh_í_vj.uk az érde,kelt t_énylege_s  és I sila' si 1·uttat.ások felemeléfe _és _a b_ e- fordítják. 

<l lk I t I l t Az elvtársak és munkat.ársak fe/elf>s. nyug qas a ·a ma2◊, �k f1gye met a 
I tegs.ég első három napjára is appenz ségteti

·es, de megtisztelő r·eta.data a Hivatalos Lapban megJelenl rendeletre. , fizetése. 
Ré<z'elcs feh·ilágosílást a tüze:öanvag-

i
' , ·

l 
tanács tagiának és aktívájának lenni, 

nyilvántartási szolgálati főnökségek. _E!öíor�ul, hogy ezt _a kedvezmc
d
n) hOl!Y azokat az  eredményeket, amit 

valamint a tiizelőanyag-kiszolgállaló 1 neh_'.',nY ontud�ttal meg i:iem ren e Pilrtunk vezetésével elértünk meg i s 
helyek nyújtan.ak kezo munkatar�unk csa la5.ra hasz- védhessük és társadalomb:zosílásµn. 

· nálja fel. Ezert rendkwul . fontos. kat minél előbb nagy példaképünk, a 
hogy azok a munkalarsak, aki ket fel• Szoyjetunió társadalombizlosi!ásának 

�, kérönk a társadalomh;ztosít,jsi teen- szintjére emeljük. 
El�11 a sportban d(ik e]\·égzésére. de különösen a beteg- Madarasi Lipótné. 

ÉLEN' A MUN'KÁ.BAN , látogatásra. czeke� a fe!adat��at lc)ki(s- a MAY Dunakeszi Járműjavító OV 
meretes.en végezzek el. Elsorendu a l - dolgozója.:• 

A szakszerveze'. közponU sport- 1 oszlályahoz számos felajánlás (,rk�zelt 
vasulas sportolóktól. Fe:ajánlásokban l 

� 

Sfláhn elvtár;; születés1,apjára _vát :�:- ; f 

� 
lak. hogy r.,rnll('sak a sport 1eruleten. • · .,,,. 
hanem a munkában is emelik eredmé- i .,,. 
nyeiket. 

:i, A ieaj;,1>1,is,ok közü: i& kiemelkedik 
K.ovács Gyuláilak_ az o'.imp<'•a i  kerel
tagjának, a több,-zörös m3g,·ar és vasu-

DOLGOZÓINK 
-------------------------

HUMORA 
tas · vá!oga-tolt birkózó él&porto'ónak  
fela jánlá;;a. Vá,ta'.1a és lel jesítelte, 
hog·y lermeléken1·ségél 50 szá
zalékka l eme' i. K.ovács Gyula é'.spor
loló a Va;;úti Föo.sztiilyon dolgozik, 
Peti, Júlia, Kovács elvtúrs munlrn
társa büs'l.kén muta�ja a híres birkó
zó lermeiékenységéről szóló jelentést. 

Ebben, a je:entGsben az\ l á!juk, hogy 
Kovácö Gyul a  �'sportoló a te1irne:é,-i 
ütlageredményt 70 súza!ékkal teljesi
tet.e 1úl és ezzel elnyerte , A Vasutas 
Fűoszcáiy !egjc,bb do:gozó1a" címét. 
A vándorzászlót a csoport munkatár
sa.inak meleg ü1meplése közepette ad
lák át Kouács Gyu,ának. 

- 1\emcsak a sportban köte:es,sé;gem 
élenhaiadn: - mondotta K,ooái;s elv
társ -, hanem a .ermelésben iis. Ne
künk, sporto:,iknak a munkahelyün
kön il& be 1,e:J bizonyí:anunk:, hogy a 
·zoci.ali2m1us épit(sének, a béke meg\·é
Msének ha rcos katonái vagyunk Jól 
\ égzett munbnk a lermelé&ben ön-
bizaimat ad a sporbikerekhez, míg a 
sporl terén leimula!ott eredmények 
lel'<lü!e'.e meg ke:I, ho.gy mu-ta tkozzon 
11111nkánkban. Ahhoz, hogv bék�en éi
hes.síink, dolgozhassundi Js sporlo!ha6-
sunk, - még fegyelmezettebben és szí-
vósabban kell telje-si.enünk kö'.eles6é-
günket, hogy megingathatatlan katoná: 
1együnk a dicsii Szovjeíu-nió állai ve
zektit b�ke-iibornak. 

l\ovács Gyu:a élS{lorto:ónk így mulat 
péi<lát a többi sport-0:ónak is . • • 

Valamennyien néuük meg 
a „Szovjet Sport Útja" kiállítást 

El5portolóink, sportolóink és szá
mosan a nem sportolók közül is, 
akik megtekintették a „Szovjet 
Sport U1ja" k iá l l ítást, a legnagyobb 
elragadtatás hangján nyi latkoznak. 

Minden dolguzó.riak érdeke, hogy 
ezt a nagyszerű k iá l l ítást megtP
kinls<", amely január 2 1 - ig. reggel 
9 órától este 9 óráig nyitvatartja 
kapu it .  

Azuk az iizemszervezetek, sport
körök stb., akik csoportosa.n ak-a rjiik 
megtekinteni a k iá l lítást. e szándé
kukat el5re jelentsék be a 1 85-785 
telefonszámon, va gy írásban a k iá l
l ítás helvért' küldött levélben : 
BuJapest. - fX., ü l lői-út 33-37. 

11 kiállíttís mep.fekintése díjtalan. 

VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
:\-IegjelenJk havonta kétszer·. 

A sze1·kesztésé1•i· és klada�ért feleJös: 
GASPAR SANDOR 

főszerkesztij. 

Szer·keszti: 

SZELECStNYI ISTVAN 

J .apLuJ.ajdonos: A va�utas- Szat,szervezet. 
S1.e1·1•:�1�.tőififi,t�c�i;diW�1t},��- s1t��apest, 

Telefon: 1 13-807, 1 2li-•l52. 1 24-893. 
.Szlk1·a Lapnyomda f\'. V. Budap�st vur. 

Rökk Szilárd-u. 4. 
Felelűs nyomdavez,etü: POVARi'óY JENO. 

Bebrits eclzö a vasutas bajnokhoz: Remélem fiam, ugyanilyen lendü
le/lel kiizdesz a másik ellenféllel 
szemben is • • •  

MARA DI PÁL 
nem ismeri a szakszervezetek új alapszabályát 

Jó dolog a szakszervezet . , • 
Nevet, segít és iidültet. 
MARADI úszik a Jóban: 
N yáron vfzben, télen hóban. 

De a gyQléseken _bezzeq, 
Csak MARADI szeke üres. 
Tanulni se látják soha, 
Nem érdekli a kultúra . .  
Nem ér rá, - van kifoqáSa. 
tKártyázik a kis-kocsmába.) 
lqy ke�üf rossz társaságba 
Reakcio uszályába. 

Szórakozik olcsó jeggyel • • •  
Ha cs3k lehet, segélyt vesz fel • •  , 
A színház első sorában, 
Nevet, kacarász vidáman. 

MARADI PAL meqállj, megállj! 
Olvasd el �z alapszabályt! 
Sok a jog, de kötelesség 
Is van és ez nem semmiség! 
A kettő együtt: é-Jes feqyver, 
4 békeharcban és a tervben! 
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VILAG PROLETÁRJA I EG YESÜLJETEK! 

VASUTASOK ! 
Szilárd munkafegyelemme/, 

sztahánovista lendülettel csatlakozzatok 
Pártunk Kongresszusának tiszteletére 

indított szocialista versenyhez,! 

1 951 január 1 5. 

A Pártkongresszus tÍszteletére Dolgozóink a munkafegyelem megszi lárdításán keresztül 
szocia l ista munkaversennyel ünneplik 

N agy Pártunk február 24-én 
ta rtja Országos Kongresz

szusát. Erre az ünnepnapra öntuda
tos vasutas do!gozó;,nk tízezrei len
dü letes szocial ista munkaver�eny
nyel készülnek. A dolgozó magyar 
nép ünnepe egyben ünnepe minden 
magyar vasutasnak is. De nemcsak 
ünnepe, hanem számvetés is arról, 
hogyan segítették vasutasaink a 
Pártot, hogyan fogadták meg taní
tását? Ki, hogyan segített a békéért 
folyó harcban, mivel bizonyította be 
azt, hogy szereti hazáját, a dolgozó 
népet, dicsősége Pártunkat és a 
dolgozó nép szeretett és bölcs ve

zérét. drága Rúkosi elvlársunkat. 
I l atalmas és győzelmes utat tett 

meg a vasutasság a Párt, Rákosi 
elvtárs vezetésével. A kommunis
táknak, a Pártnak köszönhetjük, 
hogy szétbombázott üzemeink, á l lo
másaink helyén ma korszerű épüle
tek, új gépekkel és a szociál is kö
vetelményeknek megfelelő, kitűnő 
berendezésekl.;el felszerelt mühelyek 
állnak. A P ártnak köszönhetjük, 
hogy újjáépült a magyar közleke
dés. az ország föülőere, a vasút. A 
Párt segítsége nélkül képtelenek lel
tünk volna arra , hogy az 1938. évi 
szál l itási feladatok sokszorosát az
előtt keresztülvihetetlennek tartott 
feladatokat oldjunk meg. Sikeresen 
iejezlük be például az őszi csúcs
forga lmat, amely az előző évi szál
l ílá,i feladatokat 60 százalékkal 
múlla felül.  

De nemcsak a szíl i l ítás, a tervtel
jegítés terén aratott győzelmeket 
kö$zönhcljük P:'irtunknak. A Pári 
telte megbecsültté a vasutasokat, a 
Párt tette ismerllé és tárta fel a 
vasutasság hősi munkáját a dolgo
zók mil liói előtt, ami soha nem lá
tott tiSzleletet és tekinléM kölcsö
nöz a magyar vasutasságnak. A 
I lor!hy-rendszerben csak az „úri 
osztályból" származó t isztviselők 
számítottak. Minden más dolgozót 
jóformán emberszámba sem vettek. 
Ugyanez volt a helyzet a vasúton. 
Ezt a célt szolgálták azok a válasz
falak is, amelyeket a tisztviselő 
,.itr". a segédtiszt és az altiszt közé 
emeltek, s amelyet csak fokoztak a 
mesterségesen kitenyésztett szak
mai sovinizmussal. Ezit a sov1111z
must még ma sem tudtuk teljesen 
felszámolni. 

N agy Pártunknak köszönhetjük 
az új vasutas lakótelepülése

ket, . azt, hogy Avarkeszi Jánosok, 
Szőke Istvánok, a vasúti föműhe
lyek munkásai néphadseregünk 
tisztjei, egy m ásik vasutas dolgozó 
külföld i  követség attaséja, azt, hogy 
egész sor vasutas jár Műszaki Fő
iskolára. egyetemre, ahol mérnök 
lesz belőlük. P ártunknak köszönhet
jük gyermekeink magasabb fokú is
koláztatását, az ingyenes kollégiu
mokat, az ösztöndíjakat, a dolgozók 
üdültetését, életünk szebbé és jobbá 
válását. A Pártnak köszönhetjük ál
landóan javuló életszínvonalunkat, 
amelyben ugyanúgy b(;!nne van a 
szocialista bérezés igazságossága, 
mint a dolgozóknak juttatott kultúr
olthonok, sportjuttatások, üdülők, a 
szebbnél szebb munkáspaloták, böl
csődék. napközi otthonok, óvodák, 
iskolák és kórházak. 

A Párt az, amely öntudatos, a 
nemzetközi proletárszol idaritás har
caiban résztkérő és részvevő vas
utast nevelt az elmúlt rendszer a lá
zatos, szolgalelkű vasutasából. 

A vasutasgyözelmeket i s  a Párt 
szervezte. A hatalmas Szovjetunió 
hős sztahánovista vasutasainak ta
pasztalatait bocsátotta rendelkezé
sünkre és ezzel döntő mértékben já
rult hozzá megoldhatatlannak látszó 
feladataink sikeres elvégzéséhez. A 
.,2000 tonnás"-, az „500 kilométe
res"-mozgalom, a felemelt sebes
ségű vonatok közlekedtetése, az 
irányvonatok képzése és e négy 
szovjet tapasztalat összefüggéséből 

megteremtett „négyes fwpcsoli"
mozgalom biztosította a feladatok 
végrehajtását. 

A szovjet tapaszta latok alapján 
útvett mozgalmak sokmil l ió forint 
megtakarítást jelentenek népgazda
ságunknak. Mintahogy óriá:;i m-',- ' 
don növeli a népgazdaság ereji-t, 
például élenjáró vasutasaink ,i ital, 
a Pári i rá.nyításával elindított ;zén
és anyagtakaréko,sági mozgalom i ,. 

El lehel mondani tehál. hr,gy 
dolgozóink mérföldekkel jutottak 
előre a szocial ista vasút megterem
téséhez vezető úton. Vasutasaink 
tisztában vannak ezekke: a győ:-· .· 
mekkel. Tudatában vannak annak, 
hogy mit jelent a közlekedés, a va0 -

út munkásainak szerepe a szocia
lizmus építése terén. 

Az ellenség, a soraink között 
lévő jobboldali szociáldemo

kraták ismerik és ki is használják 
dolgozóink önelégültségét, amel) 
abban nyilvánul meg, hog)' a sike
rek láttán, elbízzuk magunkat, ön
teltek és dicsekvők leszünk. A köz
ismert ,.hurrá" hangulat pontosan 
;:izt a vizet hozza mozgásba. · llmely 
az el lenség malmát hajtja . Nyilván
való, hogy ez az önelégültség oda 
vezet. hogy hajlamosak leszünk a 
babérokon való megpihenésre. az 
ébe,rség ellanyhítására. a feladatok 
harcos és elszánt végrehajtásának 
mel lőzésére. 

A magyar vasutas d<Jlgozók elöli 
rendkívül megtisztelő feladat á l l :  
meg kell szabadulniók azoktól a h i .  
báktól. amel�ek lassan és  hovato
vább iékezőivé válnak az egyre na
gyobb [eladalok sikeres elvégzésé
nek. Ezek a hibák gátlói a szocia
lizmus gyorsütemű felépítésének, a 
második tervév, általában az ötéves 
terv feszített előirányzata maradék
talan teljesí•:ésének. Ezekkel a 
hibákkal végeredményben tehát be
állunk azok sorába, akik az ellen
séget szolgálják, mert a Párt által 
kitüzött célok megvalósításának aka
ratlan fékezése is gyengíti a béke 
harcos megvédésére irányuló erö
f eszítéseinket. 

nagy Pártunk Kongresszusát 

Budap�st-Sorol<sári üt és Budape-st-Fer�ncvárosi Fütöház dolqoz.oin�t.( f�l-=ij.:\n• 
lott vonata az Pártkotiqresszusra. Partunk vezetésévt?I a hó!; sznvjet vasu• 
t.asok példája nyomán harcolunk a békeért P.s ;\ Pártunk Konq,·esszusának sikeróért - mondj.a a f�Hrat ii. qé-pór-iás feldíszített homloi<zatiln. 

A vas-1.llas dolg<Yl"k nagy lt•lkescdós
seJ készülnek a ,\fagyar Dvlgozók 
Pártja Kongre�sZtJsára. /\\áris ez
rekre megy azokna\( a dolgozóknak, 
párttagoknak és p árlonkívülielrnek, ii
júmw1ká6oknak és do,!gooó nőknek 
száma, aidk az eddiginél hasonlíthatat
lanul jobb és több munkával készülnek 
a kong-resszusra. 

A HofheTr-gyár ·dolgozóinak felhívá· 
sához nagy lendülelleJ csatlakoztak az 
öntudatos \'asutas dolgozók. Elsőnek a 
Ferencvárosi Ftítöház dolgozói csatla
koztak, ahi•k em31 a lé])ésiikről Rákosi 
elvláranak is beszámoltak. A lerenc
városi öntudatos vasutasokat követték 

a többi üzemek 6'.s ezer és e�.er eg) é1 1 i  
t"'Síllliikozó, akil magu1�évá tették a 
Hofherr-flyár felhí\'ását. rreg·értelték a 
pártkongre;szus hajalmas po:itikai je
lentőségét, sorsformáló erejét és sz<!· 
retetüket, ragaszkod�sukat a munka
felaj,ánl�son keresztül jullatják kiieje
zé;re. Számosan az új normák túl
teljesítését ajánlották fel, de jelentős 
értékű felaján1lások történtek a szén
megtakarítás és az első negyedé,·i 
tervnek a kongresszusig ,·aló telje,;.i
tése vonalán is. 

A nemzetközi osztályharc kiéleződé;;c 
folbátorítja az ellenség itteni ügynökeit 
és a-rra törekszik, l10gy aknamunkájá-

1 , a l  l azítsa a munkaiegyelme,. Az el
; ln1ség tudja. hogy <1 pártkoJ;1gres.,;zus 

sikere komo. v csapás az imperial:s
tá:,ra. Eppe!Í ezért arra 1ö�ekszik, 
hng> azítson munkaiegyef,men. 

A kommunisták példamutatása 
a munkafegyelem 

megszilárdításában 
TudJa, hr,gy a munkafegyelem lazulása 
ba'E;et<:ket. súl yos ká,1, l;isiklásokat, 
1, .• 11a1kés�seket, a termelésben vissza
esést okoz. Az öntudatos dolgozók, el· 
,ös,;rban a kommunJsták pé'd·amum-
1.isa, az  el lenséggel vívott fokozott harc 
azonban megakadályozza az éberség 
e : : an)hu lását. a munkafegyelem ]azu
lAsát. A kongres.szusi foiaján!ások tel
jesítése, s állalában épilii munkánk 
(r,,·,ihb' erősebb ütec1e allé' íiigg, hógy 
dolgozóink betartják és betartatják a 
ieg) c-:met. A kommunistái, példamuta-
tása a munkafegyelem megszílárdításá
br 11 , a .amennyi d•llgozónk s�amára 
•itat mutat a magasabb termelékeny�¾( 
ett,résére , ,a szc,darzmus épi!éSéil-eok 
neggyorsitására. a békeharcban ,�ló 

1 rrükijcsebb helytá:;ásra. 
1 Ezt a kommunisla példamutatást Ját
l juk a dol7bóvári • iiókmű!1ely dolgozói 
j 11{,.1• .akik a kongres-,z1us t:szte!etére 

1·;\ : Ja lták, hog)• munka,módszeráladás
sa · a száz százalékon alu: teljesítők 
számút januárban 20, februárban pedig 
25 száza lékka] csökkemik. L. g) ancsak 
nil la: ták, hogy a decemberben el· 
maradt időszakos vizsgúlalokat januúr 
(-s iebruür hónapban elvégzilL Ez azt 
j<'l-t>nti. hog)' 12 időszakos vizsgálattal 
,·{>geznek el töli6et, 1r1 lnt a·z! a ki
szabás eföiria. 

Budapesi-f'erencváro,i Fííiőház dol
gozói közül Lengyel Júzsei és Móz->i 
András sztabánovista mozdonyvezetők 
20 százalékos c,2énmeglakaritást és ne
gycdé\'i lervükn<!k a kongresszusig 
való teljesítését a jánlották lel Ehhez 
a felajánláshoz mások ás csall;koztak. 

Az egyéni váilalók között is magasan 
kiemelkedik: H ajovics Mil1ály szt.ihá
no,·isla. Budapest Nvugati-pályaudvar 
ponk-_ra_kodó ján vállaHa. hogy napi 60 
mázsarol 75 mázsára emeli teljesítmé
nvét. Ugyanakkor a kongresszusi ver-

( Fo;y1atás a 2. o,daíon) 
Az öntudatos vasutas dolgozók 

ezt a megtisztelő feladatot összekö
t ik azzal a lelkesedéssel, amely át
hatja őket a Pártkongresszus tiszte- 1-------------------------,--------------------------

lelére ;.ndított szocialista versenyben. 
Az öntudatos dolgozók arra töreksze
nek, hogy felszámolják az cl lensé
get azon a területen, ahol mostaná
ban szívesen és kitartóan tanyát 
ütött: a munkafegyelem területén. 
Azzal teszik felajánlásaikat nagy 
Pártunk, Rákosi elvtárs előtt még 
kedvesebbé, becsültebbé, hogy har
cot indítanak soraikban a munka
fegyelem semmibevevői ellen. Azok 
ellen, akik felületességből, lelki
ismeretlenségből egyik p illanatról a 
másikra teszik tönkre eredményein
ket, semmisítik meg győzelmeink 
egy részét. 
A Pártkongresszus idején az a 

megtisztelő feladat ál l  az ön
tudatos vasutasság előtt, hogy kí
méletlenül küzdjön az ellenség be
hatolási éke ellen a munka fe
gyelem frontján. Küzdjön a felaján
lások egyidejű teljesítése mellett, a 
balesetek, a kisiklások, a uonafkésé
sek, az ittasság ellen. Harcoljanak 
a betegszázalék elérhető minimu
máért, azért, hogy a munkafegyelem 
megszilárdítása révén minden dol
gozó újabb ki ló szénnel, újabb ko
csia lkatrésszel erősítse a hazát, har
coljon a gyárakhoz, üzemekhez ke
rülő áruk épségéért és sértetlensé
géért. f:rtessük meg jó politikai fel
világosító munkával a Horthy
rendszerben félrenevelt, s könnyen 
az ellenség uszályába kerülő, mun
kafegyelmet sértő dolgozókkal a 

munkafegyelem megszilárdításának 
jelentőségét és szükségszerűségét. 
Magyarázzák meg azt, hogy a mun
kafegyelem, a tervfegyelern, az ál
lami fegyeler:n semmibevevése, vagy 

elhanyagolása, lazítása. egyenlő az 
el lenség szolgálatávát. Egyenlő az
z;a 1 ,  hogy lassítjuk az ütemét, el 
húzzuk az idejét családunk és ma
gunk élete további, mindinkább fo
kozódó javulásának. Egyenlő azial,  
hogy védtelenül ál lnánk szemben a 
harmadik vi lágháború kirobbantá
sára törekvő imperialistákkal. 
Egyenlő azzal, hogy a hatalma, 
Szovjetunió által vezetett béketá
bor harcát a magurik fronlszaka
szán gyengílenénk. 

A nemzetközi osztályharc kiélező
dése egyre inkább olyan feladatok 
elé áll ítja a magyar dolgozó népe!, 
amelyek jó elvégzése elválaszthatat
lanul összefügg a munkafegyelem 
kérdésével .  Szeretjük hazánkat. A 
hazaszeretet pedig arra tanít. hogy 
mindenkor legyünk áldozatra készek 
a hazáért. Legyünk áldozatosak a 
munkában is, legyünk következete
sek a fegyelem megtartásában, amely 
elengedheletlen feltétele újabb és 
nagyobb eredmények elérésének. 

Harcoljunk a ba !esetek ellen és a 
munkafegyelem megszilárdításával 
kerüljük el az olyan károkat, mint 
például Hatvan á l lomáson történt, 
ahol erős rájárás következtében a 
közelmultban · három koc!)i súlyosan 
megrongálódott és forgalmi akadály 
keletkezett. Meg kell keresni az el
lenséget például Pécs és környékén, 
ahol az utolsó lO nap a latt 8 kisik
lás történt. A munkafegyelem súlyos 
meg.sértésépől Siófokon az 1201 -es 
számú gyorsvonat foglalt vágányra 
járt be. A vonat megállási helyétől 
60 méternyire az 543 1 -es vonat ál lt, 
amelyet .a váltókezelő önkényesen, 

a munkafegyelem durva megsértésé
vel, a forgalmi szolgálattevő és a 
másik őrhely tudta és engedélye 
nélkül áll ított a bejárati vágányra. 

A munka iegyelem sú lyos meg-
sértése. történt Dombóváron is. 

I tt például a fűtőház vezényleti táb
láját a kocsmában helyezték el. A 
vontatási dolgozók tehát - ha akar
tak. ha nem - a kocsmában vették 
tudomásul :  merre és mikorra vezé
nyelték őket szolgálatba. 

Az öntudatos vasutas dolgozók 
hassanak oda. hogy ezek a hi ányos
ságok és hibák a legrövidebb időn 
belül megszűnjenek. A munkafegye
lemmel szoro�an összefügg a fe
gyelmezett magatartás is. A dolgo
zók öntudatos része megelégedéssel 
fogadta az ezzel kapcsolatos rendel
kezést. Megértették, hogy a munka
fegyelem nélkülözhetetlen kiegészí
tője a tc-rmelés fokozásának, nép
hadseregünk erősítésének a béketá 
bor harcában való még' aktívabb 
részvélel�ek. __ ,Meg-értefü-k azt, ltogy 
a dölgozok ontudátos vasfegyelme 
nélkiil a szocial izmust nem építhet
jük Jel. Obuda á llomáson Gál Ká
roly kocsi rendező ezt mondotta :  
„Hely,;s a rendelet bevezetése, mert 
így legalább megszűnik a laza 
munkafegyelem és ez jobb mwikát 
fog eredményezni." Hasonlóan nvi
latkozott Budapest-Ferencváros ál
lomáson Kosik János kalauz is. 
Aszalós Sándor vonafül;ező ugyan
csak örömének adott kifejezést, 
amikor ezt mondta társainak: .Rá

fér a fokozottabb munkaf egyetem 
mindenkire, de különösen a fia/a-

/okra, akik még az eddigi vasúti fe
gyelmet sem ismerik. A mi fegyel
műnknek az öntudatból fakadó uas
fegyelemnek kell lennie." 

A hazáját, a P ártot Rákosi elv• 
társat szerető dolgozóink tudják, 
hogy van javíi.anivaló bőven ezen a 
területen. Éppen ezért párttagok és 
p ártonkívüliek összekapcsolják a 
Pártkongresszus tiszteletére indított 
versenyt, amwk a megtisztelő 
feladatnak elvégzésével, hogy a 
uasút teriiletén a lehelő legrőoidebb 
időn belül a munkafegyelmet az ön
ludalos dolgozók uasfegyelméVé szi
/árdítiák, összekötik a -versenyt 
a baleseteknek az emberileg elérhető 
minimumra való csökkentésével, a 
vonatkésések megsziinteléséve/, az 
egyéni felelősség ki/erjesztésével. 
az ittasság felszámolásával. az el
lenség elleni harc fokozásával: 

D olgozóink ezzel mél!óképpen bi-
zonyítják hííség-üket a dolgozó 

nép Pártjához s szeretett Rákosi, elv
társhoz, méltóképpen bizonyítják há
lájukat és ragaszkodásukat · felsza
bad ítónk, a d icsőséges Szovjetunió, 
s bölcs tanítónk a nagy Sztálin 
iránt. Méltóképpen bizonyítják azt, 
hogy sze�ctik hazájukat. szeretik a 
nép fiaiból álló had6ereget, de ki
mondhatatlan gyűlölettel és elszánt� 
sággal viseltétnek az, új ' háborúra 
készülő amerikai imperialistákkal 
szemben. 

Elvtársak! Kartársak! Kiemelked6 
eredményekkel, a szoria/ista verseny 
gyqzeimfoel, a munkafegyelem meg
szilárdításávat biztosítsuk nagy 
Pártunk Kongresszusának sil1erét/. 
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Neveljük a dolgozókat 
a szocialista takat'ékosság szellemében 

A 1zoviet emberek milll61 vesznek 
tev6kenyen ré<lzt 11 •zociallsta laka· 
rékoNAQért, 11 11yártmiillyok llnkölt· 
sé2ct1ökkentéséért, a nyen-, se11éd· 
é,; fütöanyagok, a víllamosener1,?ia 
melllakarltáoáért folyó harcban. Rll• 
l!YO!!Ó kifeJezéee ez II ezovJet embe
rek e2yre növekvó &zocialista önlu
clatának k az épüló kommunizmus 
kibontakozó körvonalainak. 

,,Rendszerünknek alap/a. ta-
nítja SztAlin elvtárs - a tár,adalmi 
tulajdon, éppen úqy, mint ahoqy a 
kapitalizmus alapja a magónlulajdon. 
Ha a kapitalisták szentnek és sért• 
hete/lennek nyilván/tolták a maqcin· 
tulajdont és ezzel annak idején el
érték a kapilali,ta rendszer meqszi
lárditá�át, akkor ne�ünk, kommunis

lerme1'a és a kereakedele,n minden 
dgdban me11szildrdlt1uk." 

Több, mint 17 tvvet ezelölt han11• 
zott el na11Y tanltónk M vez41r0nk 
ezen útmutatása, amely azóta milliók 
öntudatának vált szilárd részévé. E 
tanlth alapjin minden er6nkkel 
me,zer6&1tve a tárudalmi tulajdont. 
- elértük a szocializmus győzelmét 
a nép2azdaság valamennyi területén. 

A szocialista társadalom me2terem• 
lése beleiezödött és megkezdódött a 
fokozata.. iitmenet a szocializmusból 
a kommunizmusba. A kommunizmus 
épfté&e eorán mé2 fokozottabb jelen· 
tö•é11ű a legszi11orúbb takarékosság, 
a nép11,1zdasá11ban 6 a szoctalista tu
lajdon iránti gondoskodás. óvni é5 
védeni a szociali6ta llllafdont annyit 

bo2v minél takarékoaabban ha,z
n411a fel a .-Olőhazáia tulajdonát ké
pez6 anva11í ért6kekel, 1!1 termtue
tee is : 

a társadalmi tulajdon iránti 
goadoekodáa 

- konuuuni la jellemvoaáa ! 

táknak, annál inktlbb szentnek é sért- jelent, m!nt anya11i és kulturális fej
hetetlennek kell nyllvóní tanunk a Jödé�ének további előfeltételeit orszá
lársadalml tulajdont, hogy ezzel a l(Unk haladáffát meg11yor6ltani a kom---------------------------------, gazdasdg új, szocialista formáit, a munizmm felé vezető úton. 

Az emberisé11 történelme folyamAn 
nem volt takarék01111bb társadalom, 
mint a kommunista társadalom, hi
szen ott az anya11i eszközök feletti 
rendelkezés é& lelhasznAlá.s jo11a ma
guknak a termelő munkásoknak a 
kezében van. a term ' ·>munkás pedi11 
mérhetetlenül takarékosabb és hozzá
ertöbb mindt.2 a k.ia.dá6ban, mint a 
kizsákmányoló, va2y az ide11en ja• 
vak elrablója. Gyakran előfordul 
azonban, ho11v e2yedill a megtakarl· 
tá�ra irányuló i11yekezet nem ele-
11:endó, szüksé11 van határozott kőz
qazdasáqi tudásra. Ezért leefontoaabb 
kötelessé2e a szakszervezeteknek, 
hogy valamennyi vállalatnáJ me11-
javl.lsák a 2azdasál(i és múszaki ok
tatás ügyét, a sztahanovista iskolák 
munkáját és mé2 szervezettebben é5 
tervszerúbben veze,;sék be az élen· 
járók munkamódszereit. 

(Folytatás az el•d oldalról) 

seny beindulásakor felajánlását január 
10-én 99 5 mázsára telje,itellc. Hajo
vics elvtár vá!Wta. hol!Y a ,·e!e d•,1-
�ozú Korbulec Jánosnak átad ja munka
módszerét. En�k eredménveként Kor
bult"C lel je,it ményét rzen a napon szin
tén 'l9.fi m,izsára emelte. 

P6rtonkívUli vagyok, 
de magarr1'nak érzem a P6rtot 
A kongrc• zus iráni nemc,a'k a párt

tag-ok, hanem a p.l:r1ookiv�ek is ha
tll'lm,L érdeklöMst tanu,ítanak. Ez kü
örtí<!le formúban n1 :1v,bu' meg. Juhász 
I.:ijo, a B\'KI 1-ban például íg, nvi'.at
k ,zolt: .,A kongresszus elökészítö 
munkájából úirv v.,,;zem ki részemet, 
hoiry segítem a 11ven11én doll!ozókat 
normájuk eredményes kiteljesítésében és 
ezzel együtt népnevelői munkát is 
véJ{1ek. Pártollkívü� vairyok, de ma
iraménak érzem a Pártot." 

A kü d';Jh·ö"a·zt• l,aggyülé,.eket 
nac:rzámban ker�sték k a dolgozók. 
A lag,.i.Q' megérlclte a kongre,,zu, 
hata1ma� j enlő,égét � a páriszerve-

zet lel("jobbialt je'.ölték képvlse:ölmck.  
Niivelle a kü!döttvá:.a zló taggyűlé· ün• 
ncol j.,J:cgét. h<,lg'V több he!ren a ter
ll' •� bcn és fársarla'mí munkában ki• 
l íint dolgozúk 4,özül számo"3n ré ze
siiltek 11bban a rnegti�zle:tetésben. hogy 
a Párt tagja \3l!V tal'je'.öll ie lettek. 

lf jú,águnk önludatO" ré•ze ér lék ·s 
iclaján ásokkal készül a párlkongre z. 
sr,us r�giinneplé<ére. kü'önösen azok
ban aa üze nekben. aho, megle!elően 
icg:'.alkoznak &Z 11 jiká1: neve'ésével élö 

ludato•itoliák az ifikkel a pártkon
gre. zus po 'tll<aí ielenlöségét. 

lfjús6gi energia-őrség 

lg, példáu' .a Szombalhe,ví Jármü
iavltó ( V if júmunká"lli a llártkoogrcsz. 
,zu f ztclelére µmuár 1.5-iiz il jú ági 
enerl!ia-örséi:?:el szen·eznek. melyn<'k 
segít égével a vi",myiogya.ztá'·t öt 
száz,a:éhbl r•ökkent.k. Ugyan·tt az á1· 
'.omá.on l(IM .J,jzsef vonal1-i.érö 1fjú
,át>! bri(!ád ia az eddig; 1 4  órnki!o'.llé• 
ter urazá i ,ebes<él!t>I az c:_,ö rK'g:yed• 
é, ben 15.5 órak"omé erre e-meli. 

Morgós György lakatos újít6s6val 2000 sz6zalékos teljesítményt 
aj6nlott fel a Pártkongresszus tiszteletére 

A Domb,J\ ár' 0,ztá!v•nérnük él!�l 
Morgós G1 ör.gv la\.;lt e�y ú jít.i,.ának 
bevnelé,if.vel. a ll.píapánt készité,é
né!. 2000 ,záza'fko.s M jcsitmén,i 11ifn
loll lel. amelyet a kongres�zus meg-
t.artá ának ide ifre-. f-,bruár 24-re. t je
siteni ·, í og 
· Morgós Gyürgv elmondotta. hog\' 

azfrt teszi ezt a na'(yarányú le'a ján
hht .  mer ezzel i. me!.! ,,kar ja há!á·ni 
mindazt, amit a Párttól kapott. dc 
fe!a ján 1á ávat �g,·ben kiíe iezé�re akar
ja juttatni a Párt és R ákosi eh társ 
iráni' hü•é!rét és -zeretetét. 

Török fcr ne m zdonyvezető. Buda
pest-Déli pu. lütöházának dolgozója 
5 1 0  máz,a. Hon áth Pá: 200, Rapusa 
l tnín PL'OilZ 200 mazsa zénmel("taka
rítá,t a ján ottak le', hcirv ezzel is se
g!l,é'k b!Í111·ászaink hmi harcát. 

Több kíP,zolQ'álat' helyen komp'ex
hrigád·,kat al.'lkítoltak. hogv ezen ke
rc ·ztül is b'ztosilsák a té'.i for11:aiom 
s]ker<·s lebnnvo!ílását. a vonatok za. 
vartaNtn köz ckedé-ét. 

A D•br ceni .Járr i1 1adtó PV-ben 
le!kcshangú röpg) íí'ésekcn csattakoz!ak 
a Hofherr-1n ár doh!ozóinak fe!hivásá
hoz és �zámos kicme'kedü feta ján'.á-t 
tettek. 

Az üzem dol "ozói me irfoJ{adták, 
hoiry meJ{sZ' árdítlák a munkafe
irvelmet, méu fokozottabb erővel 
fcenak dol1101n'. mint eddig és 
jelentösen elörelendítlk az anyag• 

takarékossági moz11almat. 
Amint mondott:ik ezzel is kilefezésre 
ak.ari'k juttatni. menm're értékel'k a 
kongre-szus je'.eutiísé!:(ét é, hogy 
mennvire raza,zkodnak a Párthoz, 
R ikosl e,\'t.ár,hoz. A le!kes fe1a ján'ás 
ere,l·nénye: egy mozdonylö,�z�za. egv 
mozdonv fut,jja\'ilá,, hú. z darab teher. 
kocsi lövlz ga. húsz darab teherkoc,i 
futó javitás elvégzése. Ezenfelül a dol
gozók 5-1 0  százalé'kos teljesítmény
emelél;t a jánlottak fel. 

A s�gedi v-vagjavító CV róp· 
l!'Yűlésén Papp eh-tár volt az e�. aki 
�yéni eg csat lakozott a kongres zu ·i 

· fela jánlásokhoz. Elmondotta, hoirv há• 
rom és lélévie élt a Szovietun!óban, 
ahol sa ját szemével gyÖ7ödött mel! 
arról, hogy ml'ven bec<-ben tari iák a 
dolgozókat. Már kínt megfogadta, 
hol!Y ha hazajön. teljes ere jével Ml
gozni fOI? a haza úi i�itésén. Vis."-1111· 
téri.: után munká jávai kiérdemelte, 
hoev felvettek a Pá.-lba. amelv segi
te!:te őt. ll?Y tudta elérni jó eredmé
nyét Fela lá'llotfa. hogy az eddigi 

Atlagos 1 58 súalékos teljesilmé• 
ayit a kClllll(l'eMZUI sikeréért „YI 

170 százalékra 
emelni. 

loir ia 

f-1,,--zan ,or 1alnánk az óntuJato. 
do!gozók lelajánlásmt. A Landler Jenií 
.lármíí iavitö OV 7. Osztálván pléldául 
Németh J áno�-csoport Ludányi-brigád ja 
k 'hivta �z ös r.es jármű j,avilák ,zck• 
rénvllkato,; br'!.!.ád jait „A. le11 jobb szek. 
rénylakatos" címért. A v,·rsenvpornok 
között szerepel 

a m,mkafeiryelem meJ{sz"lárJítása, 
u: anyairtaka.rékos;ág, önkölt;éir
csökkentés és ezeken keresz.ül a 
tennelékenyséinek 1 50 százalékra 
való emelése, valamint a te,-v 1 20 

százalékra vató kite!lesitise. 
Az üzem<c'k között kieme'kedik a 

L�ndlcr Jenö .Jármüja,•ítcj OV. ahol a 
re:tjánlások érléke meg-köze!iti a 
800.000 [orínlot. A dun.akesz'ek \'ál
lalták, hogy az ekö negyedé,· íe
szilelt lcrYél 1 1  nappal a kitíízölt h.i
táriclö előtt befeiezik és k:szabáson 
lelíil még vátla!ták egy darab n(i,!y• 
tengelyes va,kocsi épité,ét és három 
darab ft'nyezé,;a, koc-.i elkészilé:-él 
február 24-re. 

A Geg édi Ffüőház do'gozói lehruár 
21-·1.1 350 tonna szt'n megtak�rit,ísá, 
ni lafütk,  több e<ivéb lela ján'ás me elt, 
42 íl()(J forint érlékben. 

H�•szú has�bok nem !ennént'k c'e• 
gendiik a dolgozók le!kes felajánlásai
nak felsorolására. 

Az ellenség aknamunk6ja 

An,int már mondottuk. a jobbo'.dali 
�zoc:á!d mokratáknak. a h.,í,borúra uszító 
a�er'kai impcr!al'sták be',ö ügynökei
n<>k nem i'Fk tervébe ez a e:ke-ség. 
ez ,a határtalan szeretet és h[íség meg. 
n,·11\'á'nu'á,a a Párt iránt. E,ért m·n. 
de--nt E.>·k,ivet. hovv a do!"<>7-1k le'k�e
clését. munka'end[iietét döntő módnn a 
munkaíeg,·elem lazitá:án keresztül fé
kezze. Ez lá�ha!ó p@dáut a le'a iánlá ok 
'eb e. iilé<ében k. Arra biztatják a dol
l!ozókat. hoirr mindös ze c:llk eg:y.két 
tized száz.a.& értékü fe'a j.fr11ást iectw. 
nek. A Szomb:ithe'v' Járműjavító ( V
ben például Balázsvöfirvl lst\'án került 
az e11 ll"ég u zá'váoo. Az öntudatos 
dolgozók azonban le'!' ;n�•nek ez�kre a 
ie�lll!'é!!el<re is. mint ahog,· leifi,rvel
tek a Szombathelvi MAV lgazl("ató•ltlr 
II. 0 z.!á!vánilk rendeletére i.s. amelv 
--zerint ezentúl .a do:gozóknak kd sa
ját telje ítménvüket naoonta kiértéke'nl. 

Az ellensé1?gel szemben tehát fokoz
nunk kell a ™1rcot. ho('V ezzel is be· 
b'zonvíi uk dicsőséges Párttmkrmk é• 
dTM?a R""osi elvtársunl<nak harci �'.
,wdnt•águnlctat a szoc!i,.•· ,n,u éi,íté-4!
nek meggyorslt.tséban, a béke védel
mében. 

A szovjet emht>rek hazafius gondoskodása 

a ezocialista állam érdekei az 
anyaqi értékek me11takaritá&a iránt az 
e11éez nép jellem,ö tulajdonsá2a. Fz 
a jellemzó tula  jdonsá2 a termelés 
c\lenjáróinak 11a2yon eok kiváló kez
dcményezé6ében Is me2nyilvánul. 

A moslkvei Kalibr-gyár eztaháno
vistá1a, V. Utk/n, a Ka11anovlr.s gép
óntő11yár sztahAnovistanöje, V. Fo
menko � a LenioJ{rádi „Szkorohod"• 
2v6r bri2ádvezetőnöje, 0. Mustukova 
kezdeménve1.ték a személyi megta
karftáei számlák vezeté6ét, amelyek 
e sztahtlnovieták által mc11takarftott 
unya11ok értékének nyilvántartására 
ezol2Alnak. A személyi •zAmlák ki
mutat iAk. hOl!Y az e2yes munkás 
mennyivel járul hoz,á a szocialis,a 
akkumuláció további fokozásának kö· 
zös űl!véhez, s ezzel lehetővé teulk 
a munká�ok alkotö, kczdeményezö 
erefének kibontakozását. ho77,l.szok
tatjak öke1 a takdrPk06 á11hoz, fel
keltik érdeklődé5űket a qazdaM11os 
termelé6i lehetÓilél!ek iránt. Utktn
nak és tár ainak ma már &1áz- t:6 
százezer számra vannak követőik, 
kezdeménvezésük az államnak sok
míllló rubel megtakarllást eredmé
nyezett. 

m1t.lt év elején L Kornbelnyi• 
kova és F. Kurnvccov m06z vai �zta• 
hánovi6ták azt 1avafiol!ák, ho2y szer
vezzenek a kész11vártmányok elöálli
tásához srük6él!es anyaeok komplex 
me2takarításáért munkaversenyt, 
ma jd a me11takarftott nyersanya11ot 
fordítsák töhbletteremelésre. L. Koro
belnyikova és F. Kuznyrcov példáját a 
leek(ilönbözőbh ir>aráeakban számoe 
kollekliYa követte. Mos1kva ipara 
csupán né11y hónap alatt a nyers· 
anya2ok k 5egédanyagok me11taka• 
rltása révén 700.000 méter szövetet, 
1 60.000 pár cipöt, sok ezer tonna fé
met, na�vmennyi5égű 11épet, munka· 
g:épet é sok más értéke6 cikket 
gyártott. 

A 11épgvárakbdn széles körben el
terjedt N. Nazarova sztahánovista 
munk.isnö kezdeményezé<le, amely a 
2épi felszerelé;; szocialista megőrzé· 
1;ére, a munka11épek élettartamának 
me2ho.sszabbitására e,. a javitásl 
költségek csökkentésére irányul. A 
fémkohászatban lelkesen vették át 
a Sztálinról elnevezett Maenito-
11orszki kombinát élen járó olvasztáral
nak: Zaharov, Zinurav és Szemjonov 
elvtársaknak kezdeményezését, akik 
az olvasztások eredményének foko· 
zásá1 és önköll„égének csökkenté ·ét 
a 11épl felszerelés le11iobb kihaszná
lasával, nyersanya11- és fütöan),af· 
me11takaritással értek el. 

A mpgtakarílásért 

és a 11ondos kezelésért folyó munka• 
ver�enynek valóban az  eeész népre 
kiterjedő lendülete mindenekelőtt a 
Bolsevik Párt és a szovjet kormány 
azon hatalmas munkájának eredmé· 
nye, melyet II dol2ozók kommunista 
nevelé6ének érdekében fejt ki. A 
szovjet 6zakszervezetek e11yik lel!• 
elsóbbrendü feladata, ho11y még ak• 
tivabban se11itsék a Pártot ebben d 
munká j.iban. 

Mit jelent az, hogy kitartó és terv
szerú munkát folytassunk a uovjel 
emberek szocialista takaréko66ágra 
való nevelése terén? 

Mindenekelőtt azt jelenti, hoizy 
ú j ra, me11 ú j ra meq kell maqyaráznl 
a munkásoknak é; alkalmaz�ltaknak 
a leqszlqorúbb takarékossáq /elentlS
.séqét a népgazdasó.q számára. Ha pl. 
eiryee embereknél előfordul. hOl!Y az 
előfrtnál több nyersanya11ot. !ütő· 
anya11ot, va2v elektromas energiát 
használnak fel, azonnal mutasd me11 
nekik. hoev milyen súllyaJ ueheze· 
dik ez a felhasznált többlet az Aru 

ónköilsé2érel &; va i ion ki lo2yaeztja 
ezeket ai árukat? U11yanazok a szov
iet emberek. flö, kézzelfo11ha tó pél
dákon kell szak�zervezcteinknek 
megmagyarázni a munkásoknak a 
�ztJl inl  szabályt, ro2y a, ip rcikkek 
rendszere,r árle•zállitása e2yik le11:· 
srük.;é11eaebb elöfellétele a munkás
oeztálv életszl.nvona!a fokozal06 fel
rmelésének. A múhelyekbP.n folyta
to t megbeszé!é<lek, a 11:azdaeá11i ve• 
zetök. be,izámolói a munkásevűlése
ken, a 11viiri rátliöközvetltések, az 
üzemi sajtó, mind megannyi eszköze 
az agitációnak éa propagandának, 
amelyeket müködé-sbe kell horni és 
lrl kell használni ezen célok elé• 
r�'6éért. 

A dolog azonban nemceak a fel
vilá2ositó munkán mulik. ,,.t.rleni az 
anyagi eszkózök hozciértö, .kiszámi
lol t ielhasználásdhoz. mutat rá 
Sztcilin elvlárs -, ;qcn lantos művé
szet, amelyet nem lehPt eqyszerrc e!
sajútítani. Ser,íleni valamennyi mun
kásnak és alkalmazottnak obban, 
hoqy sz('r/ teqycn erre a művé.�zetre. 
minyjl jeleni, mint rendnece.sen és 
cillholalo�an iokozní technikoi és 
qazdasáqi tudásuk színvonalát."' 

A me11tBkaritásért folyó harcb4n 
incs „aprósáq"'. Kopekekböl tevődik 

össze sokezer rubel. A munkaverseny 
minden egye6 résnevöjénck tudnia 
kell, mennyibe kerül az általa fel· 
használt anya11, milyen anya11í kia
dá,;1 jelent a szerszám elhasznál.ísa. 
Minden e11yes munkásnak, vala· 
mennyi brigádnak se11iteni kell abban, 
bol!Y konkrét felajánlásokat dol2oz· 
zon ki a munkaverseny folyamán, 
me11 kell teremteni az operatív, el(y
szerü és szemléltető elszámolást, ál· 
landóan ki kell mutatni az elért 
me11lakarítást, ti\mo11atni kell a íö 
eredményeket elért munkásokat. 

Nemré2iben fejezte be munkáját a 
ri11ai „Mara" kötöttArueyárban hat 
sztahánovista takarék06Sál!i iskola. 
Rövid idő mulva a szövömühelyben 
az elsörendü l?Yártmányok aránya 12 
és fél százalékkal emelkedett. E11y hó
nap alatt annyi fonalat takarítottak 
meg, hogy a 11yár kollektívája sok• 
ezer kiváló minóségü kötöttáru eyárt· 
mányi tudott terven felül előállítani. 

A példa i11en tanulsál!O!!, a szovjet 
munk<ist eltölti a lelkes i11yekezet, 

A termelé<li értekezletek álland6 
tár11ya kell, ho11:y legyen a meetakart.
tás és a takdrékoesá11 kérdése, amely 
a termelés eeyik le2hatásosabb 
előse11ltöje. Nagyon hae,nos az 
ilyen értekezleteken az újitók 
munkamódszerének me11vitatása, a 
megtakarításért és takarek066ál!ért 
folytatott harcunk módszereinek me11• 
be'!zélése. Ez igen na11y haszonnal 
jár az értekezlet · valamennyi rész
' evö Je számára. 

Vé11ezetül a lómegeknek 

a i;zocialista takarékos ág 
szellemében történő nevelése 

me11követelí az önálló 11azdasál!i el• 
;z(lmolás további me11erösl.tését. ki· 
tartó és aprólék06 munkát te,;z szük• 
sé2e,sé a munkatervezés és a terme• 
lés további me11javítá•ára vonatko
zöan. Ha a munkáBokat [elhívjuk 
ugvan a takarékossá11ra és me2taka
ritá�ra, de egyik, vaey másik 11a1da• 
sál!i vezető 2ondatlansága folytán 
on költse11emelkedés fordul elő, akkor 
ezek a felhívások nem érhetik el 
céljukat. A töme11ekben folytatott 
nevelőmunl<át me11 'kell eröeiteni u
zat, ho11y 

alkalmazzuk az úl technikát, 
lökéletesltjük a tecbnol6,zlál. 
meg:azervezztlk a munkát, me(l• 
javflsuk és ellyszerl\sltsilk a 

11azdasáirl szervezetei. 
Or;;zá11unkban a szakszervezetek• 

nek hatalmas szerepe van a dolgo• 
rók életének, de mindenekelőtt a 
termelésnek minden területén. A 
munkások és alkalmazottak mílliói 
sr.imára a szakszervezetek az i11az-
2atásnak, a 2azdálkodá.snak, a kom
munizmusnak ieazi i6kolái. A meir
takaritás kérdésének állandóan va· 
!amennyi ,szakszervezet munkája köz• 
pontjában kell szerepelnie. Fetada• 
tunk harcosan fejle,;zteni a töme11ek
nek a szocialista takarékOS6ág ,izel
lemében történő nevelését. élére 
állni az egész népre kiterjedő taka
rékossá11i versenynek, amely el!Y· 
szersmind a terven felüli akkumulá
cióért, nép11azdasá11unk további, mél! 
11yorsabb ütemú felemelkedéséért fo· 
lyik. 

BENDE SÁNDOR SZT AHÁNOVIST A :  

,,AZ ÉN MUNKAMÓDSZEREM . . .  " 
,.Hogyan lettem •=tahá11oviMut Ugy, 

ho�'.\· zolgá�atom Tlglé ·e kö,bt'n a 
munkában r(·szemre idő (� tlr, \�agy 
b.irmilyen al..adály !áüzdése csak még 
jobha n ü„ztönöztc m nnkakechemct, 
hoJ;ty a rcs,ortomban dolgozó <znkmun
kús elvt:lnairnat ,hozzásegítsem a men-
11{1 nn�yobb és jobb telje,itm<'ny e-1-
éré"'hez. Gondolom, hogy munkám 
kh'rté-kelésénél ezek a szempontok lel· 
t, J.. mérl�<•!w é� igy nye,-tem e1 a 
hüs,ke <zlnháno,·isla elme\. 

Sz�i.momra ez a kitüntetÉ� örön1�1 t's 
bii zkesí,get jelent, mert Pártunk ré
�zérf,1 munkám megb�c�ülé �t b�zo• 
n) itja. 

Miluen munkamóds:errel fejlődtem 
idtíig? Erre megint •• a vá!asrom, 
hogy munkámban mindig é' ezetet ta· 
lálok k a, a módsurem. hogy „amit 
ma megtrhetsz, ne hola•=d holnapra". 
El,em az. hOf!Y a müszn k i  problérn<lk 
intfzé•énél nem lehet a1 üg)·et halasz
tani., mert az a termelé ro,·á,ára 
nwgy. 

llof111an fogom munkamóduertmet 
allandóan javítani, te/jeaítm,nyemtt 
nór,e/ni 1 Stt�m elo/lll  mindig ar le
bec, hogy ami jó a elic volt, u hol• 

nap már nem jó és n,m elég. i:'.pptn 
aúrt tudom. hogy a fejlód{-<; el he· 
ladni ke-11, nem lehet az elért eredmé
nyek babúrja,in pih„nni, henem -ml-Jr 
tokozotlabb mértékben kell fog!a lkozni 
f, ci!ra törni a kitüziHt problémák h 
frladatok fel-é. hogy mi'nnél jobb k 
löbb er('(Jml-nyt tudjak eli'Tn,J reszor
tommal. 

Hogynn i/les::Jem b�le s=tnhánovi,ta 
munl.·rimat ü:emtinkön brllil a 1:0• 
ci11li=mm épilhébe f SzlahánO\·ista 
munk:ím heilleszté•ét a szociull1.mus 
épfll'sébe ÜHmiinkön t,,,lül Íl!{Y .-al,\
sítom meg, hogy műszaki tudá. om11 és 
tapa,ztalatomat á ladom munkatársaim• 
nak. hogy üzemünket hozdseg!tsem 
ezzel is ahhoz a neme. ,·er,,enyl,.,1, 
amelynek célja hogy üzemünk ne csak 
élüzem legy•n. hanem szlahllnovi•ta 
Ün·m. �ffft mennél több kháló lcl· 
j(osftményü dolgozója nn ílumünk• 
nek, annál nagyobb tennelé,i ered�
nyekel tudunk elé-mi. Ezen kerutllll 
építjük hazánkban a szooielizmu�t � 
em„ljük né'pünl< jólél{t. 

Bmde Sándnr 

zta háno,i ta. • Duoak� d 
Járómüjavft6 UV dolgozója.• 
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A kongressz�si felajánlások, az egyéni felelősség, 
a munkafegyelem, a téli forgalom feladatai 

- AZ ORSZÁGOS ÜB-TITKÁRI ERTEKEZLET NAPIRENDJÉN 

Dolgozóink január 5-én tartották tásáért, harc a széntakarékossá-
szokásos havi OB-tit kári érlekezletü- gért. 
kel a Landler Jenő Járműjavító OV Mindkét súlyponti feladat végrehaj
kuitúrtermében. Az értekezlet föe·ö- tása harci kérdés és ezt így is kell ke
adója Németh István elvtárs, főtitkár- zelni. E ieladatok Yégrehajtása érde-

- helyettes volt,  aki beyezetöjében e:- kében széleskörű ,politi kai felvi lágosítri 
mondotta, hogy a legutóbbi értekezlet munkát kell végei;ni, hogy a dolgozók 
óta komoly eredményeket értünk el a lássák: a száll ítás iebonyol itása nem, 
termelés és a békeharc erősítése vo- csak gawasági , hanem politikai kér
nalán. A nemzetközi helyzet ismert� dés is. 
tése kapcsán hangsúlyozta, hogy a Elmondotta. hogy a decemberi magyar dolgozó nép, s közöllük a normarendezéssel kapcsolatban vasutas dolgozók, világos választ ad- m�g 
lak az. imperialistáknak és belsö ügy- sok ja,:t�niva!ó van. 
nökeiknek. Utalt az öléves terv e•ső Sok helyen lazán állapították meg 
tervévének sikeres befe;ezésére, az a normákat, bércsa!ások, norma-
őszi forgalom jó végrehajtására, mini lazítások vannak. Ez ellen l<ímélet-
amelyek komoly segítséget nyujtottak lenül harcolni kell. 
a magyarországi békeiron! küzdelmei- Uj munkamódszereket kell bevei.elni 
ben. és különös fi.gyelmet kell lordítani 

„A szaksz.ervezetek új alapsz.abálya azokra a dolgozókra. akik nem érik el 
szerint, területi titkársagainkat a százszázalékos teljesítményt. 

területi bizottságokká szervezzük Tap�sztalatcserével, müsi;aki elő-
át, ahová bevonjuk a szocialista feltetelek megteremtésével elő kell 
munka hőseit és társadalmí mun- segíteni, hogy telje:sitmNJyüket 

kát végző aktívákat is," 100 százalékra, vagy e fölé tud-
- mon<lotta Némeflt e1s,1árs. Ez.után „A jiÍik emelni. 
téli forgalom legjobb dolgozója" címért Németh eivtárs ezután a Párt V. 
indított Yersenyr�) b�zélt és hangsú- Kongres:lzusával kapcsolatos mun
lyoz.ta, hogy az. osz, torgalom lapasz-

1 
kafela;ánlásokról beszélt .  Elmondolla 

talatait fel kell használni az új \'er- hogy 'a dolgozók ezrei, párttagok é� 
.seny.szakasz.ban, amelyben pártonki;·üliek tesznek felajánlásokat 

súlypont: harc a menetidő betar- a kongra:;szus tiszteletére. 

kercsen bonyolilották le s a kevésbbé 
zord időjárás !Mtán. majd a téli for
galmat könnyebben le tudják bonyo!í
teni. felhívta a fuokcionáriusok figyef
mét arra, ho!ly nincs okunk az elbiza
kodotts.ágra. az elbizakodottság ro&.z 
tanácsadó, ame:y éberte!enségrc vezet 
és végső fokon az ellenség malmára 
hajtja a víz.el. 

Végül Németh elvtárs össrefoglaHa 
a fe:adatokat. maid hozzászólások kö
vetkeztek. 

Póka Miklós ( l\,1iskolc) az el,'.enség 
elleni harcról besz.élt és összekapcsolta 
az anya.g,tak.arékOS5ág kérdésével. E!
mondoMa. hogy Nagybátony á 1

1omáson 
�ymennyis¾(ü épílés.i anyagot kezel
nek 

a legnagyobb nemtörődömséggel, 
aminek következtében ezeknek az 
anyagoknak közel 30 százalél.a 

tönl<rement. 

Kri!m.át gyakoroot a szakszolgáea-1: f� 
és •iirgös ,ntézikedést kért ebben az 
ügyben. 

Csikós l&lvám (Szob) sz.óváiette, most 
már isméteoi!en, hogy a kereskedelmi 
szoig-ánifot b:zonvos mérléíkig elha
nv,o,,,o'. _iák. Hiányolta., hogy 

a kereskedelmi szakszolgálat mind
ezideig nem locdu!t a szovjet 

sztahánovisták felé, 

l(érte, hogy a mulasztást sürgősen pó-
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Lenin halálának 27. évfordulóia 
1924. január 21 .  . .  
Vladirnir lljics Lenin, a világkommu

nizmus hatalmas vezére huszonhét év
vel ezelőtt halt meg. Élete és műve 
elválaszthatatjanul össrefügl[ az embe
riség történetének legna11:yobb esemé
nyével, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 11:vözelmével. A legnagyobb 
marxista g-ondolkodó, a hős Bolsevik 
Párt és a vilá11: első szocialista mun
kás-paraszt államának alapítója, míí
veivcl és a,: :általa továbbfe jlesztett el
mé)et gyakorlati alkalmaiásával utat 
mutatott az emberiségnek a felsza
badulás, a kizsákmányolás nélküli élet. 
a boldog jövő felé. Mjnden, ami a vi
lágon igaz, nemes. haladó és ember
séges, az Looin életművéből meríti 
ere.iét. 

Csodálatosan garoal!'. élete a dolgozó 
emberiségért folytatott munkában és 
harcban telt �J. E7.ért volt halála nem
csak a Szov jetunió. hanem az egész 
vitág dolgozó népe számára is roppant 
vesz!leség. Azért, mert - mint Bar
busse {Barbüsz), a nal[v francia író 
mondotta róla - náHnáJ „se-w.< i sem 
tett többet az emberekért". 

Lenin élt! LenJn éH Lenin étni fog! -
hirdette Majakovsz;ki i. a l'ángolószavú 
forradalmi költő; s ha ma végigtekin
tünk öt vUágrészen, iát juk, hoirv s7,a
vai fényesen beil!"awlócltak. Mert világ
surte erős és biztonsáiros kézzel ve
zeh1< a népek sz.abadsál[harcát azok a 
kommunista pártok, amelyek Lenin 
Bol6evik Pártjának m'ntájára alakultak 
meg. Mert hooszú évtizedek tévcly-

gése után ezek a p.ártok vezették rA 
a munkásosztályt a következetes forra
dalmi harc út jára, s mert ezek a p'ár
tok állanak az élén ma is annak a küz
delemnek, amely világméretekben fo
lyik az. emberiséQ' lej!Szentebb ü11:yééd: 
a �kéért. 

Békéllk megvédésének. munkJánk 
sikerének, népünk és ifjúságunk bol
do11 jövőjének. Lenin-Sztátin tanitá
sai meirvalósításám.k legfőbb b;zt06Í
téka a mi nairv Pártunk. Lenin halálá
nak husronhetedik évforduló ja e11:ybe
esik népünknek a Párt kongresszusára 
való készü!ődésével. üzemeink munkás
sága swcialisla köte!ezettségvállatá:so
kat tesz a konirresszus t;szteletére, 
munkamódszerátadással csökkenti a 
norma alalt teljesifök számát, he.rcol a 
selejt ellen a rrrinőséir javításáért, a 
hiányosságok kikiiszöböléséért. a 
munkafegyclem megsznárdííásáért. 

A\\ndannyian, akik a békéért, a d� 
v.ozó emberek boldog, szabad életéért 
harco!tmk. boldog-ok vagyunk, hOl!Y 
olyan korban élün!c, amely kor a lenin
izmus világméretű győzelmes harcai
r.ak kora. Lenln íigyc azért lel!Yőzhe
t ellen, mert mel!"felel a történelmi fej• 
iödés követelményeinek, mert a Jövö
jlikért küzdő emberek sllázmi!Uól 
airvukoon és szívükben hordozták. 

Lenin ügye azért legyőzhetetlen, 
mert folytatója és képviselőie a vitág 
mi!l'den dolgozó_jának si;eretett vezére, 
a békeszerető emberiség reménysége: 
Sztálin elvtárs, - a ma Lenin je. A felajánlások tengelyébe dolgozóinknak dő11tó mértékben 

a munkafegyelem megszilárdítását kell állítaniok io! ják és a kereskede..mi szo,gálatban .,_ _____________________________ _ 

Németh elv.társ különösen kieme!Le, 
bogy a Pártkongresszus tiszteletére 
me,g,i-ndu!t munkafe!ajá□!ások k+ieje
zésre juttalják dolgozóink elszántsá
gát a szocializmus épftésének gyorsí
tására. az esetleges imperialista táma
dáls élen' feikészü'1ség fokozása érde-

. kébcn, a ldűzölt fe'.adatok rövidebb idö 
alatt történő elvégzését, a takarékos
EÍ!lf! fe jesztését. Ha�súlyoz;ta, hogy 

ezeknek a felajánláso!<nalc tenge
lyébe döntő mértékben a munka
fegyelem megszilárdítását kell 

állítani 

és a vasutas dolgozók ald<or fogna!, 

igazán kiemelkedő váJJ,a!á„f teljesíteni, 
ha a \'asút egész területén megszilár
dít ják a rnunkafegye:.'met. Valójában 
csak a munkafegyelem megs'Ll!árdílá
sán keresz.cül telt fcia jánlásokkal ün
nep;ik meg do!'l!ozó;nk nagy Párlur,k 
V. l(ongres,;zusát. Harcolni kell !eMt 
a ha1esetek. a vonatkésések. az ittas
sáQ' a pazarlás, a beteg-száCL&ék eme:
kedése cl:en. A kommu,�;stáknak példát 
ke.� mu.tal-niok a murrka!egyelem meg
súlárdít.ásáért folyiato_tl harcban, dZ 

e!!enség el!eni i<üzdelemben. ,a terme
lésben, a szak1nai képzettség emelésé
ben, a munkamoosrerátadásban. 

Nincs okunk w: elbizakodottságra 
- az önteltség az ellenséget segíti 

Németh elvtárs be6zédéboo kiemelte, 
hogy sokat fog-adkoztunk Pártunk ha
iároz.a.talnak vél!"reha jlásáva! kapcsolat
ban. de meg kell mindenlcinek érteni. 
hogy nem íogadkozásoknak, hanem a 
tetteknek, a határozatok végrehajtásá
nak v.an itt az. ideje. Ezután a funkcioná
riusok feiadal.aival foglalkowtt. A má-

sodik tcnév t.el jes-í!éséről. a verseny 
nyi:vánossáuának és eMenörzésének b:2-
tosításárö!, majd a verS€Ily s-zervezési 
kérdéseirö! e:n!ékezett meg. 

A 10,·ábbi.akban os!o.oz:ta a vasút.a
sok között észleihe!ő általános és nagv
í c.:-ú e,\bizakodollság-ot, melyet ana 
alapoznak hug-y az őm forf;almat sí-

ís hasznosítsák a hős szovjet vasui.asok 
lreresskedelmi tnpasztaalait. 

Somogyvári László (B&éscsaba Fű
tőház) a bürokráciá'ról beswt és ki
fogásolta az anyagelosztás szűk keresi;t
melsze!é!. Panaszolta, hog-y egyi,k fel
ajánlásukat csak 88 száz.alé,kban tud
ták leijesiteni. meri a szükség"es a.ny� 
a Landler M ífvekböl nem érkezett meg 
és Í!lY a gépeket vissz.a kellet! szerel
ni. Eszlef'l!átvosuknak például 7 kg-os 
anyag-hói kei!e�t 50 dekás duu.at!úgvú
rűt esztergálni. Be jelen!etle, hogy Sz.a
jol térségében félreálHtjá-k a felemel.! 
menel"<C'lbességű vonatokat. Kérte, h(){(y 
bii;tosi-tsák ezeknek a vonatoknak i6 a 
s,..ibad u lat. 

. 

Ha.'ász Károly (Mis.lrolc) · bírálatában 
elmondolta. hogy a Landler Jenő Jár
mü i�vító OV ak.adá!yozz.a műhelyükben 
a téli forgalommal kapcsolatos munká
latok el.végzését. mert megTeodelés el
-en-ére sem szám tolták még le a 65 
t<'nnás erösbitet.t csavas1ka()OCsorsól. ln
lézk«lé l kérf az üi?yben. 

Szánl-05, értékes felszó!a!á-s ulá,n 
Végh Lajos el vtáro, elnök rövi-d be
széclclel bezá'r!a az értekezl.etet. 

A vasutas sztahánovisták országos értekezletén kerü l sor 
az őszi forga lom élenjáró dolgozóinak jutalmazására 

Január 20-án éi6szeülnek a magyar 
vasutas sztabánovislák, hogy országos 
érlekez.lelen besúljék meg ieladalaikal, 
ismertes6ék kiemelkedő eredményeiket, 
ugyanakkor feltárják azokat a hiányos
ságokat és sziík keresz.tmelszelekel, 
amelyek akadályozzák a sztahánovista
mozgalom további kiszélesí!é.sét. 

A szocializmus építésének döntően 
fontos előíeltélele, a kapi!alizmusénál 
magasabb termelékenység eléré;;e. Az 
öntudatos vasutasok, elsősorban si;ta
hánovis!áink, nagyon jól tudják, hogy 
a sz!ahánovisla-mo'zgalomnak az 
egész, szocializmu.st építö dolgozó nép 
mozgalmává kel! válnia és ebben ma
guknak a szlahanovistáknak is te:jes 
erejükkel rész.! kall vennéök. 

A vasutas szlahánovislák na,gyobbik 
része, ez.ek a munkában és harcban 
annyira ki lün!, nagyszerű dolgozók, 
átadták munkamódszereiket. Nem rej
tették véka alá, s dolgozótársailmak 
elmondották, hogy.an járulhatnak ök is 
hozzá II srocializmus építéséhez, nép
gazdaságunk megerősítéséhez. 

A Sztah6nov-mozgalom 
ar6nytalanul fejlődik 

oz egyes szakszolg6/ati 6gaknál 
Jól emlékez.ünk még a Magyar Si;ta

hánovisták I .  Orni;ágo's Tanác.skozá
sára, ahol óriási érdeklődés kísérte 
Pártunk és népiink bölcs vezérének, 
Rákosi elvtársnak szavai!. Rákosi elv
társ rávi!ágílo!t a sztahánovis!ák ered
ménveire és hibáira. Megmutatta a leg
rövidebb és legcélraveretőbb utal, 
amelyen· a sz.laháno,•islák haladhatnak 
Ú!<V, hogy minden i dőveszteség nélkül, 
sikeresen oldják meg feladataikat. 
Sztahánovistáink megfogadták Rákosi 
elvtárs tanítását, i gyekeztek az! mun
kájuk minden területén hasznosítani. 
Ennek ellenére számos hiányosság áll 
fenn a vasutas Sztahánov-mozgalom
ban. Ezek egyike az, ho'gy 

a Szlahánov-mozgalom a vasút te

rüleléfl aránytalanul fejlődött az 
egyes szakmák területén. 

Ez abban mu!alkoz.ik meg, hogy Jé
nyel!"esen több si;tahánovis.ta van a 
vontatási szolgálatnál, mint egyéb 
szolgálati ágaknál, de különösen bántó 
ez az. aránytalanság, ha a forgalmi 
szo!gíi laltal hasonlítjuk össre. A for
galom sztahánovistái□ak száma, a for
galmi dolgozók óriási számarányához 
viszonyítva, elenyésző. 

A sztahánovisla -értekezletnek meg 
kell ta lálnia a lehetősége! arra, ho'gy 
ennek. az aránylag elhanyagolt szak
területnek élenjáró dolgozóit is bevon
juk a Szlahánov•mozgalomba. Ebben 
a munkájában nagy segítsége! nvújí
hatnak a már !&meri forgalmi szak
szolgálati sz!ahánovisták. 

A soronkö,·elkező hatalma!! leladalok 
megoldásában sztaháoovis!;íinlmak ál
landóan és jankadallanul élen kell jár
niok 

A smkszervezetnek és a smkszol

gátatnak pedig ki kell küszöbölniöl< 

munkájukból azt a hibat, hogy nem 

nyujtanak kellő támogatást sztahá· 
novistáinknak, nem karolják fel 

őket, nem népsrerüsitik a vasutas 

munka höseit és nem gondoskod

nak arról, hogy sztaháoovistáink 

ismertek, becsültek legyenek az 

egész dolgozó nép körében. 

A vasutas sz!ahánovislák orszá,gos 
értekezletének olvan halároz.a!oka! 
kell hoznia és ereket a határozatokat 
Úl!Y kell végreha jtaniok, hogy döntő 
változást hívjon éleire a termelés, a 
munkafegyelem meg.szilárditása, az 
anyagtakarékosság. az önköltségcsök
keniés, a minőségi munka területén. 
Az értekezletnek úgy kell dolgoznia, 
s a konferencia után olyan lendületlel 
keli végrehajtania az ott hozott hatá
rozatokat, hogy 

az értekezlet jó munl<ája egyben 
!,@kapcsolódás is legyen az or-

súg-szerte megindult fe!ajáolások
ba, a Pártkongresszus tisztele

tére indult szocialista versenybe, 

Az értekezlet két részből áll. A ta-
nácskozás első részében a sztahá
novis!ák megtárgyalják az általános 
hiányosságokat é;s feladalokat, az elért 
eredményeket. Az értekezlet második 
részében sz.a,kmán1kint kü!ön�külön ü:ne.J.; 
össze a sztahánovisták, hogy szakmai 
sajálosságukból folyó feladataikat és a 
hibák kiküszöbölését megtárgyalják. 

Az élenj6ró vasutas hősök 
jutalmaz6sa 

A vasutas sztahánovisták or5i;águs 
értekezletén kerül wr az ősz.i forgalom 
éTenjáró dolgozóinak jutalmazására is. 
A julalma·kal előreláthatólag Bebri:is 
Lajos elvtárs, közlekedés- és posta
ügyi minisz.ter adja át  a szocialista 
verseny vasutas héise;nek. 

Vasutas sztahánovi6!áinknak meg 
kell szivlelniük Rákosi elvtárs üzene
tét, amelyd a Magyar Srlahánovlslák 
l. Országos Tanácskozásán mondd!!: 
,,Innen üzenem minden magyar sztahá
novi fának, munkásújílónak, ész
szerüsítőnek, kezdeményezzen bátran, 
legyen nagyvonalú. ne féljen az u 1  
utaktól, az új kisérie!ektől, mert mö
gö!le áll teljes erejével az egész ma
gyar kommunista mozgalom, a Ma
gyar Dolgozók Pártja és mögölte áll 
kimeríthete!len gazdasági és tapaszta
lati fegyvertárával a hatalmas Szovjet
unió." 

22;500.000 forint 
értékben 108 műtárgyat épített fel a 

MAV Hídépítő OV mult év szeptemb« 

3 1 -ig. Ekkor fejezte be öté,·es tervének 

első évét. Ezenkívül, kis,mbá,son felül 

35 dal'ab műtárgy felépítését vállalták, 

A Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa 
és a Szakszervezeti Vi lágszövetség üdvözlete 

Az újesztendő alkalmából számos

! 

l(uznyecov elvtárs, a következő szó
állam szakszervezeti szövetsége táY- vegií táviratot küldte a SZOT e!nöksé-
iratilag üdvözölte a Szakszervezetek géhez: 
Országos Tanácsát. A Szovjetunióból 

,,A Szovjet Sukszervezetek Központi Tanácsa az újév alkalmából test
ven üdvözletét küfdi ,a Magyar Népköztársaság dolgozóinak és szakszervezetei

nek. Az újév a1kalrnábó! tov'ábbi sikereket kívánunk a magyar népnek az öt
éves tervük végrehajtásához., a �pgazdaság fejlesztéséhez., a szocializmus 
építéséhez és a békéért való harchoz. V. l(u�nyecov, a VCSZP elnöke." 

IA Szakszervezeti Világszövetség ne
vében Louis Sai/Jard, a Sz.a,k,;zervereLi 
Világ.sz.öve,,ség főtitkára a következőket 
írta: 

kívánja, lwgy a béke erői egységesen 
hallgattassák el azokat, akik a népek 
közötti barátságot akarják aláásni és 
gyűlöletet, széthúzást szítan.ak a népek 
kózött." 

Ezenkívül a világ minden részéből 
érkeztek táviratok. I gy többek I·özött 
meleg üdvözletüket küldték a vietnami 

szövetség meg 
.. 

uan gyözödue ���1: do!gozók, a Francia Atfa!-ános Munká&
lwgy a becsületes emberek tmllio1, szövetség, az olasrzok a kinaiak, a 
akik békét akamak, harcolni fog1iak, 

1 
népi  demokráciák, ·a holland és a 

lwg_f/ az akaratuk g_yözed�Lme�k�jék. lriesz_li d_olgoz_ókat képviselő szakszer
A Szakszervezeti Vzlágszouetseg azi vezeti szovetseg is. 

,,A Sza.kszeruezeti Vi},ígszövetség 
1951 küszöbén baráti és elvtársi üd
vözletét küldi. A Szakszervezeti Vűág-

A Ferencvárosi Fűtőház dolgozói 
320.892 forint havi megtakarítás vál la lásával 

készülnek a Pártkongresszusra 
A Hofherr-g-yár kezdeményezéséhez, lakozásukkal kapcsolatban lev�e! ln

amelyben a ·gyár dolgozói a Párt téztek a maR'yar nép vezéréhez, Rákosi Kongresszusára fokozot tabb és lendüle-
tesebb munkával készülnek és lela jánlá- elvtárshoz. Ebben a levé!ben több rrlint 
sokkal, mé'. ló módon iinnep:i-k m?g, - negyedmillió forint értékű meglakarí
a ferencvárosJ fülónáz öntudatos dol- tást vállaltak a kongresszus sikeréért. 
gozói lelkesedéssel csa!lakozt.ak. Csat- A levél szövege a következő: 

Drága Rákosi Elvtárs! Mi, a Ferencvárosi Fűtőház dolgozói, átérezve 
P'.ártll11k kongresszu&á.n.ak jelentőségét, csatlakozunk a Hofberr-gyár dolgozói
nak kezdeményezéséhez. 

Fíílöházunk 1950. évi tervét december 1 8-ra részleteiben teljesítette. Az 
önköltségcsökkentés vonalán szénmeg'lakarit.ásunk 20.896.6 tonna súlyú volt, 
ami 2,504.000 forint megtakarit'ást jelentett népgazdaságunknak, 

Hálánkat és szeretetünket P-ártunk és Rákosi elvtárs Iránt úgy kívánjuk 
k-lfejezésre juttatni, hogy Pártunk kongresszus•ának tiszteletére ·eddig dért 
eredményeinket továbbfejlesztve, hiányosságainkat kiküszöbölve, az alábbi vál
la!á.sokat te55zük: 

t. Az első negyedévben srenfogyaszt'ásunkat az 1 950 szeptember havi 
'áUaghoz képest 5 százalékkal csökkentjük, azonos elegy tonnna km telje
sttmény mellett. havonta 64.892 forint értékű szenet takarítunk meg. 

2. Az eddigi 700 tonnás moulonyonkéntl 'átlagos terhelést JO százalékkal 
emeljük é5 ezzel 256.000 forintot takarflunk meg havonta. 

3. A felemelt sebességű vonatok számát 27-ről 55-re emeljük január 
hónaptól. 

4. Műhelyeink nonnateljesítményét 5 számlékkal emeljük, ennek érdekében 
a munkamódsrerátadási mozgalmat sztahánovistáink bevonásával tov'ább sz.é
lesítjük. A munkamódszerátvevők számát a jdenlegi 25 száulékról február 
24-ig 45 �Zázalékra emeljük. 

5. Az eddigi moroony-szolgálatképtelenségek számát a karbantart:ás és 
minőségi munka fokozásával február 24-ig 20 száz:alékkal csökkentjük, ami 
azt jelenti, hogy egy mozdonyra 132.519 km helyett 159.000 km Jut. 

lgérjük, hogy fenti vállalásainkat Pártunk koogresszusának tiszteletére, 
téli focgalmunk uvartalan biztosítása érdekében, a béke harcoo megvédésének 
jegyében. kommunista becsülettel teljesítjük. Ragaszkodásunkat Pártunk éti 
szeretett Rákosi elvt'ársunk felé legméltóbban így tudjuk kifejezni, 

Budapest, 1951 .  január 4. 
Pásztor János 
párttitkár 

Acs J:ános 
DISZ-tílllw-

Czima János 
OB-titkár 

Szávai Endre 

fíítöházfónök 
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F E L A D A T  A I X K  
A T A G K Ö X Y V C S E R É N É L  

Az iparágak szervezkedésre való 
áttérés szükségessé teszi, hogy a 
szakszervezeti tagdíj -rendszert a 
lagkönyvekct. a tagnyílvántartást, 
segélyezést m inden szakszervezet
ben egvsége�ítsék. Az átirások hu
zavonáji'!, de nem utols.ó sorban az 
alaps1.abályok elavulása szükség. 
szerűvé tették azt, hogy minden 
szervezeti dolgozót egységes tag
sági könyvvel l ássunk cl, egysége
sen megál lapított tagdíjat fizessen 
és egységes segélyben részesüljön. 
Ne sz,ármazzék hátránya egyetlen 
dolgozónak sem, ha a munkahely 
változásával új szakszervezetbe kell 
átlépnie. A Vasutas Szakszervezet
ben január 1 -vel kezdődött meg a 
tao-sági kön}Yek kicserélése. A tag
kö..r1yvcseréf az üzemi bizottságok 
hajtják végre, a területi bizottságok 
irányítása mellett. 

A tagkönyvcserét és az új 

szakszervezeti tagnyilvántar
tás bevezetését nem szabad ki
zárólag adminisztrációs mun-

kának tekinteni. 
Az OB-titkár feladata: megmagya
rázni a tagságnak az egységes tag
díj és tagkönyv jelentőségét. Már 
a tagkönyvcsere lebonyo[í lása elölt 
jó politikai munkára van szükség. 

Kik kaphatnak 
í1j tt g·köny,•et 

Cj tagkönvvet c�ak azok a tagok 
kaphatnak, akik a tagdíjukat 1 950. 
évre rendezték. Ezért az OB, a 
mühelyhizottságok, a biza lmiak 
rC"nd�zeresen foglalkozzanak a tag
sággal. Magyarázzák meg az egy
séges tagdíj, tagsági kcnyv, segélye. 
zés jele.'1tőség0t. Az előkészítő mun
kának slkeres elvégzésétől függ 
az, ho11;v a tagkönyvcserét pontosan, 
határidőr hajtsa ,·égre az üzemi 
bizottság. t,. tagkönyvcsere a lkalmá. 
val az üB-ék „vi?sgáwak'', mert 
nem kismértilkben a jó politikai 
felvi �osító munkájuktól függ a 
siker. Ennek azt kell eredményeznie. 
hogy a tag<-ág közelebb kerüljön a 
szakszervezethez, a bizalmiak mun
kája megjavuljon, é · a feladatukat 
ne  csak adminisztratív jelleg, ha
nem politikai lag a látámasztott ne
velőmunka jelkmezze. Éppen a tag
kön •vcserével kapcsolatos munkák 
során krll életrehívni a legtöbb 
helyen csak papíron szereplő ellen
örzöhizottságakat. amelyeknek az 
üzernqervezetek gazda5ági életében 
fontos. feleliisségteljes szerepel 
szántunk. 

A ia könyv 

hov,atnrtozá-.t jeleni 

A területi bizottságok, vo.nalfe
lelőslk bevonásával bizottságo!tat 
a lakítanak. melyeknek közvetlen 
érintkezés folytán segítséget kell 
hogy adjanak az  ü B-nek. Az ü�emi 
bizottság minden egyes tagJ anak 
tisztában kel l  lennie a tagkönyv. 
csere jelentőségével. A titkár elv
társak tervszerííen irányítsák ezt a 
munkát, de súlypontként a politikai 
munka zavartalan,;ágát biztosítsák. 

Az iizemi bizottságnál létesítend'í 
bizottságban legyen�, képviselv: leg 
kiv,álóbb dolgózóink. Ezek a b1zal
mikon keresztül szoros kapcsolatot 
kell hogy teremtsenek a dolga: zókkal. Ne legyen egyetlen dolgozo 
sem, aki ne látná tisztán a kérdést; 
de ne legyen egyetlen le nem leple
zett el lenség sem sorainkban. A 
bizalmi. nap, mint nap legyen a 
dolgozók között, tudatos:tsa és tá
massza a lá  érvekkrl a tagkönyv
csere jelentös,;gét. tudatosit�a. hogv 

a tagkönyv hovatartozást je
knl, 

a tagságikémyv ka_p�_cs a tagság és 
a szakszerve1.et kozott. 

A hizo!tsá� feladata a tár<adalmi 
munkások beszervezése. E mun/<;i 
nem lehet m• chanikus adminisztrá
ció, hane111 tartalommal megtöltött 
politikai mu.nka. Minden egyes tag
kön\Vkiál ! itóval szivleltessük meg 
a �in·sztertariác5nak a takarékos
ságról szóló határozatát. Csökkent-

,ük minimumra a ros�zul kiá l lított, 
elrontott könyvek számát. A végre
hajtág menetét a szükséges nyom
tatványok hátlapján mindenki gon
dosan tanulmányozza át. (A nyom
tatuányokat az üfemterr, szerint 
minden üzemi bizottságnak időben 
megktildiük.) 

A felühiz�gálóbizoti-.ág 
feladata 

Meg kell a lakítani  minden OB
nél ,  a felülvizsgáló bizottságot is ,  
melyne1- az  a feladata, hogy a régi 
könyvek ocszedése után felülvizs
gálja a tagsági idiík kérdé-sét. Egy. 
részt abból a szC'mpon[ból, ho�y az 
új tagkünyvben mennyi időt isme
rünk el, má,részt abból, hogy a 
tagsági díjja l  ehnaradóknak alkal
mat adunk-e arra, hog\· mulasztásu
kat pótolva - frlve1n ük őket a szer
vezett dolgozók Iá borá ha. Ebbe a 
bizolt�ágba vonj.'.ik be az elienőrző
bizotlság egye. tagjait .  

A bizottságra nagy és  fele!iisség
teljes munka hárul. Az új tai,sági
könyvben csak a rendszeresen le
rótt tagsági díjnak megielelö időt 
szabad beírni. Jelentős�gét akkor 
tudjuk igaz.án felmérni, ha tuda+á. 
ban vagyunk annak, hogy az UJ 
segélyezési táblázat szorosan ösz
'Zeiügg a szak ·zervezeti és tag
sárri i..Jiivel .  Ha tehát a bizottság 
• 'lem a valóságnak megfelelő időt 
ismeri el, a jogtalanul kiiizetett na
gyobb segé l lyel a közösség érde
keit sérti. Ki kell vizsgálni azt a 
tényt is, hogy a tag önhibáján ki
vül maradt-e el a fizetők sorából. 
Ha ez kétségkívül megállapítható, 
akkor az 1 950-es elmaradást 195 1 -es 
új bélyeggel, de az 1950-es díj ösz
szegének megfelelő értékben kell 
leróni. 

A hizalmiak 
é"i tár�adalmi aktívák 

feladata 

Amidőn a tagkönyvcserélő bizott
ság a bizalmia.kon keresztül min
dert ag előtt vi lágossá tette a tag
kiiny csere fontosságát, és a szük
séges nyomtatványok a központtól 
megérkeztek, meg kel l  kezdeni bi
zalmi c,;oporto.riként a régi tag
könvvek össze zedését. Az átvétel
kor · azonnal M kell adni a tagnak 
az átvételi elb;rnervénvt. Am ikor 
a bi10ttsí1g megállapítja. hog� a 
tag jogosult az új tagkönyvre, to
\'ább:í rnegá !lapítja az elismerendő 
tagsági . iJiit, - az előre kioktatott 
tár;-adalmi munká•okkaI megkezd
hető az új tagköni v és .nyilvánta rtó. 
kn rtotékok kiál l ítása. A nyomtat
ványokat a legnagyobb gondos
sággal kezeljiik. A megmaradt 
nyomtatványokka I és a beszedett 
díjja l .  amennyiben a központtól 
közvetlenül kapták. úgv a területi 
bizottságnak. megszaboti időre el 
kell számolniok. A nvomtatvánvok 
megérkézéséről jegyzőkönvvet kell 
!elven.ni. 

· 

A csere lebonvolítása alatt a bi
zottságok á l landóan tartsák a kap
csolatot a területtel, vagy a köz. 
ponttal. A hiányosságokat, akadá
lyokat azonnal jelentsék. 

Ha a bizottságokba a legöntuda
tosabb dolgozókM sr.ervezzük be. 
ha ml.nden egyes tagot, felvi lágosító 
munkánk során, többször fclkere
siink, jó munkát végezhetünk. 

A helyes szervező munka. a törne. 
gekkel való kapc-olatot fogja elm�
lyíteni, egyre jobban megszilár.ií
tani. A tagkiinyvcsere lebontja a 
válaszfa lat a dc lgozók között. Az 
egysége� tagd íjrendszer, az egy,é-
1?!'< sf'gélyezé , tehát a iogok és 
kötelezett�égek egysége,ífé e bizto
•íljR azt, hogy a szakmai soviniz
mus, amely egyes dolgozókná l, de 
egyes sz�kszervezt'tnél i s  megmu-
tatkozik, megsziinjék. 

A t�gkönyv átv0telével a lag be
k�n1I a magy11r szervezett dolgozók 
hatalma·, erös táborába, akiket e7.rn 
túl még a szakszervezeti könyvek 
sokfélesége sem választja e' egy
mástól. 

• Gulyás János 

Nemzetközi Szövetségünk 
az újéY a'kalmábút a könlk,·zö iid
,iir,ii J;ivoralot küldte G:bp,ir Súndor 
rlvtár\JHl'k. a \\1-su ta,ok Szak1.ozt\n·eze
ti· 1wk fiit i lkúr;\h01:  

,,At 1íjf,· nlkolnuíb61 forró üdvlizle. 
liinkrt kiild,iük n 1>zakszt•rvezet rnl,u
nwnn;yl tui:Jának és khánjuk, hogy 
nap mini unp tíj t•rt•dn•ényt•ket érjt•· 
nek el drága hozújukban a szoclullz
mns énllé,éhen és a héke harcos me-g
védt'sflK•n. )[oraru tilk;ír." 

\ \'a-;uta.� Sznk-,ze-n zrt K<llponti 
V<"11'1Ö'\l�e 31. (tj e denclö itlkalmáb<',1 
túvirat 1I�g kív:\nt si'kl'rrkht•n �:11.<L1� 
új t'Yd a S1.ovjt:tunitl és a n�pi clrmo
krúriftk, vn l am 'mt a francinor�zátti ,·a"'
utn�ok '-"7:tk 7.l"r\-.t"7l'lt'n�k -

Sti I�an J!or11ru rlcrtúr,. a S1..tJ,a7-
fiilrl i t'1' l .l �Ilküzl ·ked��i no!�nzt'ik 
, ·,•mzr Fkü1i S7iJ,·pt ... tgt::11,...k föt itkúra l'í"
, .• :,•1 in té,elt .\'hneth h!,·án ff>l i lkúr· 
h1 1,�l les f'-hl:'tr"•hol. anwlybt>n ti"lhhrk 
'ki\;ól t n köwlkezókel írja: .,Triuirntr,t 
kaptunk a mrryyrtrOt-"i:áyi s:,illif,jipori 
dfJ/ya:rik det'eml>Pr 17-én mer,tnrto/1 
eaueúílési kon/c,Pnr·fríjlilól. L,•!Jlorrrí/,/, 
.,·:1•rt>nr.�rldP1ÍnaJainl.:,,t 1..-tilrljiik e knn
ferendrr u[J..-,,Tnu?,,.,.,J tett munk,wríll•1!tí
-�n·kho:," 

.l!ororu r�vtiír. n köze!mu!than t':l· 
kii di>:t jr-l rn té�iinkkrl -kapr'-n lllttll'lll 

1ühh k között Í!:!Y ir: ,.Ki"is;iinehinkf'I 
fejr:�tik ki rr jelentésért. amely h,•.1 :<Í
m1>/ n s:ríllitrísi {., kö:/ekedé.,i <lo/yn
::ó!..· /tt�krharcrircH. R:t n J..:itúnlj w1urr
l!"I /<'/ /oyjuk hn.,:n,ílni Tríjéko:lrtló 
trtesítlinkhrn és íyy. n Szfii,rlsP91l11/.:
höz tarlo:6 

1-·nJumennyl ,rwkszervtzet tudomci
••ára fogjuk hozni, mint a nemzet
ltijz[ .síkon tcljr�itell közremlíkil· 

dé,; péld3kéJ>ét." 
1'·'E'mzclközi SzöYetsé-Eünk �I --,mer�r 

fel.adat rs) - am('I�· IDt�szahjn lki)l('"J�,.'\• 
•é-!:<>inkel a nf"lllzelközi kapc,olalok el
mé,i) Hé. ére. 

Varga Imre 

ifjúmunkás a MAV Hídépítő O V  üte· 
mében. lfi-álkép1,ős esztergályos, Egy 

éve dolgozik az es,tergá yos múne:ybe:1, 
leljesilményb�rben. Nal!v P-ármnk kon
gresszusa alkalmiból - mondj.t Varga 
Imre me"iszérem Pártunknak, 
R áko�i elvtársnak hogv edd:gi WaP-os 
1 1 2  száza1Hos tel íesílmfoyemel a k'>n• 
gresszusil!' túltel jcsilem és azl tartani 
is fogom. Megígérem az;t is, hogv üze
münkben a s,abadsá trharcos mozj!'al
mat teljes egészében megszervezem. 
hogy a dolgoT-6k még harcosah-ban, 
még önludalcsal)b .n á 1lh•<0an,� a Párt 
és Rákosi elvtárs mögt< abban a h>rcban 
amelvet az ifjúsál! szebb és ;obb h:>1-
napjáért vívunk belső és külső ellensé
gein!< en. 

.t PÉC!ilEK 
a Pártkongresszus tiszteletére fokoz. 
zák kultúrmunkájukat és eerse11ybe 
lendültek az Országos Kultúrver
senyben. A jó munka előmozdítá
sára SúkeltJ Tibor elvtárs. a pécsi 
területi bizÖltság ku/lúr- és tümeg
nei•elési felelőse versenyre hítJta ki 
valamen11yi teriileli bizultság kul
túrnevelé,i feleWsét. 

A ver<e11ypo11tok kaztitt szerepel 
többek krizött a természertudományi 
előadosok számának felemelése. a 
falusi k11lt1írcS<•purrok patrrmúlásá. 
nuk vá/lafasa. a pécsi c•arn/a,írók 
körének kiszélesítése. mü,·eiken ke
resztül /iirté11ő mozg,isítás a terme
lésre, u békelwrcra , s a Pártkon
gresszus sikerének biztosítására. 

Ezenkívül c•ers-enypontként jelül
ti'k meg a kultúrcsoportok uklivu 
létszámának /0 százalékkal való 
felemelését. a termefrsben C'/enjárú 
dolgozók népszerüsíté,ét. valamint 
a területi kiinyvtárak látogatottsá
gának mcgszeruezését úgy_ hogy 15 
százalékkal emelik a látogatók 
számát. 

1951 január 11. 

A ferencvárosiak széleskörü kongresszusi felajánlással 
lendületesen viszik elöbbre a téli forgalom lebonyolítását 

,\ ferenc\'á ro,;i fülöház dolgvzói a 
kongre�,-zus tiszteletére. a téli for
galom jó ll'bonvolilása érdekében az 
a:ábbi i<>,·c'el jutlal:ák el Budapt.,; · 
rerenc\'áro.s állomás dolgozóihoz: 

,,Kedt•es Elvtársak! Fütöházunll dol
aozói áthatva aifól a szeretettől és 
hálálól, am.ely mindannyiunkat köt 'iez 
nalí!I Pártunk és népünk forrón szere
tett vez,;re, Rákosi Mátyás elt•/társ 
,ránt, elhatároztuk, hoay Pártunk V. 
ko11[.!ress:msát széleskörli fela;ánlással 
ii1u1e11eliük me/í. Ezzel kivániuk si• 
kerre t•inni a téli jorgalom fiitöhá
zunkra ,�:.ruló feladatait, t•alaminl e/ó
se/!,Íteni az or.,zágszerte folyó szén
csata sikeres mel(t•alósitását, Fol.f/Ó hó 
.1-á11 én 4-én tartott lelkes ha11aulatú 
rtip[!tfÜ/éseinken t•áilalluk, holít/ 1öb
bel, kö:dilt a mull év szeptember hm•i 
szé11fog11asztásu11kat ,'i százalékkal 
c.,ökkentiük. A túlsúlyos ,•onatok to
,Hihbításánok 10 százalékos felemelé
sh . •  1 felemelt sebessél(f{l"J kőzlekedö 
,wnalok szánrának ugyancsak 10 szá
zalékos emelé,ét. 

Vállalt jelaián/ásainkat tefies mériék
hen i•aló tel;esitése, il/elt"e túitel;e,ífé
séhez a.onba11 a Ti elt"fársi set(:sé
,relekre van szii�égiiJ,k, ezért a kiket
kezii feladatok me,l!,oldására kériink 
b,•nneteket. 

Mozdo11.11ái11kat, amelyek vonalt>k/wl 
állomásotokra érkeznek a tewiivi4ebb 
idő aln/1 adiátok. be a fütő/uízba, 

G11orsfelu>n•onatomk mozdo11yúi, 
csak r.-nd1;í ·1 1i i11dokolt esetbe11 küld
iétek. tr:r.,áhb nJJ,ánq kocsival Bp. So
roksári-tilro, i•af(.11 József,•árosba. 

foduló t'Onalai,ikra csak akkor kér
i<'lek ki a t•o11atoi /at•úbbít!, mozdonµ', 
ha a Mnat már ,�,,ze ,·an tíl!ítua é� 
meneszihefi;. 

.,.'i00 kilomi'f,-re," tk „2000 tanná," 
111oz([a/mu11k to,·ábbiej/esztése érdeké
ben c•onaiainkat terheljétek ki, k,'pe>· 
zrlek minél több irányt'Ollato!, bizlt>
Sifaátok a zöld utat. tolató• és ,épcsi>-

zetes iránqvonalainkat szabályszerűen 
ú//ítsálok össze. 

Kocsi11wsó padunk sziík keresztmet. 
szele a két kocsi beálltlá.s között el
telő meddő idő. Gyorsít:;álok meg a ko
csi beállításál a nw.sót•ú!!á11yra. 

Kérii:!ik benneteket továbbá arra., 
hof.!1/ (!ondnsan viz:;_1!,áliátok IIU!f! a ie• 
fenleg szolgálatot teljesítő ta.r:alék
mozdonqo.� if(énybe,•éieiét, valamint át
állítós mozdonyaink /íazdasá,/íOS ki
hasznliását, amennyiben ezeknek a szá
mát toi•ább csökkenthetiük, széntaka
rékossági mo7galmw1kat nagyb<JII elő
se![íllzetitek. 

A vonatkis.Jretnél dolgozó elvtársak 
szakmai oktatásának iuvíiá • c•al i./íefl 
sok hőnfutás, fékezési nehézség és 

mozdonqteliesité.<i iaazolvánqok veze

tése körül felmerülő hiba kerülhető el. 

A jó egqüttmiiködés fováhbfejles:i,tésé
nek érdek,'hen ;gériük, hogq ml, első
sorban ,n�zdo1111vezetök és fíi/ijk a le.1í-
11>.esszehbme11iikilí támol!,afunk bennete
ket a lwc.simoz(!alási el!,11,,égidő csök
keniése, <•a/amint a <•onalok f!.1/ors és 
po,110., wvál,bítása érdekében. Tel;,,s 
mértékbe,1 tudaMban va./íqu1ÚI azoknak 
a fe/w./uJoknak, amelyek a téli forf(a
lo11wa11 ránk, a t•ontatási sznlgálat 
dolgozóira hámlt•ak. Fente6b említett 
konvesszusi felaiántásnak f!!l;;zelemre 
,,iJele - a /&'.,oroi,ak alapján /á:/wló 
- rm{!umértékben fül({! a k,,ztünk 
fe111uílló és Ört"endetescn ;avuló egqüt/. 
miiködéstől. Minde11 lépéssel, amely 
mu11ká11kat ;obbá te,zi, a hatalmas 
S:mt•i,,tunú) t•eze/te béke'áhor Brf!jét 
11iivel;ük. Hrílán,·at feiezziík ki a fel
<zabaditó szoviet hősök, naf!.tf Párturtk 
és szereteti Rákosi e/t<lársunk iráni. 
Párlullk V. konl(fes<wsára telt fel
aiánlás lel(yen kijeiezőw határtalan 
szeretetünknek és odaadásanknak. 

Előre Pártunk c•ezet,1,éuel, ti>Ji for
!!a'mu11k sikeres me'[;.1alósílás•iért, a 
héke ma/íyar básfyáiának tot•ábbi erő
itéséért . 

MA V Budapest Ferencvárosi 
Fűtőház dolgozói." 

A pályamesteri tanfolyam hallgatói 
egy napi fizikai munkán a dunapentelei vasútépítésnél 

- EREDMÉNY : 142 SZÁZALÉK 

A budapesti felépítményi pályames
teri lanioiyam hal;gatói Sztálin e)v. 
társ i l -ik szü'.etés11apjára fela;Anlást 
tc,:ek g-y ;i,pi bán::,amiszak te,j�sílé
sere, te.gy kiHgyE'k részüket ahbf>l a 
hatal mas kiizde:emhöl, amelyet bá
riy�szaink fol :- tatnak a több szénért. 

A Bár1yászszakszen-ezet nem tc1j.
síllteltl" ezt a kérésünket, mert a bá 
nyamunka képzett szakembereket ig,'
nyel és mi , la ikusok i nkább hátráltat
luk volna a munkát, mint előbbre 
vittük rnlna azt. 

A Bányász.szak;;zervezel vála:za 
<'sa!ódást kellett bennünk, de beláttuk, 
bogy a Bányászszakszervezelnek iga za 
,·an, a hám ászok Eddigi er!.1m:nyeil 
nem hálrállathatja a m, egrnapo, 
mííszakunk. 

!'\em ,·síiggedltetiink e', hiszen erüs 
be,iniink az akarat, hogy kiHgviik ré-
ziinket a szocial !sta haza épít:séb';! , 

lqgy munkiinkkai újabb �sapást mfr
jiink a háborúra speku'á'ó amer:kai 
impcr a isiákra. Ujabb lelajá'!lást t�t
líink, hogy mindannyi unk büsúes-"ge, 
a Dunai Vrsmíí �pit<'.sénéi egynapi 
fi zikai munkát végzünk vasúlépít,s
nél. A vasútépítésben mi ndannvian 
szak�mberek vagyunk, ezt tanuljuk és 
két hónap mulva a ,•asúlépítés m<."s'e
rei l e.•zünk. Fela jánlásunkat december 
1 7-re .- vasárnapra :- tettük, _h�y a 
tanul n•ban se marad1unk le, hisztn a 
ta 111en· lel;esit :,e is elsí,rendü fel
adat, amit teljesítünk is. Megfogadtuk 
azt, hogy lúlte)jesítjük a legjobb clun� 
penlelei vasútépilö bri gád te;jesitmf. 
nyét. · 

A Vasutas Szak.szervezet és a J<PM 
J/3. C. ügyosztálya örömmel vette fel
ajánl ásunkat és lehetövé tették, hog, 
,·égre is hajtsuk. 

Mi nagy örömmel és lelkesedéssel, 
la án nfmi iz,iza!ommal is vártuk a 
vasiirna,pot . amikor munkával is bebi
zonyíthatjuk azt, hogy mi a béke, a 
békés építés, a swcial izmus hí,·ei va
gvunk. Bebizonyíthatjuk, hogy megér
ett íik l r.,."'!Íng-�d iuk RákP:--'. e1,·t;írs 

tanítását. bebizonyítjuk. hogy méltók 
vagyunk a hatalmas Szovjetunió ba
rátságára. 

1 7-én rtl[!gc 4 órakor keltünk fel és 
l1áromneg, d 5-kor felszálllunk arra a 
tehergépkocsira. amelyet a Pá1yAfel 
ú;ít,i Czem, Vál la lat  bocsát tt rendel 
kez,:sünkre és amel } k P mapenle'é,e, 
a munka szinhelyúe v1!t benniinket. 
Autónkat zász'ókkal és feli ralokkai 
clel<0rálluk, s ,  íg nótaszóval haladtunk 
Dun�pente!e fe1é. 

A helvszir:re való megérkezés után 
D1e11e; Ferenc mííszaki i nt.'zö, az ot
tani vasútépités felépítményi l'ezetöje 
rö · den ismertette a munkát é, átad!a 
az anvagot. Ezután az irányítást 
Forrai Sándor el,-társ, műszaki inlézö, 
a ,pályamesteri tanfolyam gyakorlat-

vezelöje vette át. Pi i  a natok alatt 
e'osztotta a hal lgatókat, mindenki tud
ta, hogy mit fc,g- csinálni. mi iesz a 
dol ga. Vezetö elvt�rsainkkal az élen 
nagy lendülett I és le·ke"déssel fog• 
tunk a munkához. Vígan és gyorsan 
ment a munka. 

Mei ke!l emlékeznünk a munka 
neltez1lö körii:ményei röl is. Elsősor
han a csúszós, nagv sár, majd az 
•nyagszá11 ítási ,problémák. A nagy 
sár é� környezi\ terep miatt a vágány
építéshez szü: séges an,agot 2 közeli 
helonúttól hom:rkszál!ítás-al v�geztiik 
és �inmeziíröl sínmez.őre fektettük. De 
mi ndezek'.'t a nehé;iségeket leküzd,·e, 
egy emberkén!. szh•ó:; ak0rá,sal, len
dületesen folvtattuk munkánkat. 

Jó mt111kával és munkaszen·ezé ·el 
került t�ljesi•ményiinket 142 száza. 

1e�ru ell'eh . 
Mindamn'ar. örültünk és boldogok 

vo;tunk, h ,gy ezzel a tc!;e ítménnyel 
is hozzájárultunk a Dunai Vasmű és 
ez(;n kcr ,sztii l  a ,zoci�•'zmus építé
séhez. 

Hazautazáskor gfpkocs: nkon vígan 
zcr gett az ének, a jól v�gzett munka 
öröme ji'kedvre hangolt hennünket. 

Azzal a t udattal foglalluk el hétfőn 
a tanlere1nben a helyünket, hngy i tl, 
a tanu'.ás frontján ugyanilyen jó 
eredm�nyt fc gunk eié,rni, ugyanilyni 
le1 ke,,,.<1.: .. e1 harcolunk a szocial iz 
mus. majd a kommunizmus megt&
remléséért. 

Nagy Zoltán 

ne\'t•lötiszt 

Balese1hihüs§öbölésl 
•·ersen1� 

A Landler Jenő Járműjavító 
O\'-ben Braná Ferenc \"á l la latve
zető és Kígyósi Sándor, műszaki 
igazgató a biztonsági megbízo-ttak
kal: Orgoványi Pál la l  és Za/á1t 
J(árolh:al karöltve versemre hívták 
ki az üzem valamenny: osztályát a 
bale.,�etek teljes kiküszöbölése érde-
kében. 

Az egyes osztályok a verseny
felh ivás pontjait elfogadták és vál
la ltnk, hogy ebben az évben a 
mul1 évben bekövetkezett fialesetek 
számának aránvát 50 százalékkal 
csökkentik. 

Az osztályok közötti verseny ki· 
menetele elé nagy érdeklödé�sel 
tekintenek az üzem dolgozói. Máris 
megállapítható, hogy a versenyzóK 
m:ndPnl elkövPlnPk, hocr, a munka
védelmi berendezéseket és védőesz,. 
közöket határidőre kijavítsák. 

• 
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BAB,ID AIA T.ILD 

nm munkavállaló, a MA V Híd
építő OV rákosrmdezői üzemében. 
17 éves. - 1950 novembere óta dol
gozom az esztergaműhelyben -
mondja büszkén. - Vidékről ke• 
rültem fel a MA V Hídépítő OV
hez. /:,desapám is itt dolgozol!. 
Most közel hú:rom hónapja gyomor
bajával kórházi ápolásban része
sül. Négyen vagyunk testvérek és 
én vagyok a legidősebb a család· 
ban. Igazán csak most ébredtünk 
rá, hogy mit jPlent nekünk a Párt. 
a népi demokrácia. Segítenek ben
nünket, meggyógyítjúk édesapámat, 
családunk szeme-fényét, hog11 
egészségesen visszakerülhessen 
hozzánk és betö//hesse továbbra is 
hivatását a mi kis családunkban 
Abban. hogy meghálálhassuk azt a 
sok jót, amiben bennünket részesí
tenek. Itt vagyok én is: mint nő, 
sz<'zkmát választhattam. Takarítónő
nek jöttem be az üzembe és rög
tön felkarolt a Párt. Támogatnak 
abban, hogt/ tanulhassak. mert lát
ták rajtam. hogy öszinlén ki aka
rom ve11ni részemet a szocializ
mus építésében. Nagyon jól tu

dom, hog!J ez a lázas építömunk<;, 
az a sok gyönyörü új gyár es 
üzem. iidülö és kórház. iskola mind 
a miénk. öszinte szeretettel fordu
lok a konwesszus felé é.� fogadaf
mat teszek arra. hogy sohasem fo
gom elfelejteni azt, honnan indul
tam. hová segíte11ek és hogy mind
ezekért mirJel tartozom a Pártnak, 
dráaa Rákosi Mátyásnak. Foga
dom, hogy fiatal éveim ellenére, a 
lehető lef{kemémwbben készülök fel 
arra a kiizde/emre, amelyet Pár
tunk vezet és a jó tanuláson és /O 
munkán keresztül rovom le majd a 
hála és a hűség adújá.t. 

brigádvezető a Landler Jenő Jár
műjavító OV szíik kereszlmt•tszetét 
jelentő szekrénylakatos műhelyében. 
Az elmult két hónapban csak Sí 
százalékot tudott teljesíteni. - A 
Párt s Rákosi elvtárs iránt érzett 
megbecsti lésemet és hűségemet az
zal fogom bizonyítani - mond
ja -, hogy mindent elkőve!ek, 
hogy a kongre,;szusra teljesitmé
nyemPt százszázalék fö'é eme!
jem Ezt úgv akarom elérni. hogy 
a munkaidő százszáza lékos k;hasz 
nálása mellett átvesszük az élbri 
gád munkamódszerét. Bízom ab
ban, hogy felajánlásomat a száz
százalékon alul dolgozó társaim is 
követni fogják. mert h iszen vala
mennyien ki akarjuk érdemein· 
Pártunk és Rákosi elvtárs megbe 
csülését. 

• 

IC O Z L E K E D t S  
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,, . . .  Azóta sem hagyott el engem a Párt . . .  " 
Béke-utcai riport egy boldog családról 

Béke-utcai városi házak . . .  An· 
gyalföld . . .  A Horthy-rendszer mun
kásnyúzá rendőrsége ide küldte ko
póil, iilJilen hurcolták el az öntuda
tos mun:rasokal. A munkások el
nyomása, embertelen kizsákmán,yo
lása, ebb<'n a városrészben lálszoll 
meg legjobban. Az .,urak:nak'' büdöS 
volt Angyalföld. mes,sze elkerülték. 
Úgy áU(lolták be a köztudatba, 
mint a lebujok hazáját. tolvajok, 
rablógyilkosok. munkakerülők fész
ktil Ki ,ne hallott volna a polgári 
sajtó rémregényeinek ,.hő.�eiről'', 
a'J<ik az angyalföldi kiskocsmákból 
kerültek a rendőri rovat élére, az 
angyalföldi , .bic�l.--<í,>okróf". akiket 
.,verel..-rdé-<'' közben leplek meg a 
,.felső tíz,zer a-ranyi.fjo.i" nyugatról 
érkezett .  szadista hajlamú .. hölgyek" 
tár,a$á�nban. üzlet� csináltak a 
dolgozók nyomorából és könnyeiből 
j.q 

A . ..főméztóságií kormánu:róné" egy 
ihletett per.:ében av..al akarta eltö
rölni A11::(7alföld munkásainak ny0-
moríit, hoey k,:,gyr.,,en engedélyerni 

A naqyszenl apa, a Jó elvtárs; 
Pesti Kálmán 

méltóztatott a ,,ro•«ztr.lhflngzó·· An
gyalföld nevét „MagdO/na VéJOSTct'· 
változtatni. Horlhyn,i azt hitte, hogy 

néhány gyermek felruházási ürmep· 
ségéin való reszvételével, aklkora jó 
cselekedetet haj! végre egymillió 
pengös háztartásából. hogy egysze
ribe íelszá.ritia a könnyeket a túlon
túl s:z.eg�ny Angyalföldön. 

Amikor a rendszer .,urai'' látták, 
hogy a munkások elesetl'ségéböl is 
pénzt lehet kovácsolni. m,egkezd'.ék 
OTI-pén.zen. tehát a munkasak pcn
zén a családi házak épités{,t. AZ 
OTI akkori vezetői búsás haszon el
lenében tőkés gazdálkodást folylat
talk az «hező munkásság fillér<:ivet 
Ehhez csatlakoz.ott később a varos1 
házak építésének me,g,kezdése. köz
vetlenül a második világháború k i  
törése utáJn. Ezeket a városi hár.,al<at. 
amelyéKct ;nagyrészbe'Il már a �loza
badulás után fejeztek be. kaszurnya 
szerűen. apró. miniatür egyszobrt
kon11hlt.• iaJaísokkl!! tüzde!lék tele 
Arr:i. hogy a mun'Kások i:_ensie� l<ör:. 
nyezetben. tetszetős belso es kul�-' 
felépi!Ésit házakban lakjanak. ar-r1: Horthyiknak sohsem volt elege-.11do 
pénzük. Me'l'lnyire más a helyzet 
ma . . . 

A Béke-utcában ott Rorakozik e-gy
más mellett a mu!t és a je!,,n. A lcl!
szárnyaszerű kisablakos. <'gyswbas 
la'Kt.sc:ikból álló. siváran ható régi 
"!)Üle1ck és az ú.i. 

p ár1unk kezdeményezésére épített, 
kQJ'fzerü hétemeletes, vilái?'?S kliz
ponti líítéses, hideg.meleg v1zi-;el el-
látott, egy és kétszobás tel_jes kom-

fortos munkáslJ'llloták. 
Eláll a ,;zem a csodálko.zá.-slól, mikor 
ezeket , a népi demo'krácia-alkolta 
munkáslakások.a! meglátja. Ezek a 
házak mutatják. mennyire féltett 
ki.ncs a dolgozó ember, Ezek a ra
gyoi(ó épitkezéS<'k egy;ozersmind mu
tatjáJ'k a sz;ebb és boldogabb jövöt, 
mikor vatn.mninuie.n ituen házakba.n 
fogunk 1.akni. 

Valósággal lenyűgözi az embert. 
amikor szembeállítja a mull Angyal
föld:iél. a dohos. pené..<>zes. odukat a 
ma épülő Angyalföldjével, a vfr�gos 
parkok lkőzött elterülő gyönyörű 
mun,kás-palotákkal. a Ráko"i Mátyás
kultúrházzal, a miniaszerü isko
lákkal. � ilyenkor a Pártra. gon
doltmk. a. kommitnislú.kM. n fclszi
badít6 Swvjetunióra. Az ő h�rcuk
na.k. hősi helytáUéi•ulmok eredmin11e 
ez i.-t • • • 

A Párt iránti o daadó hűségről ,  
a haza szeretetéről beszél a Pesti család 

A mcgPlf,:edelt"<\g érzésével lépjük 
át Pe1</i Kálmán elvtárs lakásának 
küszöbét. Tiszta.,,ág. rend. csinos bú
toro'k. rádió. s�ép képek. l!:s ami a 
legdrágább. a legk&zzelfoghatóbb bol
dogság kifejw.ője: három gyönyö· 
rűbbnél-gyönyörűbb gyermek. Szö
kúk, kékszeműek, nagy fekete �zem
pillákbl. Katókát. a ,nagyobbikat öt 
évesnek. Emmikét négy évesnek gon
dolom el�ö látásra- A kis legényke. a 
papa 'kedvence, Kálmánka. alig le
het több nyolchónaposnál. l!:desany
juk m�ltó élettársa az apának. Féltö 
gondd'al vigyárz a gyermekeln•e. akik 
jóltápláUak. jól öltöziittek, vidámak 
és boldogok. 

Pesti elvtárs a MA V Felépitményi
és Va anyagjavító űV üzemében dol
gozik Lakalos, de dolgOZótárMi bi
zalmából ma már idöfelvevő. El· 
kezdünk beszélgetni a barátsál'.\OS, 
kedves családi körben- Pe11ti elvtárs 
a multról kezd beszélni. 

- Az életem n,ehi>z és küzdelmes 
volt a fel�zabadulásig - n1()1tldja. -
Inaséveimet egé.szség1elen pince
műhelvbcm töltö1tem. Mun'kaidőt nem 
ismertünk a munka látá.,1ól-vaku, 
lásig tartott. Segédéveim is csupa 
küs-zködé., volt. Szakmámban elhe
lyezkedni nem tudtam. 1928-32-ig 
például mint alkalmi munkás. pálya.. 
munkósként tengettem napjaimat. 

- Ez persze tovább tartott. mert 
ami'kcr szakmunkát kaptam. rend
klvül alacsony órabérrel alkalmaztak 
és c,,upán 60 pengöl 'kerestem ha
vonta. 

Survezkedll'i tilos voll. de 
u.e-van hova is men1em volna 
mondja bo0szú0an Pesti elvtárs -, 
talán a Peyer-Ule Szociáldemokrata 
Pnrtba' Thztáb";n voltam ao,2al. hogy 
ez nem a munkásosztály pártja volt. 
f!:ppen ez�rt nem is gondoltam arra. 
hogy od'R beléojek. Igy párt és szak
,;zervezet nélkül. a lökés k&nvére
kedvPre ki,zolgáltatva éltem egészen 
a fehzabadulás�. 

- A músodik világháború súlyos 
megpróbáltatást hozott az egén dol
eiow ma1"var népre. rám is. 1945 ia
nu�r 2-án telitalálatot kapott laká-
0un'k. Mi,ndenünk elégett. 

Az amerikai imperialisták repülői 
mejlkím�lték az érdekeltséirükhöi 
tartozó Saar-vidék hatalmas náci 
hadiüzemeft, uiuanaUor bombákat 

dobtak a ma JrYar munkásnegye
dekre. 

- Mi jól ismerjük a háború borz.a.l-

mait - folyt<1tta Pesti elvtárs és 
megszorította felesége kezét. akinek 
ragyogó szeméböl 'két nehéz könny
cs;epp gördüll le a ke-zeiejére. a 
visszaemlékezés hatására. Első· 
sz;ülött kislánvunkat a háború bor
zalmai áldoza.tul követelték. sok száz 
és ezer ártatlarnial együtt. akiket a 
fasiszta téboly pu ·zti!ott el. 

- Boldogan szívtuk a szabadság 
levegőjét, amikor fe!jö11ünk a vizes. 
egészségtelen pincéből. Nagy bizako
dással és lelkesedé,,sel láttam az 
ú.i iáépitő munkának. 

Kommunista lelkesedéssel és moo• 
k&val h.,ladtarn a Párt-mutatta úton. 

A Párt adott erőt a fokozott munka 
elvégzésére, a Párt öl,:lt magához el
ese1t9égemben és emelt 1ki onnan. 
ahol voltam. Mindjárt a fels:z;abadu
lás utá,n gondoskodott rólam. A sö
tét. dohos lakás helyett világos. tá
gas és korszer(\ napsütötte lakást 
kaptam. A hála és a szeretet elmé
lvülő érzéseivel tekintettem Rákosi 
elvtárs fényképére_ Azóta sem ha• 
gyo!t el engem a Párt. ;,zere!ett V'El 

zérünk, Rálco&i elvtárs. De én sem 
hagytam el a Pártol, Kéoessé�im-

--·-· ,-· . 
Katóka '5 Emmike vidám úttör6müsort 

ha!lqatnak a rádióban 

mel. erőmmel segítem abban, hogy 
mielőbb elvezethessen bennünket a 
szocializmu�hoz. 

Meg akartam hálálni a Pártnak 
a-zt is. holzy lehetőséget nyujtotl arra. 
hogy 

régi gyermekkori váuam telje
süljön: tovább tanulhassak. Tovább 

képezhettem mall'arn. 

Ezt úgy háláltam meg elsősorban, 
hogy a munka frontján megálltam 
a helyemet. Ugy háláltam meg. hogy 
elméletileg is tovább képeztem ma
gamat. Ennek 'köszönhetem viszont 
azt, hogy a Párt megtisztelő felada• 
tot bízo1t rám : 

alapfokú politikai iskolát vezetek. 
Ez újabb ösztön2és volt számomra. 
Pártom gondosskodását azzal hálálom 
meg, hogv 

üzemünkben és a lakókörzetben te
vékeny népnevelői munkát végzek. 

Ezért a munkámért értékes könyvel 
kaptam a Párttól Nem tudunk any
nyira előrehaladni a jó munka vi!e
li:ben, nogy a mi szeretett nagy Par
tunk fel ne figyelne i..,o-yckezetünkre 
óS ne jutalmaz.na. érte. 
- Párlun1i V. Kongre�swsir:1 nnyag

takaréko.;,s:\.��al. még több é, jobb 
munkával készülök. Tud:náb:m va
gyo;;. an;na'k. hogy ez a kongrc.,szus 
a további felemelkedést. a béketá
bor crösödésél szolgálja. Éppen 
ezért minden dolgozótársamnak teljes 
erejével támogatn i  kell a b-'keharco1 
mert békét akarunk, de nem min-

A kis Kálmánka 
édesanyjával ,tvitatkozlk."' 

den:í.ron akarunk békét. 
Közbe�zól Pe-•liné. Kedves hangja 

megk,·mén�ik, amikor magához 
öleli a kis Kálmánkát és ezeket 
mn,ndja : 

_ Ne haragudjana'k. hogy 'i<özbe· 
szólok. Ami.kor a rádióban hallga
tom a koreai vérengzéseket, nem is 
hiszik, mit érzek. Csak ránézek erre 
a három .'(yerekre .:S elszorul a �zi
vem Mic�oda állatok lehct-nek ezek 
az imperiaJi,ták, mi!yl:n kegyetlen· 
ségekre képe,,ek. És ilyenkor úgy 
tudok örülni annak, hogy kemény 
is tudok lenni. Ant.71yira kemény és 
gyűlöletN érző. hogy SOÍ(SZO� n�m is 
hiszem el. örülök ennek az erz,•snek. 
Ez ad eröt a haza megvédé-s,éhez, ha 
a gazemberek boldog életünkre törn.ek. 
Ha ezeKre az ártatlanokra gondolok -
Katóka és Emmi édesanyjukhoz hú
zódnak és ráhajtják szöszi kis fejü
ket -, gyűlöletem cs:ak fokozódik. 
Igaza van Kálmánnak. ha 'kell. fegy
verrel i" küzdünk. de nem adjuk oda 
a rablóknak a mi szép hazánkat. 
Ezekel a gyönYörű munki házakat 
és főként a gyereokek jövőjét. Ebből 
nem esznek, 

- Erről már többször beszéltünk 
a feleségemmel - folytatja p,,sti 
elvtárs. - Nem akarjuk vhsza 
Horthyékat. a gyászos multat. amely
ben sinylődés volt az életünk Gyer
mekeinket kiegyensúlyozot� anyagi 
körülmények közölt tudjuk nevelni. 
Már kihevertem a háborúokozta ká
rok .ielentö� részét. Hogy itt állok, 
drága családommal és építhetem a 
magunk boldog jövőjét. azt Pártom
nak kö z.önhe!em. A Párt �zeretetc 
pedi_g e_gyenJő a haza szeretelé:·el, a 
köfeles�ég maradéktalan elvégzcsével. 
l!:s én. a vasutas dolgozók lap'án 'ke
resztül azt üzenem dolgozótársaim
nak. hogv támogassuk. párttaE(ok és 
pártonkívüliek egyaránt. jobb éle 
lüntk zálogát, a Pártot. 

- l!:n pedig azt üzenem dolgozó 
nőtársaimna.k. a családanyáknak -
fűzi hozzá Pestiné -. hogy mi nők 
�e maradjunk el férjeink mögölt. 
Segítsük a Pártot célkitúzéseibe:1 
anyagtakarékossággal. az á!dozatvál 
lalásban és abba.n. hog:v leleplezzüi; 
az ellenséget. amely ügynö'kei1 kö
zénk k(ildi akár a közellát:isról. akár 
a béke megvéd?séről van szó. Köte
lességünk. hogy az imperialistá;;: 
cyűlöletfre neveljük gyE'Tmekdnkct 
és arra. hogy szeressék a Szovjet
uniót, Sztálin elvtársat, szeressék és 
köv<-ssék a dolgozó nép Pártját és .i 
mi drága Rákosi elvtársunkat. 

Még :;okáig elbeszélgetün k Meg
hitt, elvtársi. baráti be�zélgclés fo
lyik közöltünk. pávich elvtárs. la 
punk munkatársa - észre sem vesz. 
szük -. már le i<> rajzolta a c,aJádot. 
Játszunk a gyerekek'k.el és részt ké
rünk egy példás, kommunis1a család 
boldo,gsá.gából , • • 

• 

villam hegesztő, a Felépítményi 
\'<1 ari') agjavító OV-ben. Ezeket 
m,indj a :  - N:igy örömme! hal lof
tam, hogy Partunk februar 24-en 
tartja V. Kongresszusát. Máris e-1-
határozfam, hogy a munkafeizye
lem szigorú betartásával, még na
gvobb munkalendülettel, egyéni ta
nu!�som fokozá,ával felkészülök a 
dolgozó nép nagy ünnepére, hogy azt 
mélló módon segíthessem. Pártunk 
kongresszusa a békéért, a szoc:a
l izmus gyorsabb ütemű megvalósí
tásáért folytatott küzdelem újabb 
állomása lesz. I lyen kell, hogy le
gyen n békéért és a szocializmus 
Ppité;éért harcra mozgr.ísító mun
kánk is. A pártkongre�szus nem
csak a Párt ügye, hanem az egész 
dolgoz,·, népé, valamennyiünké. �n. 
mint a szocial ista munk�versenv 
hőse, élmunkásjelvénnycl és dísz
oklevéllel kitüntetve, mint ,,A 
szakma lef{iobb dolgozöia", a má
sodik hE>lyezést értem el. lgérem, 
hoay munkamódszeremPt az ala
cs�iynbb százalékot teljesítő mun
katársaimnak átadom. Az a célom, 
hogy ők is tú !teljesítsék a százszá• 
Íalékot Az új normával jelenlegi 
lelje ítményem átlagosan I í2 szá
zalék, de elhatároztam. hogy a 
kongresszus tiszteletére tovább fo
kozom telje,cítményemet. fMgjaví• 
tom munkám�t és azon leszek, 
hogy más is megjavítsa munkáját, 
akár a ten·fegyelem, akár a munka. 
fegyelem megjavításán keresztül, 
hogv én is hozzájáruljak Pártom 
és Rákosi elvtárs vezetésével, sze
retet! hazám, a dolgozók Magyar
országának és a Szovjetunió v,
zette béketábor további erősítéséhez. 

6ÖI.IÖLLEI L� ÍSZLÓ 

kirakó é$ szá l lítómunkás a MAV 
Hídépítő OV üzemében. Csoport
vezető. 12 főből á !ló csoportja 
egyéni versenyben volt a Szolnoki 
Járműjavító 0V szál l ítómunkás
csoportjárnl. Gödöllei elvtárs átla
gos teljesítménye 1 2 1 .2 százaltk. 
A Pártkongresszus tisztektéro Gö
döflei elvtárs párosversenyre h ívta 
ki az üzemnél dolgozó másik há
rom �zál l ítócsoportot. A munkafl'
gyelem megszi lárdításával nem-
csak az átlagszázalék megtartása 
a versenypont, hanem annak túl
teljesítése. Válla lták a kocsiállás 
te!Jes megszüntetését, hoay ezáltal 
hozzájáruljanak a kocsiforduló 
meggyorsításához. a téli forgalom 

sikeres lebonyolításához. 
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AZ OLASZ VASUTASOK KÜZDELl\'IE 
AZ EMBERIBB ÉLE'fÉRT, A BÉKÉÉRT 

lsmerjiik • tervet és a terr is•ret..,, 
késziiliin1t a kongresszusra 

„Sztálin el,társ mondotta: ,..1 szénmegtakaritást metöen, péklául az 

Írta : CESA_RE MASSINI, az Olasz Vasutas Szakszervezet lőtitk6ra 111u11i_aLJer�e11_11 a swci<r!innus építése• a. sorozatú mozdonyok teljesitnlinye 
tt(:k ko111m1111isla mótiszere:' Ebből kö- e'.,cő húban 1 10.000 el g,1onna kilomé
\i�tkel·k. h gv a munka,crsenyt nem te,- iajlagos .szénkisz·1hása 9-8 kiio

kan'pán)�ze•iícn, hanem f-communisla gramm. Ez összesen 1 078 sz.ízalé1i. 
·eitdii:ettcl iol\-lot.o,an ie!ie!é i\e:óen Fe1bontva 30 mozdony,ez é-re eir1re esö 
ke". iol:rtatn! · �Z.:nfogyaszt.í - 35.93 tonna, IO száz.a. 

Két eaztendö óta Olaszors::á2 d ka
p1lallsta E!urópa azon orszá,zává vált, 
melyben az oaztályharc e,zyre kér:cl• 
hetellenebb, söt vére. formát ölt. 

1947 decembereben - az dmerikui 
lmperiahst.ik paranaiára - a kleri• 
kálisok meebuktatlák azt a korm.lnyt, 
amely a szociali,ta é6 kommuni,ta 
munkásosztály törvényes képviselói
böl állt. 

19-48 .:iprili&ában d parlamenti vá• 
las.:táeokat hami6 vall.!�os fandtizmuö 
jeizyében ej tették mee, olyan, Úl!)'De• 
vezett „éhinsé1(' kozepette, dmelvet 
cgak az Eevesült Államok tudott vol
na envhiteni -, amikorls ueyanczek 
a )cereszténv demokraták. akik a7. or
�záe leereakciósabb fasiszta elemei
vel álltak 6Zövet&éió!ben -, abszolu1 
többs<>eet csikartak ki maeulrnak a 
parlamentben. 

1948 júliusában an.al a búno,; me
rénvlettel, mel vet az olasz nép , e
ú-re, Toeliatti elvtars ellen elkövet
tek - a reakció remélte, h<XIY naev· 
mértékben cl tud j a  even11iten, d mun• 
kásos,tály eröfeszítéseH. 

1948 mái;odik felében a keresztény 
demokrata szak5zervezet1 mozgaioqi 
szdkadd.r veze:öinek á.ru1d6u követ• 
keztében, valamint a köztár,;asá1?iaic 
é.s a jobboldali s,oci dlistiik akuamun
k.li.1a lolytán, az e2éőz red.kcio ieveke
zett 01ee2\·engHeni a mi <ilta!áno3 
."-iunká6Szövetsé2ünket és demora l i 
zálni az olasz doleozókat. 

A politikai aknamunka eö?é<iz prog-
. rammi<>ra szlik&éee volt a reakció· 

nak, ho11v elsüllveszthe&se a szocia• 
lis reformokat, klilönösképpen az ae
rár- é6 jparireformot és me2állitsa az 
általán06 fejlödés út1<Ín a demo
kratikus intézményeket. 

Azonban ez a reakció;. programm 
n1e11hiusull. dolgozók osztálvának 
politikai pá.rtiai ahelyett, hol!, e!
gyenqüllek volna - e,n,enesen meg
erösödtek. A GGIL-nek sikerült lenn· 
tartania kereteit. valamint e1n,;;éees 
iel\eeét, az olasz nép na11:v ré6ze a 
Béke oldalán áll és bátran küzd az 
antidemokratikus és antiszociális PO· 
litikai, valamint a klerikális kormán, 
,Htal elökt>szített imoerialiMa h.iború 
ellen. 

1949 au2usztusában hosszú és ter
méketlen alkudozások után , amelyek 
iqen jelentéi6 követeléseinkre vona l. 
koztaK - az eeész vasúti hálózat 
iavítóii1emeinelé munkásai 11,�11 tün-

• tctésbe ke1dtek é« folyama:osan, 
minden eeyes tartamán) ban, tél na
pa,, általános .;ztrá jkot valÓ'iitotta '< 
me�. 

A kü,delemnek. e,en [orm-ij,1, mely 
min t  eev hatalmds kfüontakozó ak• 
ció elsö illlomá,sa szerepel - i!!en 
hdtásosnak mulatkozoH. 

A vasúti Íl!dZl!il(Ó6dl! kénytelen 
volt eredményesebb tán?valásokha 
belekezdeni é6 így sikerült több 
olvan. már rél!óta han2oztatott köve
tcléat kicsikarni, mint például a fizc• 
tett szabadsál! napjainak 16-ról 26-ra 
emelését, valamint az eevszerü mu-n. 
kásoknak első osztályúakká való kor
látlan <itminósítésének eredményét, 
ezenfelül több más, kisebb 1elentó
sé2ú en2edményt. 

1 949 októberében Firenze é6 Bo
loena tartományainak va6utassá2a 
elhatározta, hoev a heti pihenőnap 
elmaradása és a 6zemélyzet csökken
tése ellen tiltakozni fo,z és követeli 
a munka;;zabályok le2pontosabb be
tartását és ennek jeleként 1clenlÖ6 
keséRek.et idézett eló az Ö6szes vona• 
toknál, de különösen d tehersziillil· 
mányokkal kapcsolatban. 

Ezen akciót i,, siker koronázta. 
1949 december l-én a Torremdl!i<>· 

reban mee2vilkolt néey munkás bal
cor&ával szembeni tii takozá.61.:ént • 
vasutak minden kateeóríáia 11 többi 
ola&z dol2oz6val c2yütt ;;ztráikba lé
pett: a sztrá 1k a ';.!Ördiiló személyzet
nél két órái!!, a többi alkalmazottak• 
nál e2v napon keresztül tartott. 

1950 január 10-én a másik ey,iva 
11vilk.ossá2 következtében, amikor 
Modenában hat munkást öltek mell 
2épfe2yver2oly6k - Boloena és Fi
renze tart01Dányainak valamennyi 
vasutasa beezüntelte a munkát, dZ 
el ö tartományban 24 órái!!. ,\ má,o
dikban 9 óra h�szat, mi,i a többi 
kerületekben a tiltakozásoknak ki• 
ki<lebb ielentósé,ze volt csak. 

1950 márcíll8 15-én tí!tako>d5UI 
azon brutáli& rendöri támadás ellen, 
amelyet a ma�herai Breda-ilzem be
cauka,ia ellen tiltakozó lémmunkások 
ellen alkalmaztak - a velencei tar
tomány vasuta.sai 36 órás �ztrá jkba 
kezdtek, mii! a szomszMos veron-ai 
'lartománv vasutasai munkabeszünte• 
lléaüket fél napban szabták me,z. 

1950 március 22-én é6 23·án, "l!Yéb 
2vilkosd2ok elle:Ji tüntetésképoeP, 
- tét doleozót Lente!l;iban és el!vet 
Parméban ,zvilkoltak me,z -, a Bo
lo2na és Firenze tartományokhoz tar• 
toz6 V811Ut8110k nél!Y órán keresztül 
állatták a vonatokat, mi2 a nem 2ör• 
dül6 noldlatot teljesltó szaktáruik 

eev tel jes napi e tartó sztrájkba kezd
tek. 

.\ nemzeti let,zabadulá� illa elsö
izben mult év m,;ius ! -évei az lillam
vaeutd·k minden eevee von alán a for
e:alom nel!YC<lórJra me•ibénu!t 
lilta' ozásul az ellen, hOl!Y levet.ék 
a 11apircndrö1 a nyolcórcis munka 
kCrdé6ét. a vasúti Rzemélvzct szdmcs 
kateeóriáiával k pcsolatban. 

Ez a tüntet� ieen jl)! 6ik.criilt éi 
e•ös v·.;,;· haneia támadt ,·a lamc•rnyl 
v .1sut16 kor; ben. 

Míl! e soroicat írjuk, a v.,,-utassá!! 
három ie!e•1tÖ6 ka lel!óri..iia éspedil! a 
mozdonyok .szemClyzt: te. a von:it:·í"'é. 
rök és a iavitómühc:yek dol'!o:-ói 
vctnna" üqa:lmt á l lapotln. n.  

MeebC6zéléeeic folynak a ve,ér-

i2dz2atósáei!al. A követelések &zámos 
kérdé6ekre terjednek ki és i�en je
lentÖ6ek. E.; pedi11: a menetprémiák 
felemeléde, az éj.;zakai munka, a nor• 
m.\k túltelie5ítése, a nyolcórás mun
kaidó feltétlen tiszteletben tartdsa, 
stb. 

Már eréi6 kü1delembe fo11tak, hOl!Y 
sikerre sc2ít�ék a meebeszéléseket. 
Az érdekeltek katP.11óriainak . minden 
e11ves me2be,szélé6Pn meló!mutatkozott 
az a tény, ho11v a v��utasok clbatá.· 
ro1lák ÍOl!05 követeléseik kiharco!á-
6át. 

De az ola.,, vas•1tasok Ul!yanúiv el 
van•1ak 57.dnva arra is, hOll?:Y a1. e2Psz 
,·iláe dol1101oival vállve:ve harcoi jn.  
nak a dnmokratik.u� és 5zakc;zervezeti 
iol!okért. 11 békéért. 

A nm;il;awc· n}ne� eg,,k L-élja, 1ék s:z.ér,meglakari!ás fe:aján!ása me11ett 

l!O!!) 11 oo:gozök az öté,es icrvet le'• egy mozcior.y;;zemélyze!nek 3.6 tonna 

j.-..irst-k, -,ö; túlle!j<.'$il -:k. Ehhez azon. szene' kel'. megtakarftani. 

ban minden oolgoz.ónak i,.mern:e ke'.l Mozdonyjavilás: terv. A mozdony. 
., ter<.· reáes<i rész<';, azt. am\1 neki kell jadtáe,i ter\' két rébzr" oszl ik. az idő
e!Ytlg-ezni. Púrtunk m á r  ,öbh.;zör r,i- s,.akos és • a futójavitásra- Az id&za• 
mutafolt a le.rdelbon,ás srni;segtn\ kos jay1!á.;i terv n •gá: '.ap itja, hayon
;tmi :  a v,1,útc:il a iörrirh ly kivt't�:.-- kfo javii.an-oo mozdonyok számát. Ezt 
,e '.  nem hajt ttak , égre. ',·'bont,·a munkacsoportokra é.. egyé. 

Az !'.,,�; • Fúlóhüzl>an okuha az,,;,. oekre, megá! '.;;pí ható az egy dolgo-a>ra 

001 a h :ht-kbó:, arnik a fl?:bc,- lat'au rsfi napi m.:.J'.''A�nyjad·tas� ie!j íTJnén� 
T'r'.dául, a haYi ten· 12  moz.don1 jdcsza• ,erd>iil ,'s ,i hhoi t'recilr: '· l:o�v a c1.,;. !;os m,,,,_· :n·ilúsa. Ezl vé<>'"t i három t'SQ-gioz.ok nem ismer e:, a t•�:vb/-'. rbiu\. sJ ·b· 

Alberti Gyula esztergályos 
gyorsvágó sztahánovista iskolán 

szakmai toYáhhképzés�n YPSZ réRzt 

hári,:i ft'.a,i, tokat. a 11103: ic.aJ :ott !}Ori. E g;· c,;nport 5 lakalo<ból áll . ö.,cz. 

len,;,-ié,,i é.rtclaez!•' ,,<'" re-,; 'sen fe' · w.� · 15 lakal0o. Mintho(fy hetenként 
iJontoti ter\\ e; !<';:tür,k a ,,,,lg'>Z• 1, dé, 3 tPOzdon) 1 kell megj�,•i 1ani, a cs.opor
\,izo•t� lt\ a  a;,t, h<•�, 8 , ,.,rn.i as· ok win<k'-gy:�e egy moz-clonyl javít 
ü1emek e.,'él is ill Jeh-et !x>Plani, estik .m,l' hetenkén{. Egy do)go-.rora jut 
ajurni ,.e,!. ha, i J /5, , a g} napi 1 /30 iroz.dony. Az 

. 1 . i<lő,z,ik0s ja, ilá.si n-ozdonyok l-akatcs 
A ter1:.:-· ,,•y;l.á móC,ját az ah,b nak- ,� i•rrk[,jának átlaga ielt.:ie'.ezzük. hogy 

han is.m,:,r·e!e.'TI. 2�0 cira, akkor egy dolgo1.óra esik 9.3 
Az I "Dzg�ós{,g-ió: m: · Kíipo e-:1=6 l .�r� . ai!ni ha napi n:-iv!c ílra? mu.nka-

;,eg; i,doé\ i len·et d!!p!e�e:�� bomol- '.liit ,·eszün�. 1 1 5 százak.'lmak 
�:Jl��or a·� t"'ir:- ú t �.;,._;..ec·,f,)1)1f!:1 a 

I 
t--g)t-.Z-ern) neg) i .6tvse'. rl :-vozom. I!{� t�1k ;�:. id ' lll(l:g. A tir:.rvet t.ehát. a mozcion\'-

�,..J :uin: 11 ,;.,.M.ahi it; rr. g!:JQL1f a s, ;! · mi r.dw idl I kiL: ,�zr.1i, ·:, m, ... r. n,ig ,\,. lHuZ<.16't�t,.;..::at te.r\�l ri 1,,zdon•, h• ic.1-.Jto.s nkkor telje · �:. ha llOf'fliáj:tt 
i1�i:.o\ :.S-'ta-1noJ..C .on( haUii!�a11. m .g .:11e!ll1t enntij a gtpn.é1 I!(!\ gym. is !11 pu....ol\ -✓. er-�nt .,-�Jü csoµarLa �z.'od,:k. J Ifi s7,.ifzalékra vt"gzi el. 
lri:m ér:•.Ueru I g �é-.«- enn�:; 2 j lott. ma Hl r,� Dern„g. ,•nk'fo Ó•TU Ez�ke! ll<'' ezz.f.,- a. h. <'. <!, csoporfol,,- Az E�za!,i-F[itőház dol goz.óinJk többmozg,  O!Iól ·<l'k a ;e:-n 5;,;�t- �ze7k<'i"11ei l-i!iii u'óö. -ii,; é, pUana• na!,. A;� ·gaz1p lú; ,t ·,j megi.;1pott s.'ge már :,-meri az eg);éni forv · t i;  Ha. ottam ri<lión J;c:-e..-.z •-,' �"  ltin ,ok HiJt ,rí, .,,,.. fiz·k2 n:e,::eri,;teté� 1 .0$0.000.006 e l .  t .  �I m . .  , ... . f . - ami enn<>k nem kis része rnn abban, � 
�er.,.;z1u' o<, .,�L,m, l;,=1 ·.ttu '::b nt.'lküi ll12�arri cme'em a m1111ká1 • � - ;iz el"'í I egyeclé,· g.uoii s ,•·•,1 ,' i:;.m"rv" szert>tett Pártunk J<ongres;;zusára e'.vtárs és a töbl>iek mic:,0<'..a· !ép e.-ed- g�po/ (s !.") az új no�m.ík ffi<'g1foi<' a nélki1i,z.éseket, az e;,.,últ ,'v:k la- na gy�rtékü munkaie:ajánlá ·•,k tórién-mt'n ·ekel énwk el ier::1el&e-ri�•�gük ""•r, =.!_0110'4 har:!,u.. 1_11!} erzem, pa;;ztalata·t é.s a nx:-•ck>!".·.i ·b1?unkat. tek . 
emefé,•11 k,:,�szHii. l�o,zy gyoz� k-eru, em J.a. fl"i-0-z:tottL?k. 

· 

A1,ko:- Jwt,iroztam 'ti én ts. 1'ogy át J)i� �'.e-m á ' Iok m,eg, Az egy� soro1,.a!o!,: fcn·ének lo\·{1bbi 
iogom ,;zer<.·ezn.i a murká11!al. én ;5 tovabb fcjiesdem szakmai é poli- hotl'lá«a a köv<>tl,t-zii: Teg, iik ie,, hogy 

Dol gozótnk az nzemrészeni-◄'nt �-
iartolt röpgyü!éseken a l,övetkezö 

-�· sz.'ah�nov·61i>k �ziles t,Hmrí.ba jó. tikai tudá�omat, az a. sorozatú moz0n•·ból l!\ rlarah 
Jileme!kedő felajánlá.-sol<at 1e-."t<.'k: 

J . Utaz.ószemélyzet jaooár, február, 
1Párcius hóban a 1,:.sz.ahás-hoz l;épe,t 
1 0  .sz..-\zaiéko., szénmi'glakarilá 1 576.000 
iorinl értékben,. 

pek. ll�• � ermeknek az apja Yag) ol;', po'itik;,i •ze·nin:;ci11n1ot hal a,nk t's , a,it, ,1k!-cor az a . .sorozalra eső 1 00 
:,z <:g, 1k g„erme!,em a dem-,1--ralikc• p,irhl'z..11no;;an ezzel együ-ll a gyor·· t•'egytc,nna kil<>:>1�tPrl 0°21;-,,< l ii-1e: \l i 
hom:éd.: • tht,n �zoJg-lJ, a m�..;·k �obefl Nigó ztahárto�·ista isknfri hatlRa!ója \'Cl t"gy moz.oOfi)Or. !.��e pi r s.zt1-mdyL.et 
az üz lt>�1 , aho. t'n i� dot,;iozom is ,, gyok. van a hányado�, c,,ztju-k 2-,·el, így 
gyor;., :,g-i i�ko'ába jár. ú, 0:t 1,fpezi En n� 1 Ila{" iudom, hogy miérl :�- megkapjuk az �y pár mou:ony.szc
m gfd. A m.;�fk rn:gyrc énnekem keli sz m. A csah\d H'rl a Pártoin-rt. a rné!yze re �s,; ! 00 c'."g,."o-m.:i kilorriter!, meg�eresni 3 mi�dent'ap' belcvl> iala- ha1.'mért. n:<'rl az újÍipusü embernek am:t a rr.oz<lor;y.,;z,emélyze!n<'k teljesi• 101· Minden �r<' ez a J.-örii)m••n} i< kine:· mcgl'ál101.01t a vi·mnvJ 3 mun; <en'e 1,e-li. Ez a 1 00 százalék. 

2. ;\\ozdonysu-reloénk dolgozói az  
1 950. éYhez arányit,a januar, február, 
márdusra 30 .száza!ékkal eme!ik telje
Sitmén) ükeL 

goi,do'kozúba ejle1L · · 1 t . .  · •• 1oz. a enllt'.es ma mar = l<"i;er, Az önkö.,�égcsökkenté;i ten·. A gla-
3 .  Mozdonyképteienségel minfüégi 

\\ég a r,,gi normii\ a: cio'.go?., a. h'· · 
éven keresztül '11 1ancúan 200 s.,;;ziJ: S„ 
fe:e!t kezd em 1\'rme.ni . .  \ \ ;kor eki.�zi:· 
m�gk p.am a .s.z.tah.á-i1n\· ·�tn f"'.1 ht·'a  
pot. 1950. augU6zfu, 18-lin, ,'re, 
hogi itt nem fog,,1- megál· 11 · és 

én is azoknal. az öntudálos élenjáró 
dolgozóknak a táborába l�em, 
�kik kérték, hogy viZ�J?áiják icliil 

a normájuk.al. 
Ez 111<')( is t,;rt,-n, .  E .,,�_or IÍJ n•;,;. 

sz"rekhez :o:} .HlloL!tam. \\e1;0g1orst.ol· 
tem a gé:ptr,:-e�. a kf:-,,1,."f\ kö=>iöriiiS�,.:;
riek n.ag�obb íigy,e,imet s.1.'enle!t .... ¾n t!6· 

imrcem bee,siilel és dics&-ég dolga. hu ':" havi tervel felbontju!; scnizalon-:,,f06t, a köielmnltb3n a Na2v k◄'nfi t-erut>. Az Öílkü!�!1'csiikk,:,n!é-., OJ.t,beri Szoc'a·! ,ta Forr,1dalom cm· " 
Jékünnepén kaptam meg má-5ockwr . kel :egfon!osai>b '.tre:e a faj•a:,ns s,,;én
szll!hánod�ta ére:nmel ,·a·ó l<ifiin. lé- ioe:ya,z+ás és a ,no.,donyja,·ít;..i;. i,;ö, -
,;eni.,t. Erre L'11 nagyon biisz� vag,yo!. 1:<i,g. Az ,q,1i.ga,ú;� álta· .kiadc>lt ÍdJ• 
.;.� i ,n el..s,em to,abara ·, Pártunk  és J;,g<i,;; . zéniogya„-zrá..<.i irám·za,,>1 iel 
uasn ,.:e--térün . Rnkosi f';\t{r��Jf, ki· bo.ntft!k moz.don• ·.,j()ro1H.or1k�:"Jt a már 
t.<.n-to i.:,z-lata :ti II me, <'+ni a fen1 em-1,1.,, , móöon, ti�• m ' 11t a 100 szn i:f.izmns ;,.-,; • je'eg,.1orm.1 1 otT'té <" i !l:ozcio,ivo�l,.-é"ll 

1 d,:.,'. -d,·özk 1el é,; moicx,r,�s,..e:r.._.:!yzeten'· ·,..._ l� a 
:\lberti Gyula 

I 
n1n1c:on-..�ze,ré'1}1..d •1wja, hogv :i } , 11 

s?A,,h.,,K" ·<-ta ert"1T;'>1el kitttr,<elel! Ie�z a k ,,.,b,í;J é.; eszerim teheti 
e,,?tergalyos meg- munka,erseJ.>hei, a ie:aJ„Pia.s• a 

1mmkával 25 százalékkal c;;Ö!;k?nljúk. 
4. A kon-gre..,,._,zus napjáiól kezd,e  ii 

11a;,í1< rreglakari!ott n 'nböl fogjuk lo
;·.ihbitani \·onatjatnkat 

fí. Az első negyed&,� lervünkel már
c·u, 2 1 - re teljet.iljük. 

. Tudjuk. hogy ezzel a felajánfás,nt 
l-l m�taljuk hálánkat nagy Párlu„k 
és annak iorr.-)n ::i.zerefett vezére, 
Rá'tosi eh Lars ir�nl és erösitjtik a 
Szovjeiunjj és Szcá:in eh1ár,; ;'.!ta' ve
u-t--t hékeharcol a qyűli'>!l 'mperialio;
lák �!len. 

Soós Elek OB.-titkár 
----------------------

A• ellen.<tJég 
a Dunahes•i Jár1nűjavító fJJT„ben 

Az ellenség :izemúnkbcn számos 
nel}en ielüti iej"·t. Termeléke11}ségünk 
fokozatos emelkedését g-.álolja, el!en�é
gcs propaganda! uttog- a politikai lag 
kevésbbé képzett dolgozók között. 

Az egyre éleződő nemzetközi politi
kai hei�zetben az el'ensél!' Amerika 
haniziát veszi �t és ezzel akarja dol 
gozó;nk harci kedvét és elszánbágát 

a f-errrre�t:s frontjbn mcgtön,i. 

Az ö5s,el meginduló politikai iskola 
jeicntöségét. elméleti s-?.im·onalunk 
eme!é$ét le akar'a az ellenség becsiilni, 
lgy a megindulás kezdetén lemorzso
lódás volt é$zlelhető. Eredményes fel

világosit,í 111unk.á1·al emelni tudtuk a 
polillkai iskclák létszámát ma már 
üzemünkben doigoióí nk nagy r<'sze 
tar.t>!, k:pe,i magát . 

Az ellenség elleni küzdelemben ez 
é, ta,·a,zún do· !!OZúink ki\'ett-.tték so· 
raikbói F�kete Antal csop:;rtvezetöt, 
aki sorozatos nor·t1acsalá ·saJ akarta 
d< ll!'<>Lóink eg,sél!'él és szilérdságllt 
meg-bontani. Ez év ö::,zt'n 

a bádo11osmühelyben többen norma-

csalást kö�ettek cl. 

A norn,acsalás !én.yeg" abban ,;::t, 
hogy a különböző nae-vsál!ú víztartá
lyokat, i llet\'e ezek rnunkálalait egysé· 
r:esen a legnagyobb áron díjazták. 1ft 
szerepel Horka Lajos, M,iller !stv:ln, 
Zsid11szky J({iro:} , Ki» .lúzsei, mel . 
leilük megemlítjük 1r.<'g Gárdai Józs;i.. 
fet és Brellos Ferencet. Az íigy kivi7JS. 
g,.i!ása folyik. 

Az utóbbi időben nHJlrnn clt.z.aparod
tak üzemünk e1?ves részeinek mellék
hel�isétleiben 

.i demokráciaellenes, 2,·.aiá�kodó és 
fenyegető felírások 

Amikor dolgczóink legnagyobb része 
öntudatos kiállással és munkaidaján-
1:lsokkal komoly mérlíkben viszi előre 
öté,·"s tervünk te! �silését és ezzel 

elömozdíijd népgazda:;:l1;-u11k megerő
södését, türhefdien. hol!v e-gves bu i
káló alakük mel·!ékhelviségek ajtóir11 
é5 falaira népi demaJ;ráciiinkal becs
mérlö kitételeket iirkaljanak! Ezeket 
az ellens.iges elemeket kíméletlenül 
'e fogjuk eplezni és ellenük úe-r járunk 
el. ahogy megérdemlik. 

4dpiürés 

A7 elmúlt napokban üzemünk bj 
e.,ztergapadján az amerikánert eltör
ték. ElözJ napon Su,r Ede eldár-& 
az esztergapadot rendben hagyta olt, 
mikor munkáját h,e,!ejczte. Héliő11, m · • 
elótt munkhját elkezdte volna. szoká�a 
�1.eri nt gondosan átvizsgálta a padot 
é,- ekkor észrevette a törött alkal• 

ré,.zt. Azonnal je:enié;t lett. A vizsg:i
lat ,;crán kiderült. hoe:y a padon va
,·árnap Vöfgye<i Antal esrzlergálvos 
do'.gozolt. 

• 

Amikor kérdést intéztünk \lüfgyerl 
A;,talhoz. elismerte, hog·y 1l dolgozott 
a padon, de tagadta ho1:n- köze volna 
a 1üréshez. 

Amikc r  aztán ható,;ági közegek kezd 
lék vizsgálni az ügvél. 

két nap mulv.a beismerte, ho11:v ő 
törte el az alkatrészt, 

de nem ,nerte be-rnllani, mert [élt a 
kö,·�tkezményeldöl . Védekezésében még 
azt a kijelentést telte, hogy azon a na
pon többen dol�ozlak az lizemben és 
azt gondolta, hogy a gV1111ú másra 
tert"lödhet. 

lme, az öntudat "élküli doliozó 

mintal,;épe! Ehhez azt hi�zeni nem 
kommentár. 

i�ZPIRÜRk 
öntadaios dol-o:,:ói 
rherea őrködnt>k 

kell 
1 

,·a! eddig fe
.
lép1lettünk, vagy lé!rehoz. 

tunk. 
Bárhol é, bármikor je'en!kezzék i& 

az e!i,·nséi;:-, aljas munká1át meizaka
dályozzuk. az ellens<'get pedig- lekp· 
lezziik, mert a mi P:írlunk megtani
tctl m; nket arra, hogy kimélelleniil 
sujtsunk le rá ott, ahol tal.lljuk. 

Az !'Jlen�ég, amint tál juk, minden 
alkalmat megragad arra, hogy aka• 
dályozzr.n bennünket elörehalad.ásunk
ban. üzemünk öntudatos dol .'l'oz,íi 
azo1:ban éberen ügyelnek és füködnek 
s;oc•alisla épilö munkánk felett és 
ne".: �'JZedik, h(-,e-r az ellenség lcrom
bolJa m1nda;:t, ami! ,·erejlékes munká 

SARAI JANOSNÉ ÍRJA : 

Azért tanulunk, dolgozunk, hogy mi
nél előbb megvalósíthassuk a szebb; 
boldogabb életünket. a ·,zoci.lizmust. 

-ik-

Háztartási tüzelőanyag takarékossággal is 
segítsük hős hányászaink széncsatáját 

.:r�rvgazdálko<lhunk rohamos Mncl- .\ most mcgkezdt-t l  ta,brt'ko�á-kcdé.-se megkii,eteli a S1énlermelis gunkkal a z{n, füetw tiizeloonya,iunk gyor. enie.lésé1. E,ek a köwteh0,,•k t<1k;1 ré-kos fellrn\zná!ásá rnl ,·aiamÍfll a olyan na1:yméretüe-k. hogy szénbán,·á- ,·iliany:iram- é'.'§ víztaika-rfkos ái(f,{Ul i �atuuk kezd elmarad11i m�öttü,t·· - frjl·zziiK ki az á!.ran1uuk iir:'1 tlli hazamondolla. Rákosi elvtárs a K·öiponti i· a"' kö�l-i_l•!',·\t'giiwket � han·os fegyei• \"ezC'tósi-g oktúbc-r 2;.j ült�tn. .\ hú• mr1ellsq�unkel. n1;:1miflt a �,zé-nbán\"ány1í,zok me�érl<'tlfk Rriko.,i t·l,·társ -.J:oknsk kijáró meghersülé ii11ÚI, frlhi,·á�l l'\i az oro::zlányj XVII-�s !t08T takartko��:ígi mozgalmunk-kal nJ..na  dolgozC,i novrmher ·2„j fclhl\·:'1 - 1.· �'kerrr \"i-g·yük a tf"rmr1t'"�hen 20 �-,thoz <·takn<"m az l'Gt!,z ország bá- �z,ízail'k'ka l  tmelked1J szl·ucsatát u nylh-zui r;;atlakoztak. t\O., w:"ua{é-.k· 19jl.  é, SZP.ptember,•re. ,.A;c első bá· kat teljrsfü,t.tí,k lúl a napr átlagos elö. n_rász napja'· ünnepre! irányzatot hős bányáS!Znink a nonm- Fc-lki\rcm valamennyi rnsutas•a ,. ll<'r i-i ünnepi műszakon. �zonytársamat a tüzelifa-nyagtnkaré• 
Ráko,,i el\l:irs Íltmutalására, mi ma• kossógi mozgalom kiszélefté'lérel 

gy,ar ,·a!'iutas·aSi.Uonyok erlisHsiik a Járu•lju1tk hozzá Ölf\:cs ten·ünk si• 
,a�uta� mozdonyvczr11j,k és fiit i\k szfn.
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ker,·hez, e rll,Hwk a mal!y.ar népi de• 
lakaré-ko"'-IÍgi mozgalmút a ház-tartá,i n�"'.kráda ál:amát é, gazdaságát és a 
tüz,�önn�agtakaréko.-.ági  moz:galmu1Jk. ,·! Jag béke zeretö népeinek hainlmas 
kal. \'ö<t,·ll'k ki  rfszú.nket a szfnc,a-
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tahorál. 
tábúl, hÖfi� el�gil�ül. a Párt é.1 • Szabad ág! 
m:ni,1.t...-ta niu,s batározatútuak ikeres Sárai Jjnosn<' Id. tt.t 
véar"ebajhi9át. L \"asuti Föowl. Szem. }fiT, 



nso Janulr tS. 

A jó bizalmi á llandóan ébren tartja dolgozótársaiban 
a versenyszellemet 

A termelés nagyaranyú fokozásában 
fontos szerepe van a munkaverseny
nek. Mint álta:ában a zocialista 
gazdasági rendben, a munkaverseny 
és a Sztahanov-mozgalom célki1üzései
ben meg kell nyilvánulni a terYszerü
ségnek. A szocialista felajánlásoknak a 
terv túltelje flését, minöségi!eg jobb, 
mennyiségileg több és önkö!tségcsök
kentéssel járó végrehajtását kell e!ő
mozditani. fontos, hogy a terv ielbontva 
a dolgozóklg jusson, mert a dolgozók 
csak fgy tudnak konkrét ,·állalást tenni. 
A vál'.a'ás lehet egyéni, páros és bri
gadversen;-yá!lalás. Ahol a dolgozók 
egymással parosver cn_yben, vagy 
brigádban tömörülve vég_z1k a ver�eny: 
vállalás.aikat, ahol mmde-n dogozo 
isrneri a versenyvállalást, melyet 
minöségjavílásra, adyagmeglakaritásra, 
illetve önköltségc,;ökkentésre tett, és 
ismeri en�k százalékos klteijesítési 
arányát, már módjában van . ennek 
túlteljesílbc. Akár a szlahanov1sta 
csúcsteljesítményt is elérni, vagy akár 
ezt túlte!jesíleni. Mert a verseny csak 
a Pártunk és a szakszervezet útmu
tatása alapján, az öntudatos dolgoz�k 
lelkes közreműködése révén fog teties 
mértékben kiíej'.ődni. 

A szakszervezeti bizalmiaknak első
rendű fe'adatuk a munkaverseny 
tudatosítás.a:, szervez�. kiértékel�se 

és konkretizá '.ása, meri nagyon sok 
helyen, ahol a szak..zervezeti bizalmiak 
nem loiy(lak bele a versenyügyek 
tudatosításába, hanem ezl csak kizá
rólag a szahonalra bízzák, így a ver
sef1Y ellaposodik, vagy a vál'alások 

kampányszerűck lesznek. Ilyen helyen 
a szakszervezeti bizalmi l'\em végzi 
jól a munkáját. a hozzátarlózö dol
gozóknak nem magyarázza meg a 
verseny jeientöségét, a válla'ás [on
to�iigát és így nem lud tömegmoz
galommá fejlődni a munkaverseny, 
csak csinálják minden öntudat nél
kül, mely nem vezet komoly eredmé
nyekre. 

A J6 szakszervezeti bizalmi 'állan
dóan ébrentartja a hozzá beosztott 

dolgozókban a versenyszellemet. 

Tudatosítás útján a csoportjának tag
JBlt egymás,al versenybe állitj.a, ott 
van a kiértékelésnél, és ezt kivi�zi a 

dolgozók közé. A csoportjáról verseny
táblát szerkeszt, hogy mindig tudják a 
dolgozók, hogy ki milyen eredményt 
ért el. A munkaversenyt és a vállalá
sokat mindenkor azon szolgálati ág 
területén belül kell  megállapílani, ahol 
ezt vállalják mert csak így lehet a 
sz.ük kereszlmetszetekel kikíiszöbölni. 

A szakszervezeti bizalmiak fontos 
feladata a Sztahánov-módszerek tudato
sítása, mert ezáltal segítjük a téli for
galom lebonyolítását. 

Tudatosítsuk a hozzánk beosztott dol
gozókkal a szénmegtakaritás nagy fon
tosságát, hogy necsak a munkahelyün
kön, hanem otthon a lakásunkba is, 
a cs.ahíd körébe is vigyük be ennek a 
mozgalomnak a fonto«ágát. Mert min
den megtakarított kg szénnel előbbre 
visszük a szocializmus építését és a 
béke megvédését. 

Szentirmai István, 
Bpest-Keleti p.-u. dolgozója. 

Százszázalékosan emelkedett üzemünkben 
az egyéni versenyzők száma 

„Mint a Landler Jenő Járműjavító 
UV munkáslevelezöje, mindig nagy 
örömünkre ,;zol2ált, hogy szerkesztö
Sé$,?ünket tájékoztathatom az üze
münkben történő e6eményekröl, ame
lyet a szocializmus építésében az öt
éve6 terv során dolgozóink elértek. 

Minden törekvésem, hOl?Y dol110· 
zóinkat, különéi6en az élenjáró ,;zta
hánovistákat. a munkáslevelezés ál
landó folytatására me11szervezzem és 
a szerkesztőséget lehetőleg a dolgo
zók saját szavaival tá jékoztassuk 
azokról az eseményekröl, melyek 
e11yénileg megtörténnek velünk. 

Egy Hyen nagy üzem, mint a Land· 
ler Jármüiavitó, ahol sokezer ember 
dolgozik, mindenkor bőven akad írni
való, mert hiszen a békés termelés 
mellett állandóan az ellenség eJleni 
harcot is szemelött kell tartani. Ne· 
velni kell dolgozóinkat, szocialiBta 
önt•1datra. munkafegyelemre, a mun
kaidő lel jes kiha5ználására és az• ész· 
szerű anyagtakarékossá11ra. 

Mint kommunista örömmel tapasz
talom, ho2y helyi pártbizottságunk és 
üzemszervezetünk irányításával, dol
gozóink i11en széles réte!!e szépen 
fejlődik és me!!érti Pártunk Politikai 
Bizottságának határozatát. Ez ab
ban domborodik ki, hogy dol1?ozóink 
széles réte11e me!!értette azt, ho2y 
Pártunk Politikai Bizottságának hatá
rozata hOS6zú időre megadta a fel
adatokat, Ú!!Y a funkcionáriusoknak, 
mint a szocialista társadalmat építö, 
s:zervezett dolgozóknak és ezen ke
resztül me11változott a viszonyuk a 
munkához, a termeléshez, a Párthoz, 
és a népi demokratikus kormányhoz. 

Megértették dolgozóink Rákosi elv
társ október 27-én tartott beszédét is, 
és hogy megértette'k, mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy még a 
Politikai Bizottság határozata elótt 
üzemünkben egyéni versenyző 
minte2y 4 1 1  fö volt, ma 100 százalék
kal több. Továljbá 19 sztahánovístánk 
volt, ma ez a szám 52-re szaporodott, 
közöttük 17 olyan sztahánovistánk 
van, aki éremmel lett kitüntetve, a 
Na2v Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulójának ünnepén. 

A feilödés lál6zik abból is, hogy 
míg 

a normák bevezetésének első 
havi zárlatánál közel 1000 száz 
százalékon alul teljesltő dolgozónk 
volt, addig most - örömmel je
lenthetjük -, hogy ez a szám 

lezsugorodptt 165 főre. 

Természetesen a helyi Pártvezető· 
aép és üzemBzervezet, valamint a 
vállalatvezelooég ebbe az ered
ménybe nem nyugszik bele, hanem 
további jó politikai és szakmai neve
léssel ezeket a dol11ozókat eS?yénileg 
l?YÖzik meg arról, hogy a szocia.lista 
termeléeben milyen döntő szerepet 
játszik az, ho11y minden dol2ozónk 
100 százalékig tel jesítse tervét, illetve 
túlteljesítse. mert c.sak Íl?Y válik le
hetővé az. ho!!y Pártunk által veze· 

tett és irányított ötéves tervet, !dö 
előtt be tudjuk majd fejezni. 

Mindezeket az eredményeket, me-
1 yeket így 11lobálisan felsoroltam, 
mint az említett határidők óta történ
tek, tehát nem véletlen az, ho2y ez a 
feiiödés bekövetkezett. 

Uzemünkben az árammal és s-i:énnel 
való takarékossági mozgalom i2en 
komoly méreteket ölt, u J!yanis a 
helyi DISZ-szervezetünk csatlakozott 
a Rákosi Müvek ifjúsá11ának felhívá
sához, és felajánlották, hogy 15,000 
kw. áramot takarítanak mej!, Úl!Y, 
hogy az ifjúsá11i szervezeten keresz
tül minden egyes üzemrészben a vi
lágítást, ebédidő alatt automatikusan 
kikapc,;ol iák. továbbá, ahol feleslege
sen na11y égök égnek, kisebbet tesz
nek. az üresen járó motorokat kikap
csolják, Ezzel a megtakarítással, 
egy 424. túlterhelt mozdony 250 km-es 
távolságra visz el e11y szerelvényt. 
A továbbiak során a hös bányászaink 
széncsatájának sikeréért, üzemünk 
jónéhány öntudatos dolgozója, a h'.1-
tés szabálvozásával kívánnak komoly 
mennyiségü szenet megtakarita'li.  

A takarékossá2i mozgalomban volt 
még a Rákosi Műveknek e11y íelbí
vása, melyhez a Landler Uzem dol
l?OZói csatlakoztak oly formában, 
hogy a kocsiosztály keretén belül 1 50 
köbméter új faanyagot takarftdnak 
meg azzal, hogy ahol csak lehet, 
ócska, hMznált faanyagot építenek 
be, továbbá 10.000 kilogramm új vas• 
anyag me11takarítását vállalták. De· 
cembcr 31-ig  a vasnál már 20.000 
kiloQrammal több megtakaritást értek 
el, mig a fánál 128 köbméter megta
karításnál tartanak, tehát itt is a vál
lalt feladatot tel jesítik, iJletve túltel· 
jesitik. 

A Landler üzemben működé sztahá
novisták na!!Yrésze már belekapcso
lódott a munkamódszerátadási moz-
11alomba. !gy a XIII. osztály terüle· 
lén 18 sztahánovis!a vállalta, hogy 
a gyengébb szakképzett6égú dohi:o
zókat 

munkaközben tanítják és átadják 
a munkamódszerükel, hOl!Y a 
sztahánovisla szintet a melléjük 

beosztott dol2ozók is elérjék. 
Ebben a műhelyben olyan dolgozó 
nincs, aki 100 százalék alatt teliesí
tene. 

Ontödénk az az osztály, ahol JZ ÚJ 
normák megdöntéséért indított helyi 
szakszervezeti vándorzászlót már 
harmadízben me11nyerték és a legjobb 
úton haladnak a 6Ztahánovista üzem
rész cím elnyeréséért. 

A jövöben minden il!yekezetem
mel és erómmel azon le,;zek, hoizy 
ötéves tervünk, a szocializmus építé
sének érdekében minél több munkás
levelezöt szervezzek, hogy lg-y a 
sajtón keresztül a magyar dolgozók 
széles réte11e okuljon é6 tanuljon 
eredményeinken és hibáinkon. 

VERECZKEI JÁNOS 
a „Közlekedés" levelezője". 
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K O Z L t lU D E S  
� 

KULTÚRCSOPORTJAINK 
AZ ORSZÁGO·s l(UL TÚRVERSEN"\,-BEN 

b.  főként az.által, hogy tapasztalatainkat 
átad juk. (.lzemszerv-ezeteinkbcn az 
MSZT. MNDSZ, DISZ fogjanak össze 
és m{Jköd jenek ei:ryütt a siker érdeké
ben. 

rlusra, minden dolgozóra. A szakv6nal 
vezetők adják meg a lehetőséget arra, 
hogy doiQ'.ozóink a versenyre felké
szülhessenek. Funkctonáriusainkn.ak el.S 
kell segftenlők 

Pártunk Politikai Bizottsá11ának é& 
a SZOT elnökséirének határozalit. 
melyet a kullúrnevelő munka mcll-

javítá'la érdekében hozott. 

Amint közludomásu, az Orszá!;\'ns 
:--lépmíí\e!ésl B:zottság Or ·zá�os l(ul
lúrversenyt indított a dolgozok kullu· 
rális nevelésében e:ért ,,red111é11Yek 
megszilárdilására és továbbfe jleszté
sére. A ver:enyt két �wka,zban b<>: 
nyolit ják :e. Első szakasza, a téli falusi 
kultún·erseny - más nagy len<lület!e, 
folyik. A verseny fol\'amán mo�t kerull 
sor az üzemek. ipari \'árosl)k és f6,s
kolák mÜ\'észegyütleseinek versenyére. 

A kultúrversenv döntő feladata. hogy 
tov.áibb (ejiessze dolgozcí!nkban a haza 
megvédé,ére iránvuló kemé�y _elh_atá: 
rozott,íigot, az c:len<ég e,lcm _ 1�to 
gyü'.öiet szellemét. Célfa, hogy e-ros1tse 
dolgozó népünk erkölcl>i és politikai 
egységét. hogy még jobban tömörilse 
a dolgozókat nagy Pártunk köré, még
inkább elmélyft�e dolgozóinkban a ha
talma� Szovjelúnió iránti racra zkodá t 
és hűséget. 

A cél az, hO!l:Y a ver�enybe, a kulitúr
akt iv:ík legszélesebb tömcl(elt vonjuk 
be. Szervezzünk tehát a Pártkongresz· 
-zu tl:zlek!tt<re ú i ku túrcsoportokal, 
vonjunk be minél több dolgozó nőt és 
if  jí1munká,t a c,,,portokba. Jó példa Segltsük kultúrc opor\jainkat leMt, 
em, Debrt?cen. Mol felajánlást tettek hog\' •'keres szereplé<,sel megfelel íe�k 
u j kultúrcsoportok (e'á :ítá. ára, így új a \'árakozá�nak. amellyel dolgoz.óidk 
éntkkart é, szín já,szócsoportot szer- fordulrtak i�'é é� az Országos Kultúr
veznek, vagv Dombóvár aho' a kul- verseny során 15 e:vég:zzék azt a !el
túrnktivák számát 1 5  százalékkal eme- adatot, ame!v egé z népunk ku!turá11,s 
' ik. leleme!kedéséérl, a �zoclalíz.mus ép[té-

A
. 

kultíirversenyen való sokeres sze-

1 

séért. a béke me„védéséért folyó harc-
1ep'és nemcsak kullúraktiv.l,inkra ró ban vár rájuk. 
fe:adatokat. hanem m,nden funkcioná- Harmath Uszló 

A K01VGRESSZUS SIKERÉT 

SEGÍTJÜK ELÓ 

A most induló kultúrversennvel ls 
alátámaszt juk a termelés iront ján ví
vott harcunk s'kerc:'t, seirít jük a mun
kaversenyt kiszélesíteni, élenjáró dolgo
zóink sztahánovbtáink népszeriisíté
sét is a verseny nyiivános e',lenőrzé
sének, a kitűnő eredmények és kivivói
nak tudatosítását. 

„Igyekszem csa ládi életembe is 
belevinni azt az útmutatást, melyet Pártunk 

a kommunista erkölcsről tanít nekünk" 

Különös jelentőséget ad a most in· 
duló versenynek az a körülmény, hogy 
a Magvar Dolgozók Pád ja V. Kon
gresszusa idején zajlik le. Ez eg-yben 
meghatározza leladataink,it is. 

Induljunk harc-ba a kongresszus 
sikeréért. Ezzel is fejezzük ki 
szeretetünket, ra2aszkodásunbt 
na2y Pártunk iráni, sreretett 

R_áko$i elvtársunk iránt. 
A Párt iránt. amely eiőrehaladásunk 
motor j.a, gvőzelmeink szervezője, �
kénk védelmezője és népünk vezetőie. 

Kultúrcsoport jaink országszerte lel
kesen csatlakoztak a verse.nyll<!z. Egr 
másután tesznek fe'a ján!ásokat a sike
res szereplés érdekében. 

A versenyzőknek azonban lisz\ában 
kc:1 !enniük azzal, ho,gy a versenybE'n 
csakis akkor tudnak s:kert e!könyvelni, 
é!relenclülni, ha }ó munká jukk,al, a 
$ZOCiai:zmus építését, a békéért fo!yla
toll harcunkat segítik és eme':k a d_o)
gozók ideológiai, szakmai és kulturahs 
müve:tségét. Mará<lékta'.an munk.M cs3k 
úgy érhetnek el. ha 

megtisztítják soraikat a me2búvó 
ellensél!es elemektől, megszüntet.ik 

a sztáruellemet, a profizmust. 

,.úgv érzem. hogy azzal az időszak
kal kezdődött az én munkaverse.nv
mozg-almam. mikor először mellemre 
tűzték az é'munkás-jelvényt és csak 
igazán abban az időben kezdtem fel
mérni a szocialista munkaversenv jelen
tőségét. Nagy örömömre szolgált, hog1• 
íg-v, munkás!eve1ezésen keresztiit tu
dathatom, hogy a szocializmus építése 
során még mill•en eredményeket akarok 
elérni. Mikor Pártunk megindított.a az 
őszi csúcsforgalom leg jobb dolgozója 
c•méért a verseny!, már akkor egy. 
ízben a sztahánO\�sta okleve:!et is meg
kaptam. 

Tudtam é.s éreztem. rajtam Yan a 
vasutasság szeme és új lendü'etet adott 
nékem a munkavers<!nvmozg-alom to
vábbi kiszéles.ílésében. Közben áz úi  
normák megdöntését is  célul tűztem ki  
magamnak. 

Ma már ott tartok. hogy 270 szá
zalékos havi átfaeteljesítményt 

érek el 
és ezzel, a helyi szervezetem kiértéke
lése szer•n!. úgy tudom. hogy ,ai őszi 
c;;úcsforga,:om legjobb dolitozója cí
méért inditott versenyben az első helyen 
állok. 

Meg-értettem Rákosi elvtárs beszá
moló ját. megértettem Pártunk Politikai 
Bizottságának határozatát, a munka
versen\"ek ielenlöségének hmto·ságá
ról é6 örömmel értesültem arról is. ml-

kor kiértékelték, hogy 1952 január havi• 
ban tartok tervemmeil. 

Ez a tudat további ió munkára ser• 
kenlett engem. igyekszem öntudat01 
kommunistaként doll,!'ozni, 

hrvekszem a családi életembe Is 
bevimi azt az ütmutatást. melyet 
Pártunk a kommunista erkölcsröl 

tooíl nekünk, 
hogy ezen keresztül haszn06 tagja lehes
sek a szocialista társadalmunknak. 

A Bikov-léle gyorsvágémódszer sze. 
ríni dolgozom. amenn,�ben régi, e<:avu!t 
gépem megengedte, úgy 100 százalék
kal sebességét megemeltem. 

Munkaidőmet pontosan beosztom. 
szerszámaimat előkészítem. hogy nap
közben kiesésem ne leg-yen. A helvl 
üzemszervezet, valamint a müszak irá
nyításával biztosítva van a folyamato1 
munkám és minden lehetőséget megad
l,ak számomra a munka zavartalanságá• 
hoz. lgv a Na2v Októberi Szocia'.ista · 
Forradalom évforduló jár a. a sztahá• 
novista érmet is kilüzték mellemre 

A munkamódsz�remet l!Yen,zébb 
munkatársaimnak Is átadom. 

Ezt azért teszem. hogy a békéért fo!yd 
h2rcot előbbre vigyem. 

Elien a Béketábor és annak nagy ve
zére, Sztálin elvtárs! 

Vilmányi Tibor, 
sztahánovisla éremmel kitüntetett 

eszterg-álvos." 
Nekünk fokozott mértékben keE fog
lalko:wunk minden kullúraklivával. 
Emelnünk kell politikai képzettskgü
kel alaposan meg kell ismerf.etni ve,ük 
,a �zoc:alista-rea'ista kultúra lényegét, 
a halaim.is Szov jetunkí kultúráját, ma· 
i?ál a szovjet embert, hogy még ered
ményesebb munkát tud fanak végezni. 

,, �lszántan harcolunk 
a béke el lenségei el len" 

FELADA TA.INK 

„Mi magyar nők, hazánk) békénk 
védelmében sziklaszilárdan állunk ki 
a béketábor oldalán. Tudjuk, mit kő
szönhetünk a Szovjetuniónak, Pár-

Minden kultúrc ·oportunk tartson ös<z. /unknak. Az emberibb é/ef(!t, a szaaktiva értekez:ete1. L merte sék ezeken badságot. Ezt a szabadságot és béaz ér!ekez'eteken a verseny célját, hív- két veszély fenyegeti. Veszély fenye-ják fel a kultúrakth·ák figyelmét a ti kullúrneveiési fele'ősök: a versenyt nem geli békés, dolgos, családi ot wmm-
le:hcl elszigetelni. Szoros kapcsolatban kat. 
kel' lenn'e a termelés, a munkaverseny Az imperialtsták egy harmadik vi
kérdésein•'. Az eredménvekne:k meg Jágháború kirobban.tásán dolgoznak, 
he!l mutaLniok, hogy eg,ész munkánkat hogy tönkretegyék öt év gyönyörű 
a Párt irá,nti há"1 és szeretet hatja át. munkáját, azt, amit idáig felépítet
Meg ke:J érződnie munk.á,nkból aruiak, /iin.k. Az imperialisták háborús vá
hO!lv l:sztában vagyunk a Pártkon· gyát bizonyítja az is. hogy az angol gresszus ielentőségé,·eJ. kormány nem engedte meg, hogy a Ug-yanakkor ku-%raktíváinknak a //. Békevilágkongreszust Angliában terme!é.;ben is élen kell járniok. 

Csoport jain, beszél iék meg a ver- megtarthassák. Mindnyájunk emlé-
senyben va'.ó szereplés minden ré.iz- kezetében él még a bombák robba
letét a mí6oranvagválasztáslól kezdve. násá11ak szívetlépő zaja, a háború-
Az Országos Kultúrverse.ny ban elpusztult férjeket, fiakat sirató 

harci kérdés és semmiféle pongyo1a- feleségek és édesanyák zokogása. 
ságot, lazaságot ne tűrjenek. öt év alatt a romokból új országot 

Kultúrlelelöseink tudatosíl<ák, hogy épített népünk teremtő akarata. A 

c;s()port j,aik a leljesítményí versenvben keserűséget letörölte a munka 
is szerepeinek és ismertessék a teljesil· öröme. 
ményverseny f. ltétek!it. Mi békés építő munkát folytatunk. 

l(ultúrcsoport jaínk, kultúraktiv'áink Most ismét véres lángtengerbe akar-
felaJánlá-sai seirítik a kongressws ják borítani az egész világot az 
s'kerét és egyben hathatósan moz- amerikai tőkés urak. A jóformán 
dit.iák elő a verse.nvben való élre- még be sem hegedt sebeket ismét kerülést. fel akarják szakítani, hogy hasznu-

[t t 1n.;,g keli enilékeznünk a SZOT ,e- kat növeljék. Kóreában az amerikai gítéségröl, amikor a „Szabad Nép"· bombázó.�. az amerikai l:utonák haben leközölte az ,ajánlott darabok jegy-
tomra gyi/ko/J.ák az anyákat és ártatzékét. A helyes müsoranv,agme<1vá-

!asztá-s így mindjári könnyebbé vált. tan gyermekeket. dmit ezek a 
Ettől függetlenül a terü:e!j kul\úrne- barbár gyilkosok Koreába1t tesz
vetési felelősök szervez.zenek szűkkörű nek, azt meg akarják nálunk is is
b'zoltságot a kultúrcwporlok támol!a• mételni. 
tás.a és a választandó anyagok meg- Mi, magyar nők és a1tyák. nem 
beszélése végett. A benevezésnél az akarjuk egy harmadik háború ször
vezes. e kultúraktivá!nk.at és kultúr- nyű puszlí/ásai(. Nem akarjuk, hogy 
fe1elöseinkel, hogy a versenyben nem férjeink, fiaink, testvéreink a háború az a döntő, hogv . ki lesz az első és áldozatai legye1tek. Nem akarjuk árutána követ,kező helyezett, hanem az, tatlan kicsinyeink bombától roncsolt, hogv 

kihiilt testét látlli. 
a kultúrversenyt a dolgozók széles Mi dolgozni, fejlődni akarunk és töme2el nyerjék me,z. virágzó hazát építeni magunknak. V;gv�k le\ a _harcot -�e1:ál a -�oportok- Ehhez béke kell és ezért e/szántan na! meg rr-mdig mee-:e,·o sov�:zmus el- / re tank a béke ellenségeivel szemlen. Segítsnk el!vmás munká 1at, de se, 10 0 

gítsük más üzemek kultúrcsoportjalt ben. 

Ozen11ink minden egy-es dolgozó 
nője vegye ki a részét úgy a tsrmeló 
munkából, mini a békéért folyó 
harcból. Hogy méltók legyünk a 
Szovjetunió lányaihoz és asszonyai
hoz, akik llem sajnálták életüket ál
dozni hazájukért. családjukért és a 
f e/szabadított országok szabadsá. 
gáért. Vegyetek részt abban a mun
kában, amellyel Pártunk megbízott 
bellneteket Harcoljatok családotok 
boldogságáért. legelsősorban harcol
jatok a béke megvédéséért, mely 
mindannyiunk életét jelenti. 

e/jen a világ népeinek harca 11 
békéért! 

Eljen az egyszerű. emberek milliói. 
nak szeretett vezére, a nagy SztálinJ 

Nagy Jolán 
MNDSZ ügyvezető 

Miskolci Járműjavító OV.u 

Reunion szigetén 
a vasutasok, dokkmunkások és ten
gerészek a jobboldal i  szakszervezeti 
vezetők árulása e l lenére győzelmes 
sztrájkokat ' vívtak. 

A sztrájkok eredményeképpen min. 
den munka'Vállaló 2000-4000 frank

ig terjedő pótlékot kap, december 
végéig kifizetik a bérhátra lékokat, 
a csa ládi  pótlékot kiterjesztik é! 

visszamenőleg kif izetik, üzemi ét
kezdét létesítenek a dokkmunkások 
részére, biztosítják azt, hogy nem 
tesznek megtorló intézkedéseket a 

sztrájkolókkal szemben. 
Ezt a győzelmet a munkások 

egységükkel vívták ki .  Ez a harcO!! 
egység biztosítani fogja a kivívott 
eredmények megőrzését és biztosi• 
tékát képezi a további győzelmek-
nek. 

* 

Viclorica városban leállt a vasúti 
forgalom néhány napra. A va5út
őrség sztrájkba lépett. mert a vas
úttársaság nem volt hajlandó ma

gasabb béreket adni a munkássái• 
nak . 
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Munkában a Landler �f űvek 

Társadalombiztosítási Tanácsa 
Otéves krvünk első szakaszát be

fejeztük. Ehhez nagy segítséget nvu í
tolt részünkre a Párt és az a gazdag 
tapasztalat. amelvet a Szov ictunió ön
zetlenül. baráti módon adott át a ma 
gvar doll,!ozo népne' 

Lze 'ltink az cl, ,�.t c,zle:cdóben 
löbbé-kc, ésbbé tel jesite\le feladatát a 
.,zoc'á poLi!ika és balesetei: 1c1tás terén. 
A kózdmu:tban megalakult a Társa
dalombiztosítási Tanács és a J\\ur\avé. 
de· mi Bizotts:i!<. Eleinte nem tulságosan 
nagy bizalmat éheztünk a dolgozók ré
széről. de €rez1ük és tudtuk, hogv a jó 
politikai felvilágosító munka, a kom.
muoista példamutatás é, se(!itöké.,zség 
meg fogja hozni gyümölc é'. Elsőnek, a 
mu·t év l.apasztalatai alapján, 

újjászen eztük bete,:rlátogató aktí
váinkat.. teljesen megváltozt.atluk 
a segélyezés ügymenetét, felszá
moltuk a blirokráciát és nagyszám
ban vontuk be a blzalmiakat, a 
társadalmi aktívákat a munkavéde
lem és a társadalombiztosítás mun-

kájába_ 
Az öt albizottság vezetése - máris 

megállap,lható - jó ktzekbt•n ,·an Vár
hel(yi eh-lársnő, az üdü'telés területén 
szép ercdménvekct mutat fel és munka
tenéhól az látszik, hogy ez év�n az 
üdültet.:s me!!szervezésénél döntő mó
tlon fog előtérbe kerülni a dolgozók 
munkához való viszonya. 

Az iizemeJ.:észsegÜ(!\ i albizottság 
bekapcsolódott a-i üzemi konvha és a 

dol!{ozók c1;észség\édel111ét szol(!á:ó 
építési munká!alokba. Pártunk segílsé• 
gével hatalmas üzemi konyha és ezer 
személye,; mosdó és öllözö épül. A nap
köziotthoni albizottság részlvcsz 

a XV. hcrületi tanács munkájában 
is és a szülői munkaközössél!' be

vonásával, társa:lalmí munkával 
vél(Zik 60 l(yermek szociális neve-

lését. 

Dr Németh eldárs. az üzcmorvo;i 
rendelő és scbkötözőhelvbég rendbeho
zásá, al, \' zetésével állantló segítséiret 
nvuit a Társadalombiztosítási Tanács
n.ak. 

Az ellenőrzés és a munkaterv vé!!rc
h3jtá ·a a tanács feladata. Az albizottsá
gokat kélhelt•nként hív iuk össze. Eze
ken az értekez'eteken a pártszervezet 
és a \'ál'alah·ezdöség képvi ·elői is meg. 
jelennek s ugyaníg� meghívjuk az OB 
titkári is. 

Az orszáiros pártkongresszusra a 
Társadalombiztosílási Tanács tag jai 
úgr készülnek. hoi::v jó munká jukka! 
az üzem dolg-ozóinak szeretetét és ra
gaszkudását méginkább elmélvílsék 
'Tlinden eredmém·ünk és g,·őze!münk 
sz�rvezöje, .a Magyar Dolgozók Pártja 
és népünk bölc, tanítója, Rákosi Mátyás 
e,vtárs iránt. 

PAVICH GYOZO, 
a Landler Jenő Jármüja,ító OV 
Társadalombiztosítási Tanácsá

r k vezetője. 

Közöljük a szakszervezeti és társadalombiztosítási 
segélyek összegét 

A Magyar Dolgozók Pú.rtia Politi
kai Bizo!t,ágának 1950 július 24-i 
határozata 'kimondja, hogy a szak
szervezeti veze1ők . . fordítsanak foko
zott figyelmet a dolgosól, szociáli.s 
é.s eqészségvt'delmére, a s::aksz, rve
zetrk s:::ociá!politil;ai mu.nhijának 
fejle•ztésérc é.s biztosítsák, hogy !l 
$:::akszcrve:::etel, bevételcine!: javaré
�zct a fanli célokra. valamint a dol
gozók kulturrí lis igénueinek kielégí
tésére fordítsá.k''. 

1. Minden szakszervezeti tagnak 
egyéVi tagság után joga van házas

,_ági-, szülési- és temetkezési segélyre, 
Ha mindkét házasfél szakszervezeti 
tag. mindkettő számára folyósítani 
lreu az előírt segélyeket. 

2. A segély ö, zege a 1;2akszerve· 
:reti tagság időlarlamálól .;:; az utolsó 
évben befizetett tagsági díj átlagától 
függ. Házastársak után szülési és 
temet1<eZé6i segélyként a táblázatban 
feltünlelett ö.�gnek a fele jár. 

A Szakszervezetek Országos Ta
nács Elnöksége - az új alap,zabá
lyoknal; megfelelően 1950 december 
11 -én e-Hogadta a szak-zcrvezeti se
gélyezés egységes rend.;zerét, 

3. A segé!yigénvt írásban. meg
felelő okmányokkal felszerelve kell 
beadni a bizalminak. illetve a helyi 
c�oportvezclöségének. 

A nakszervezeli segélyek ö,szegét 
az alábbi táblázat határozza meg: 

r 

Szülési segelytáblázat 

I 
'· I I .  1 1 1, IV. 

· l "t 
V I I I .  

TaqJárulék 1 .- 5.- 7.- 9.- 1 2-- 1 5.- 18.- 23.-(forint) 
4.90 6.90 8.90 1 1 .90 14.90 1 7.9 22.90 28.90 

1 év után Ft 1 00 1 0 5 1  1 1 0  1 1 5
1 ml 

1 25 130 1 1 35 
2 1 05 1 1 0  1 1 5  1 20 1 2� 1 3C 1 35 140 ,. " .. 
3 1 1 0  1 1 5  1 20 1 2� 1 30 1 35 140 145 .. .. " 
4 " " " , 1 1 5  1 20 1 25 1 30 1 35 140 145 1 50 
5 " .. .. 1 20 1 25 1 30 1 35 140 145 150 1 55 

6- 7 " " .. 1 25 1 30 1 35 1 40 145 1 50 1 5 �  1 60 
8-1 0 ,. " .. 1 30 1 35 140 1 4!'. 1 50 1 55 1 60 1 70 

1 1-1 5 .. .. " 140 1 45 150 1 5 5  1 60 1 70 1 80 1 90 
1 6-20 .. 1 50 1 55 1 60 1 6S 1 70 1 80 1 90 200 
21-25 " .. 1 60 1 65 1 70 1 80 190 20C 2 1 C  220 

26-tól " 180 1 9( 200 210  220 230 240 250 

Házassagi és halálozási segélytáblázat 

,. 
Taqjárulék 1 .-(forint) 

4.90 

1 év után Ft 1 60 
2 " ,. .. 1 65 
3 ,, . ,. " 1 70 
4 . , .. " 1 75 
5 .. .. .. 1 80 

6- 7 " .. 185 
8-1 0 .. " 1 95 

1 1-1 5 210  . . .. 

„ 
1 

1 6-20 " 230 
21-25 260 " " 

26-tól 300 

„ I
"' IV. 

::� �:; 
9.-
1 1 .9( 

1 65 1 70 180 
1 70 1 75 18Z 
1 75 1 80 ! 90 
1 80 1 85 ! 95 
1 85 190 ::?00 
1 90 200 21 0 
200 210 220 
220 230 240 
240 

1

250 

1

260 
270 280 290 
310  320 330 

V. VI. 
1 2.- 1 5.-
1 4.9€ 1 7.9( 

1 90 200 
1 95 205 
200 210 
205 21 5 
210  220 
220 230 
230 240 
250 260 
270

1

280 
300 320 
340 360 

VII. VIII.  
18.- 23.-

22.91 28.90 

210  220 1 
21 5 225 

220 230 
225 235 
230 240 
240 250 
250 260 
270 280 
290 300 
340 360 
380 400 

IX. x. 

29.- 42 
42 relet1 

1 40 1 5C 
145 1 !!; 
1 50 1 60 
1 55 1 6!'. 
1 60 1 70 
1 70 1 8C 
180 1 90 
200 2 1 0  
2 1 5  230 
240 26C 
270 30C 

-

,x. \ x. 
29.- 42 
42 1� 
230 240 
23!, 245 
240 250 
245 255 
250 260 
260 270 
27C 280 
290 310 
320

1 

348 
380 400 
420 450 

-

Indokolt esetben rendkívfö segl,'v is folvósílhaló. Részletes tá ié-
knztalást segé!vűgvckben a b:za!miak és a társada'ombiztosítási tanác,ok 
adnak. 

Terhességi és anyasagi segély 

Terhesséql seqély a szülést meqel6z6 6 héten át a. fiz_etés 
Szülésl seqély a születést követő 6 hélen át a f,zetes 
Anyasáql se�ély dolqozó nő szám�ra . • • 
Anyasáqf seqély nem dolqozó feleséq reszére • 

1 00%-a 1 00%-a 
500.-
460.-

A sz:,kszcrvezati Tá!"S"ld alc'!"h1ztoor;rt�"i Közo��t . 
é I és baleseti seqé!ybcn. va lamint az öreqséc;11 es rok�antsáql 

� a d:�
t
eq

s 
k?vui _ a biztositottaknal< a fenti esetben (a szakszervezeti seqély• 

{��"toq:e�lenUI) a következő összeqeket folyósltJa: 

Budapesten 

Városokban 

Eqyéb helyeken 

Temetkezési segély 

A dolqozó qyermek Családtaq 1 1 0  éven aluli 

•------'-----�-

800.-

600.-

400.-

h a l á l a e s e t é n  

500
IT
- 350.-

400.- 250,-
. 

300.- l 200.-

l( O Z L E l( E D t S  11151 január 115. 
� -----------------------

VASUTAS FIATALOK 
A REPÜLÉSÉRT 

„Ismételte'l felhívjuk a vasutas 
DJSZ-vezetök és a tagság figyelmét 
a repülés tudományának elsajátítá
sára. Minden öntudatos D ISZ-fiatal 
nak ism,·rnie kell a DISZ L- Kon
gres$zusának határozatát, amelybe.'l 
kimondtuk: ., Vállaljuk a légierök 
í elet/i uédnökséget". 

A közelmultban ennek elömozdítá
sára a klub VPzetőségl' és az üzemek 
ifi-titkárai közös értekezleteket tar
tottak. Ezt•ntúl a Vasútpoli f íka i  Osz
tály is  segít nekünk. meri ielvilágo
sító munkánk kevés eredménn ·el 
járt. Ennek oka az. hogy 

a DISZ-lítkár elvtársak csak 
igémek, de nem cselekszenek. 

Sok munkájukra h ivatkoznak, a re
repülés ügyét harmadrendű kérdés
nek tekintik. Nem érzik át óriási je-
lenlőségét. A védnökséggel megbí
zott patronáz:, DISZ-szervezet pe
d ig, mPlynek a fiatalok százait kel
lene szervezni a klubba, csupán 10  
-12  föt toborzott. abból is  két
rom főt tudtunk aklivízálnL 

TfjúsáP,unk vegyen példát Mecher 
János és Vilmos Aladár repülönö
vendékekről, akik magukévá tették 
az OMRE jelszavát: .,Repülök, élen 
a termelésben, élen a repülésben!" 

Azt akarjuk. hogy d icsőséges 
Pártunk V. Kongresszusára jó mun
kával megszüntessük a szűk kereszt
metszeteket és ifjúságunk bebizo
nyítsa, hogy méltó követője Sztálin 
elvtárs hős solymainak. Igy leszünk 
mélióak dolgozó népünk, Pártu.nk, 
Rákosi elvtárs bizalmára és szere
tetére. Felkészültségünkkel ú jabb 
csapást mérünk az imperia listákra 
é.- tovább erősítjük a béketábor!. 
Éljen és viru ljon a DOSZAV és az 
MRSZ elszakíthatatlan barátsága! 

Bajtársi üdvözlettel :  
HAMENDA FERENC, 

az OMRE repü lő klub titkára. 

Megerősített a békeharcban 
a „Vihar Grúziában" című 

szovjet filmalkotás 

„A fi lmről azt írják. hogy a 
gruz nt!p történetének' egyik fej •
zetét eleveníti meg, h fven tükrözvt 
küzdelmét a szabadságért és füg
getlenségért a X\"1-XVIJ .  század
ban. Főhőse, Georgi Szaakadze. a 
gruz nép szabadságának képvi
selője, a haladás harcosa volt, aki
nek álmait csak a Nagy Októberi 
Forradalom váltotta valóra_ Ma a 
gruz nép szabadon él a szovjet né
pek nagy csa ládjába.'l." Idáig a kom
muniké. En azt akarom leírni, amit 
a saját tapasztalatom, :;aját érzé
sem mondat velem. 

Láttam a kit.ünő szovjet filmben, 
a nagy szabadságharcost, aki a 
népért, a �zabadságért, hazá
ért még a családját i s  feláldozza. 
Erezni ,  hogy harca igazságos, mert 
a népért harcol és hazájáért. Paj
zsára is ezeket a szavakat íratta : 
.,Boldog az, akinek a sziue a né
pért dobog_" 

Elvtársak! Ez a hatalmas szovjet 
filmalkotás megmutatja nekünk, 
hogy hogyan kell szerelni hazán
kat, hogyan kell megbecsülni sza . 
badságunkat. Legyen Georgi Szaa
kadze is példa abban a harcban, 
amelyet Pártunk vezetésével , a ha
ta lmas Szovjetunió által vezetett 
békeláborral vívunk a háborús gyuj
togató amerikai imperial istákkal 
szemben. Legyen példa arra, mi
ként kell ,íldozatot hozni a szabad
ságért, a függetlenségért, a békéért. 

Mindenkinek meg kell nézni ezt 
a fi lmet, mert a benne rejlő hatal 
mas  erö méginkább képessé tesz 
bennünket arra, hogy kialakítsa 
bennünk a szocialista hazaszerete
tet, elmélyítse szeretetünket a Szav
jelunió. Sztálin elvtárs iránt. Fo
kozza hálaérzésünket, ragaszkodá
sunkat nagy Piirtunk, a mi bölcs 
vezérünk, Rákosi elvtárs iránt. De 
a lkalmas arra is, hogy megértesse 
velünk, m iért kell még többet és 
még jobban dolgoznunk a tennelés
ben, miért kell még dacosabban és 
még els1ántabban küzdeni az el len
séggeL 

Ez a film, ez a csodálatos mű
vészi alkotás, engem is megeros1-
tett a békeharcban, a Párt, a haza 
szeretetében. 

Szabadság! 
Fekete György, Budapest.., 

Sportolóink értékes tapasztalatokat szereztek 
a Jzovjet Sport Útja "-kiállítás megtekintéséwel 

Sziá/in elv!árs 71 szüle esnapján 
nvitot!a meg kapuit a „Szoujet Sport 
Útja" kiá/litá.<_ Erről a nagyszerű ki• 
á:;itásról, amely egyaránt élménye volt 
ifjúnak és öregnek. a sporto'óknak, az 
MHl(-mozga!omban résztvevőJ..'llek l� 

a sportot nem üzö dolgozóko�k egy• 
arán., - írnak lolgozóink. 

Számos leYélben fejezik ki a dol
gozók elragadtatásukat és mindegy_ik 
Jeyél egy-egy felhívás azok felé, akik 
még nem JáHák a kiái l ítást. Gazdag 
István, a „Budapesti Lokomotiu" cd• 
zöje így írja le benyomásait: 

* 

„T. Szerkesztőség! Meg11ézlem a 
„Sza:.•jet Sport Ulja� kiállítás: az 
Iparművészeti Múzeumban. Eddig saJ• 
nos nem sikerült eg_qellen esetben sem 
személyesen. látnom a c,i.'áRhíríi. szottjef 
sportowkat és nem uolram 0/ya,1 sze
re�sés, lwgy a különféi'e sportága� 
Szot•jetunióban járt csoportjainak tagja 
lehettem volna. Csak a sporfiapokból, 
eredményekből és ha néha e/látogatott 
hozzánk valamelyik sportág kivá:ó 
szovjet képoisewje, akkor láthattam 
személyesen őket. 

Most ez a kiállítás köze!ebb hazla 
a szot•jet sportembert hozzánk. Ké
petkel ilíu.szJráiua, ismerlett·e hozta 
ide őket és a kiálátás bő anyaga némi 
kárpótlás nekünk. akik nem láthattuk 
öket szemé:yesen. 

Maga a kiállítás a képei.lel és többi 
kiáilílási dokumeiitumait•a1 együtt 
mély benyomást gyakorolt rám. Ha
talmas, szines faF;estményei, meggyőző, 
eredeii fényképei, a magyarázó-ismer
frtő feliratokkal, aztán az egyesületek 
zászlói, diszdobozai, scrll?gei stb. mi11d 
egy-egy élményt jele11/ellek a nézőnek 
és beleélve magát, szinte megeleue,wd
lek a képek és oti vo/1 ak elöl/ünh a 
világhírű szovjet sportolók, min:ha 
csak a „Dinamó"- vagy „Torpedó''
sportte:epén lennénk. 

A qiállitást magát számtalan hatal
mas fényképsorozat ölel körül- Ezek
ben a képekben megismerhe1jük az 
egesz Sz.ovjetunió sportját, a pionirok 
reggeli lomáját a tö111eg,portba11, 
a GTO•sporlmozgalmon keresztül, 
el(észen a legkioáióbb világbajnok
szintes éfrersenyzökig. Látjuk a régi 
cári Oroszország fiataljainak sportolási 
lehetöségét és lá1juk a szocializmus 
országának világelsővé való átjormátó
dását. 

Hogyan uálik a testé/ .,pori/a[ edző 
fiatalságból, hazáját védő, millden ter
mészetes és mesterséges akadályt le
győző, bátor, edzett katonája hazájá
nak. 

látjuk, amüzt lenin é· Sztálin elv
:árs bes2édet intéz a forrada.'mi ijjú
ságlwz. Ezek az ijjak harcolták ki a 
szociaffzmus lehetőségét és azt. hogy 
ma nyugodtan sportolhat a szo,,jef 
íialaiság és érheti el világraszóló 
eredmén.geit. 

* 

Hatalmas fényképek mutatják a 
moszkvai „Ifjúság ünnepé"-Mk részl
ueuői/. ImpozállS, gyönyöríi látvány a 
sokezer fia'.al lány és fiú együtt vég
zett fornagyakorlaia. feluonulása és 
,,ezJrét rajongásig szerelő, lC:qes meg
nyila:kozása. 

Látjuk, hogy a szociaf1'sla Szoujet
unióba11 milyen féltő gondossággal ne
velik a gyermekeket egészen kicsi ko
ruktól kezdve. A szovjet sporlintézere
ket, isko:'ákaf. ahol elsajátítják a szük
séges ismereteket. Spor,'pályá�, létesít
mények tömeges épilésé/, hogy a fiatal
ság zauarlafa,w.l üzhesse keduenc 
sporljál-

látjuk a Szovjetunió valamennyt 
sportágban kifünt és t·rfágraszóló ered
ményeket e!ért ver.<enyzöi! egészen kö
zc/röl, verseny közbe11. Megismerhetjük 
a legjobbakat: Iszakot•á!, Dumbadzé!. 
Szecse11ovát, Csudúzát, Bronsleint, Ka
rakuljovát, Scserbakovol. a „Torpedó'' 
és „Dinamó" labdarúgó csapatát, és 
így fouább uéglele11 sorban a szot•jet
sport legjobbjait mind. A magyar spor
t.o!ók példaképeit. 

útjában, kúlö11öse11 ha a haza uédel• 
rnéröl t1a1i szó. 

Nyakigérő ,,ízben gázolva szerel tele
fonveze1-ékel két katona az egyik ké
pen. ,1 másikon ezer11!fi ejtőemyös ug
rik ki egyszerre a repüiő14épböf. Ezen
kit>ül a lfonl'édő Háború sok-sok epi
zódja /áru/ szemeink eh1, ahol a sze. 
méfyes b6torság, ötle:esség és harc
készség nyilvánul meg újra és újra. 

Es ezek a tulajdonságok 111ind a 
G. T. 0. sporlmozgafom köwetl.en 
eredményei. Ott sajá/iiják el ezeket a 
tulajdo11ságokat. ott gyökeredzik meg 
bennük és mikor sor keriit rá. hogy 
helyt kell állni akár a munka frontján, 
akár az eUenséggel szemben. akkor si
kerrel :udják iefoenni a küzdelmet a 
legnehezebb akadáilya/ s::emben is. 

* 

Nagyon szemléltetök és tam,L,ágo-
sak ezek a képek a mt MHK-111oz
gal111w1kkal kapcsolatban is. 

Nekünk fs fzasorúóan a G. T. 0. 
mozgalomhoz ke:t magankat erő.,í'eni, 
edzeni, hqgy e!le11ségei11kkel szemben 
meg tudjuk h,>/yünket ált'n.i és le is tud
juk őket győzni_ 

A sok látnitoaló, amit a kiácfítás tar
talma;:, bármerre is tekín'ünk, lenyu
göző ha/ássa/ van a szemlélőre. A 
sportembemek nem /e/lJ!t nagyobb 
öröme, szebb feladata, mint egy f<dsű
foko11 léuő teljesítményi igyekez11i elérni 
és a Szo,,jelunió sportolói méltán le
helnek példaképei a magyar sportolók-
110� 1 

A sok-sok gyönyörü látnivaló közül 
szin:e nem is lehet uálaszta11i, melyik 
:ct.,zik jobban, melyik v1211 nagyÖbb 
hatással a nézőre. 

Egy kép azonban mégi, különösen 
megragadott a többi közölt. 

A moszkt•ai , ,Ifjúság ü111repé''.rül ké
szü!t. A díszpáhoiy egy részét ábrá
zolja. Sztálin eh•társat látjuk o·t bol
dog, örömle:'i mosoliyal az arcút, amint 
gyönyörködik és nézi az elölte eh•otmló 
fiatalságot, népének színe-,•irágát. 

Me({e/le pedig a páholy peremére 
fe!áliifoa egy kic i pionir leá1111 és fiti 
áll, akik virágcsokorral iidt•óző//ék a 
díszpáholy közönségé: és nagy tanító
jukat, Sztálin pajtást. 

Es azt a két kis pio11irt olt tartotta 
magánál Sztálin elutárs és kezével át
fogva. megöleh>e tartatta maga mellett 
az egész felvo11ulás alatt. 

Ez a kép, ez a jelenet olyan mély 
ha/ássa/ volt rám. Ujra bcbizon11i:t·a 
éreztem, hogy Sztálin elt•lárs a t•i:úg 
dot11,owinak és békeszerető nép,,:1zek 
7•.�z_e�e. támogatója és tani/úja, az 
<J Jt1sag11ak és a sportolóknak is a leg
föbb barátja és pár:otója s ,'z a tu
dat új erőt ad nekünk, • soor:ktizdel
mei11kbe11. harcai11kba11, a Úke megc•é
déséti,>k biztosításában és szocialista 
hazánk mieiűbbi meg,•alósílásába11. 

GAZDA G ISTVAN. 
a Bp.-i Lokomofl:u f.abdarligóedzőjc.� 

A harmadik magyarországi 
SZOVJET FILMHÉT 

Január 21-totc28-ig rendezi meg 
a Magyar-Szovjet Túrsuság Buda
pe�ten és t>idéken a harmadik ma
f{yarországi „Szovjet Fi/mhelec". 
Olyan nagy filmek kerülnek ekkor 
bemutatásra. amelyek segítik építő 
munkánkat és a béke megvédéséért 
folytatott harcunkat. 

Kicmelkedö ezek flözül a Sztálin
díjjal kitüntetett NA GY HAZAFI 
című kétrészes magyarra szinkroni• 
7ál/ filmalkotás. A film föhösén.ek, 
Salzounak alakját K.irou életéből 
merítette a szoé'jet filmmüuészet, 
hogy örök értékű emlékművel állil
sn11 l,enin és Sziá/in elutárs híí ta
nítuá11yának, a Bolse .. •ik Pári egyik 
lefinngyobb harcosának. 

Végül szándé�osan hagy1am utoljára 
VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
Megjelenik havonca kél.szer. 

szerke.szté.sért és kladdsért telelós: 
GASPAR SANDOR 

főszerkeszlü. 

Szerkeszti: 
SZELECSÉNYI ISTV.AN 

a szot•jet G_ T. 0. spor/mo;:galom is
merletö képeit. Ezek a képek hűen tük
rözik vissza a „Szoojelunió védelmére, A harcrakésZ''-mozga:om fontosságát, 
szükségességét és eredményei/. Meny
nyire elsőrendű fontosságú, hogy az 
ifjúság erős és edzett legyen, hogy 
helyt tudjon álmi, ha arra szükség 
uan, bármilyen ellenség elle!l Laptulajdonos: A Vasutas Szakszerv�zet. 

Szerkesztösé� és kiadóhivatal: BUdapcst, 
\'!., Munkácsy Mlhálv.u. 10, 

Telefon: 113-a87. 126-452, 124-893. 
lá:juk. hogy a kellő felkészültséggel 

rendelkező és a G. T. 0. mozga:ommal 
erőssé, kilartó::á, e!lenátló,•á edzett ka
tonának nem lehet semmi akadály az 

Szikra Lapnyomda NV, Budapest vnr., 
Rökk Szllárd-u. 4. 

Felelős nyomdavezető: nulcsár Mihály 
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A Sztahánovisfa Értekezlet ta pasztalatait 

felhasználva, lendületesen előre 

nagy Pártunk kongresszusi zász/6jáért ! 

1 95 1  FEBR UAR 3. 

Az 1 .  Országos Vasutas Sztahánovista Értekezlet határozata i 
újabb lépést jelentenek előre a szocia l ista vasút felé vezető úton 

A . vasutas s2aksz:el"vezet, de különösen az üzemt b.izottságok a tennefés kér
deseve.l és a verseny szg..-v-,.z��vaJ m_,.q rnindiq nem föfclad.ltként foglalkoznak. 

- n:-iondotta Rózsavölqyi elv társ az értekezleten. 

KiS�k s:;
a
:

á
:;,°u

v
�;!';;::�°'!JYaan ��� hogy fel 001n mérl,ető segítséget jelen• 

qalma. amely szotlalista épitömun- {eH_ek . 
l<ánk történetének eqyík leqfénye- a hős szov jel vasutasok munka-

sebb lap/a lesz." tap.,1szfola!ai. A7 osz1 forgalom (Sztálin) ideje ala ! l  IT'eg-hr,-nosodott össz_es 
Január 20-iin larlolták a Vasas-szék- sztaháoovi�ht rn,ng•!m..• a szovjet 

házban az l. Országos Va,;uta, Szia- példa nyomán va,ósítoauk mel!". 
háno,·isla-Érlekezktet A sztahánovis- :\aQ'vniérlékben elő se"ílette a termetáh l'lső lalálkozá:.:án az Ország min• lési fe!�datok n·greha.itását n;l z íisu ci „ ré,zéből löbb�záz sztahánov:sta- /orizalom ./e{ijnl,ó dolr;nzdja'' cimé , kiildőil jelent meg Az értekezlet eQ:\·IJ,,. indiio!t , �1�, 1y ;s. 

Milyen hiányosságok 
voltak a munkánkban 

R,ó:zsm•ö!gyi elvtárs e.mián a l l ia 
ny,,s;ágokról beszélt. Elsi,½orban arról 
emlékezett meg, hogy 

nem fordítottunk elegendő gc,ndot 
a vasutas szl•há!1�vis!ák politikai 

r.cveleS":"!'e. 
é;;. nem bi+t°"i!otluk, nogy a sztahá110•_,. 
istáJ; a po!itikai munkában is élen jár
janak. Nem" roglalkoztuilk .men,-fclelöen 
a szak vonali vezetőkkel, nem se�íte!tiik 
őket eléggé . abban. hogv . felismerjék 
mun;.áiu� po"'t'kai :e+entcségét. 

Sok· hiúnyns�ág muiatkozo:t az e!
len}ég elleui harc terén is. Az ell�nsé:z 
eHeni barchan erősen éiczhel(j a régi 
rendfzer neY�h:h,ének marad\ �n\·a: az 
einézé-s, a I,ÖzömböSség, a nem · keilő 
harcosság. Hiányo:.,i\g-ok vannak a 
munbver,eny és a Szlah:inO\·-mozga
lom t�rüle,fo. Hiba, hogy egy bizonyos 
tol:ig a többi szakszolgálat leriiletén 
elhar.yaqoiluk a munka,·ersenyl é, a 
Sztaháno�·-mozgalmal és c�ak a Yonla
tási szulg-álatot jelö!lük meg- súlypont
ként. 

A J11Ü�7.�l, i értetm;sP g vonalán 
nagyfokú lem1radás fapasz1alha'.ó 
� csa!, 29 vasutas müszahi értel-

miségi sztahánovis!ár.k van. 
A ,·asút egyes vezetői biirokraliku,; 
módszrrPkkd próbálnak irányí!ani. El· 
szakaátak a dolgotcíktó'._ tanítják, de 
nem tanulnak a munkiisoldöl. 

A !o\!ábbiakhan· a munkavers, nr 
büro1<raijkus kiér\ékeléséröl és nviÍ 
Y�ntar· ,isár{,l t=-mlékelett meg és J;a(1g-. 
sul)'CZia. liogy hár az. ö�1.i íorg<1lOill 
YégrU1ajtásáixm a \·..i:--utas Sz:.ik::-7.l•f\"t:· 
zd é!'i az ii7,Pmi bizoi lc:;i f.rok 11:unkú iJ 
sc11:í1ség.-r j, !er.lct!, mégi, azt leild 
rnegáitap1tani, hog} 

a vasut.as szal.szeneu!, de h ii!ö. 
nösen az üzemi biroi LS.ígok a ter• 
me1k kerdésé\el és a \'erseny 
szervezésével még nú1dig r,em fö-

iel:ida!ként fogla!kozn�k. 

• . Az őszi forgalom legjobb dolqozójan cimért inditott verseny vasutas hösei 
2000 forint Jutalm�t és oldeve-:et l<apt2 k. Gratulálok és további Jó munkát 
az elvtársaknak - mondotta 89br'its elv társ a boldoq jutalmazottaknak. 

Ezulan a f�ladatokat ismertette A vasutas szlaháno\isták lapaszta.a-
Róz�avölg!Ji elvtárs. laik átadása eorán 

A feladátok 
Hang-,úlyozla, hogy döntően szüksé

ges: .a 7 1ksu.·n·ez�tnek és az üzemi 
h'zotl,á'.;osnak a Szlsh,1 110\ · lllOt!!a
lom tényle�es sz�n·cző',·é kell , ál· 
l'io,. A '2akszeryezclbcn dolgozó c:v
lá!"•ak m ,nr!Ql •a . dolgo;,z;,k ki a 
sza :  �-,algá 1 t a :  l\arö!tre a .S!.1ah�nov
mozga 1 r;1 felada1a:1. súiyponiktnt a 
forgalmi szakszo!;;álatra. A Sztará
nov•mozga!om �'.szélesít ·sébe 

tömegmé,·ctet.ben be keli vorni a 
vasút műszaki érí�lmisfgét. 

fokozot!abl>an fogla1koznnak a 
vasutas ifjúsággal, 

mer! az ifjúság lendülete, párosuh·a a 
<zt:1hánovisták munkamódszerei\·�:, 
ige!l fontos iényező a f Pladatok me'j'ol
dása szempontjából. A széncsatá, al 
kapc;olatlxl!l megjegyezte. hogr el kell 
(rni, hogy a Pár( részéről indílol t szén
e atálY<rn naqyobb rredményeke1 rs 
ú iabb újít á�ck soroza1ával, sztahánO\.• 

is1ái nk 10 százaléka.,; szénmegtakari
lits: érjenek el. 

e�e t Pári nnl, íehru,ír 24-én ke�diidö 
országos kongre,szusa előké:szilé:,ének 
idöszaf.;ával. Az érlchzletre a va�u·a, 
dolgozók leg-jobbjai, a munka élharcosai 
jöt!ek el, h ogy megbeszéljék az őszi 
forgalom tapaszta:atail, kiértékeljék és 
mcgja,·itsák .a Sz1aháno,·-mov,almat 
é, megszabják to,·ábbi felada ,ail ,"' s en· 
nek alapján pedig megtárgyalják, hO!:!) 1--------------------------------------------------< 

a sztahánovisták és minden vasutas 
dolgozó hogyan tudja legméltóbban ki 
fojezni háláját és •zereletél. fe!adalJi 
jobb e:végzésé, el, a Párlkonrrresszus 

A munkafegyelem 
hiányosságaira, az ellenség 

aknamunkájára mutatnak 
a nagyszámban 

előforduló balesetek 

fü,zlelelére. 
"' 

A nal!Vjelemőséeíi értekez'et elnóld 
m0gnvítója után Rózsáuögyi József 
e 1vlárs. a Vasútpo"itikai osztá!v helyet. 
tes vezetőie szó'l az értekezlethez. 

Használjuk fel az őszi 

forgalom tapasztalatait 
Be,zéde elején kifejtette, hogy né

pünk ,·czetőjének, a Párlnak kongrcsz
�zu<a dönfö áliornás hazánk életében. 
mel� a rendkívüli feszült nemzetközi 
hel� zelben iil össze. Az egész világon 
egyre , keményebben folyik a harc a 
béke híveinek százm: iói és a , i 1ág
uralomra lörö, harmadik háborúra 
�peku'á:ó háborús uszítók között. k i k, 
nek élén a:i ameri kai Jmperiafisták 
á'lnak. 

i\iel<ünk, ,·asulas dolgozóknak az a 
felallatunk - mondotta -. hogy a kon
greszu&ra méltón felkészülve, az őszi 
forgalom tapasztalatai alapján fokozzuk 
tovább teliesílménvüni<et. dónt0iik 
mel!" fqbcí. é, ú jbó, a vasút technika 
normá't. iej:esszük tömeg-mozga1ommá 
a ,·asulasok ,zfaháno\"ista mezg-a mat. 

Kégy lö!,érdésben fog-!alta ös�ze az 
6szi forga!orn sikeres végrehajtásának 
az al�pját. Elsőnek em:iietle azt, hogy 
a vasutas pártnervezetek iokozo\lab• 
ban foglalkoztak a termelési feladatok
kal és nagymérvű politikai lekilág-osl
lás hatása nyomán a dolgozók ezrei 
k<1pcsolódtak be a munkaversenymoz
galomba. A 5ikeres végrehajtá, másik 
döntő alapját képezte a, hő� szov j<'l 
vasula:;ok munkamódszerének nairl'obb. 
mérvü alkalmazása. Harmadik föi,érdé•· 
ként említette az osztálrharc [okozódá
sál 

Az ellenség leleplezése és eltávoo
tása a Part erejének növekeúéséi, 
a� ellenség fokozottabb gyíllöleté1 
és a lermelés emelkedfst"t eredmé• 

nyezte. 
Az őszi csúc,!,>rgalom lebonyo!ilá�á 

nak negyedik alapjaként a munkaver
seny kiszélesedésél, a _ Sztaháno,·-moz
i:alom íejlödé„ét emlílelle. Elmondotta, Munkában az t. Országos Vasutas Szfahánovista Értekezlet. 

Ró,savöigyi e[ytárs után Csan.adi 
György elvlárs, az A!lamva,ubk Yezér• 
igazgatója áltt fel szólásra. Történelmi 
visszapillantást nyujtolt a szocia:ist-a 
m,mk�vcrseny, a szlabánovisla mozga• 
lommal kapcsolatban és bejelentette, 
hogy 1 950. é\· folya[l1án már 

732-re emelkedett a vasutas szta
hánovisták száma. 

Részi elcsen ismertet ,e ezután az őszi 
cs1ksiorg�ion; le!Jonyolitésát és hang
&11:yozta, hogy a Párt irányítása, feloi
iágosíló mrmkája és mozgosító ere1e 
lelte elsősorban lehetővé, hogy az ő,zi 
jorga!o,n harci i'?lad!llát sikcrese11 t,•l
jesitel!ák. Elmoadotta. hogy a Szovjet
uni6ból átvett és a hazai v i5zonvairtkra 
alka:mazolt szlaháno,;sta módszerek 
nélkül feladataink,at korántsem tudtuk 
\"Olna teljesíieni. 

Az eredményesen alkalmazott szta
bánovista módszereket ismertette ez
után. Külőnosea kiemelte az • .500 kila
méteres"-moZl!!almat. melyn;k ered
ményeként 

a vontatójárművek átl,gos havi 
kilométerteljesitménye köz.el 10 
százalékkal ie!ühnúita .az előző 

évit. 
Rövid néhány hónap alatt sikerült á 
teh1:rvonatok utazási sebes5:'gét minl• 
eg�· 15 százalékkal növelni. A aégy is• 
mert sztahánovista-mozgalom összekap
cso'á$a, az úgynevezett négyes kap
csolt-mozgalom eredményezte azt, hogy 
kocsii1iány oem volt és 

a kocsiforduló-idővel megközelítet-
tük a három napot. 

Októberben és noYemberben kereken 
háromszor annyi irányvonal közleke
dett, mint az e:őző év azonos hónapjai
ban. 

C;anádi elvtárs ezután a kereske
dehni szolgálatot érintő kérdéseket is• 
mertette. Hangsúlyozta, hogy · 

a munkafegyelem hiányosságaira, 
söi az ellenség 'munkájára mutat
nak a nagyszámban előfordult bal-

esetek, 
amelyek között súlyo.sak is \"oltak. De 
különösen nagyszárnban fordultak clö 
kisildások, aláváltások és egyéb toi. 



Forgalmi dolgozó! Biztosítsd a téli forgalomban a vonatok pontos fogadását és menesztését! 

Minden feltartóztatás 118 kg többlet-szénfogyasztást jelent a vasútnak! 

lási hibák kövelhzfében keletkezett lnditják a sztahánovista munkahely· 
kocsi,érülések. A balesetek mellett mozgalmat; a szt..ahánovislákat mind 

a vasúti munka mlnöségének hlá• 
nyos.ágait tárják fel a nagyszám· 
ban előforduló személyszállító vo-

natkésé<.ek is. 
Csanádi eh·tár5 e!mondotta, hogy 
gyakran nélkülöztük a bolsevik vezetés 
mód,zereit, az e\\}éni felelös&ég Yálla· 
lását, a terv zerú munkaszervezést és 
az előrelátást a végrehajtó szolgálatot 
kozvellenül irányító középvezetőknél is. 

C;;anádi el ·t.írs ezután az ész•e:t 
hiányosságokról beszélt. I(lemelte, hogy 
a 6Zénel1Másl>an mutalkozó sziik ke• 
resztmetszet megszüntetésére a faj
lago, zénfogya,ztás e:;ökkentését él• 
vonalbeli leladatu,,kká kell tenni. FI• 
gyelmünket fokozottan a mmoseg, 
munJ.,a felé kell fordítani. Mcgá:Japítot. 
ta, hogy a szá'.l ílJÍ.51 költséJZ vonalán 
éles fordulatot kelJ végrehajtan:. Fog· 
la!kozott a mini:sztertanács takarékos· 
sál!'i rendeleiével és azt mondotta, hoJZV 
a takarékos ági mozgalomnak nemcsak 
a zénmegtakarih\s, hanem az összes 
többi üzemi é építési anyagok felhasz· 
náJA a terén is jehmtös eredményeket 
kell elérnL 

A tennival6k 

üzemi, mind iskolai vonalon továbbk<ip• 
zik. A sztahánovlsta-iskolákat tovább· 
fej!esztik, a lorgalmi sztahánovlsla· 
i,kolákat újraszen·ezik: fokozott gondot 
fordíuinak a ztaháno,·ista-mozgalom 
mü zaki előfeltételeinek biztosltására; 
az anyagtakarékossági versenyt toyáblJ 
siélesltlk és elsllsorban az Import• 
anyagokra kldolgonák a vonatkozó 
normákat és gondoskodnak ezeknek az 
anyagnormáknak a bevezetéséről. 

l',ekünk, magyar vasutasoknak, -
fejezte be beszédét Csanádi elvtárs ·
akik a Párt jóvoltáböl megbecsült do!• 
�ozói vagyunk népi demokráciánknak, 
kötelt'Mégünk a kongre56zust a tél i for. 
gaiom sikere,; lebonyolításának előseg, . 
tésével, az önköltségek csökkentésével. 
a szénmcglllkarltási mozgalom ldszék• 
sitésével, a munka minőségi javitása 
�al és a termelékenység fokozásáva. 
megünnepelni . . . Legyen a • magyar 
v1sutas sztahánovlsták első értekezlete 
mérföldkő és egy új történelmi korszak 
kezdőpontja a magyar vasutas Sztahá· 
nov.mozgalomban. Háritsunk el - !or• 
radalml ügyhöz méltó lendülettel -
minden akadályt a vasutas Sztahánov 
mozgalom útjából és ne feledjük el 

Bei;zéde végén vázolta azokat a egy plllanatra sem, hogy harcunk a 
tennivalókat, amelyeket a vasutas szocialista munkaversenyért és a Szia• 
:-ztahánovista-mozgalom klszéle ·lté ·e hánov•mozgalom sikeréért egyben harc 
érdekében valósítanak meg. Ezek kö· ötéves tervünk maradéktalan végre 

' zött; gondo kodnak a kimagasló telje• 
, 

hajtásáért, a uoclalizmus le�pltéséért 
sitményeket eredmé,1yező munkamód· é., a Szo,•jelun16 vezette hatalmas béke• 
szerek intézményes bevezeté ·éröl; el• tábor meger6�1téséért. 

Vonjuk be a nőket és az ifjúságot a sztahánovista mozgalomba 

Csanádi elvtárs után 8ebrits Lajos 
elvtár�, közlekedés- és postaügyi mi• 
ni zter . zólalt fel. l(lfogásolta, hogy a 
sztahánovista küldöttek között c�ak el• 
enykzö számban kaptak képviseletet a 
dolgozó nők és az ifjúság. Hangsú· 
lyozta. hogy a nőket és a dolgozó fia• 
lalokal vonják be a sztahánovisla moz• 
galomba. 

Ezután Hrröl beszélt, hogy az ötéves 
terv eddig megállapított kereteit tágí
tani kell. Sok új nagy feladatot kell fel· 
,·enni a terv hátralévő négy esztendejé· 
ben. És amikor ez megtörténik, termé• 
szeles, hogy a szaJ..íclaóatok is meg· 
nagyobbodnak és a tervkeret bövilése 
együtt jár feladataink me�növel edé,é
vel. Fel k�II készülnünk arra. hogy a 
megnagyobbodott �zakmai feladatok
nak e,eeet tud iunk tenni. 

A továbbiak során azt fejleQ'elte. hogy 
a leghatározollabb fordu:attal neki kell 
loinl az önköltségek leszorításának és 
minden területen még fokozottabban ér· 
vénycs(teni kell e takarékosság elvét. 
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
ami az önköltsél!' lfflzállltását I l leti. ja. 
nuártól kezdve egészen szeptemberig, 
erre a legnagyobb lehetőség van. 

A tervfegyelem kérdéséről szólva, 
meJlÍPJlYezteo. hOllY azt minden körül
mények között be kell tartani. Ezután 
az egyes szakmai vonatkozású kérdé
sekkel. majd a mozgalmakkal fo!l°lalko· 
zott. A gyengébb minőségű szenek lel
haszná!ásával kapcsolatban kiemelte, 
h<)R'Y a ,zovjct szlahánnvista mozdony
vezetők módszereit a tüulétl, • álto11lá
ban a tiizszekrénv kezelés.évei ö �ze. 
füf{l!ésben tb .. az erre vonatkozó iro• 

dalmat, va amennvi mozdonyvezet6 ré
szére kózkinccsé teszik. 

Bebrits elvtárs ezután a munkásvo• 
natok közlekedéséröl beszélt és külö
nösen hangsúlyozta azt, hoi)' általá
ban 

AZ ÉSZAKI JÁRMŰJAVÍTÓ ÜV 

BÉKEBIZOTTSÁGI MUNKÁJA 
A SZAKSZERVEZETI VILAGSZö· Béktbiroltsál!aink ió l)Oltikaf fet-

a személyforgalom rende.sségét 
VETSÉG franciaországi működésének ' ilágosiló munKájá\'al elérjük azt, hogy vastörvénnyé kell tenni. 
betiltása me11mutalja az impcria!is.ák a do:goiók ti:diák. hollv miért ke'.I 

A műhelyekkel kapcsolatban megje• illazi arcu:atát. de bizonyító erő arra több és jobb munkával elosellílenl a 
gyezte, hogy az alkatrész09erék, ful<i- Is. hol!V a francia uralkodó körök_ nem termelékenvséll emelését. ötéves M!I'" 
szalag bevezetése, s a ja,·ltási ciklus másak mint hü talpnva'.ói és m.nden vünk mielőbbi befejezését. 
ler5vidltése soronkövetkezö feladatok, szoliráiatra kész lakájai az amerikai PÉLDAT /\\UTATTAI( A MUNI<A-ahol a szlahánovistáknak kell az ed- imperialistáknak. . . . FEGYELEM TERJ;N is a békebizott-diginél is kiemelkedőbb eredményeket A fran ia munkasosztaly meg e.gy• sál!i tagok, de ug-yancsak példás munf�lmutatni. A javítás mln&égére nagy sége5ebbé forrotl, még egy;;égesebben !.át vlJleztek a terme:ésen kívül. az súlvt kell fektetni a munkaknál. á�I a Francia l(ommunista Párt zász· úiitások és észszerűsf:ések terü!etkn. Ugyancsak a $ttahánovistáknak kel l  laja a l á ,  hogy megakadá:yonák az  Ezzel ls seiritették dolgozó társaikat. 
a régi terhel6;1 menetrend-ffiggel�ket, u· i·ahb háborút. A béke erőire vár az; a E • •· k · •�ámmal a haladoll te�hnikai normáknak meg- " irveni ver�yzom si-;ep au 

felelően kor.szerú\íteni. feladat, hoR'v lefogják a háborús gyuj• vannak. 
togatók kezeit és biztosítsák a világ v k h'b · ·nk I Pé'd • 1 Bebrits elvtárs végül a balesettk � �pei számára • tartós békét. anna I a. 5• ' au ei?Y� 

az ellenség elleni harc kérdéséről be- M t te!tünk mi. helyi viszony:atban, <Szervek csak 
szélt. - Néhány hét mulva kerül sor ennek előeoellíléséért. kampányszerűen vették ki részüket 
- tejezte bP fl'ls,zó)R)A,-At - Pártunk Mlndeneke16tt megalakítottuk üze. a munkából, 
kongres.�zusára. Az egé,:i ország meg· münk6n belül az e1rves reszortokban. amelv mell is látszott eredményeikben. mozdul és tanujelét adja annak, hogy a helvl békeblrottságokat. Fe'.adatukul E:hanvae:oltuk a fal:ujsáa mejlszerveolt ál l  a Kommunista Párt mellett, � túztük l<i. hol!V tömörítsék do1Jlozóin• zését. Nem elél!szer és döntően hasz. ezzel bizonyságot tesz arról, hogy ott kat uyetlen harcos szervezetté. hl dót d' '1 1  a ne·p1· demokra·c,·a, a szoc1·a11·•ta t t t "k rt ná:tuk a haneos ra , pe 1e: erre ' � Ezt e:sősorban azér et u • me ősé tervgazdaság, • szocial izmus épít� tudjuk, hoe:v hazánk csak akkor tölt• lehet e:ünk van. 
'Tlellett. Szhezrek és mil liók fognak heti be az eréi5 bástya szerepét, a bé· A hibáinkat azonban ki foJljuk kü
többet és jobbat termelni a kongresz· kelrontnak ezen a szakaszán. ha ■ szöbölnl rövidesen és mél! szorosab
•zus tiszteletére. Ezek soraiban ter béke hívei Cl!V táborba tömörülnek. bá zárjuk a dolgozók sorait. Atszer· 
'!lészetescn olt vannak a vaeutasok is. Megalakulásunkkor azt a szempon• vezzük a nem iói müködö békebizott
lös a sztahánovi!rláknak itt is az. élen tot tartottuk szem elött, hollv azok az sáJlokat. 
ktll haladniok, hogy vállalt kötelezett· elvi.rsaJ< és pártonkívüli dolJlozók Munkánk további javításával azon 
ségelknek maradéktalanul eleget tud- kerü'.jenek sorainkba, leszünk, hol!V e!ösegítsük l!VÖze!meink 
Janak tenni. szer\'ezöje, na1ZV Pártunk konll!'esszu· 

Bebrits elvtárs felszólalása után ke- akik �enJárnak I termelésben és 
sának s'.kerét. növeljük a termelés 

rült sor „Az őszi forgalom legjobb dol• 
ezzel Is blzonyltJák • hadhor, a eredménvelt és ezen keresztül hozzá-

/lOZÓ}aN c1m ·rt Indított verseny élen S:iovJetunlóhoz, a Párthoz való hll· iárul junk a hatalmas Szovjetunió•ve-
fárólnak megjutalmazására. Bebrits séeilkel és raeaszkodásuka!. zette béketábor erősítéséhez. 
�1vtárs a dolgozók lelkes tapsa köze . A termelés ál landó növe'.éséérl indi• Temesi B�/a oette klosr.lotta a vasutas munka hó• tott harcunk azonban mé1r nem ért 

az. Eszakí Jármfüavító ov --elnek az okleveleket és a 2000 forint véget, hanem nekilátunk újabb és 
llsszegű pénzjutalmat. A jutalmazotta h •
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• uevében S<>III József, Budapest-f'erenc- .., 
v4ros állomás forgalmi szolgálaltevüje 
mondott k6mnetet. 

Ezulén üdvözl8 táviratot kOldölt az 
ártekexlet Rákosi Mátyás é6 Iván Fjo· 
t!orov-ics Pány;n elvtársaknak. A tav• 
Irat felolvasása után ütemes tapsok 
közepette, a Szovjetunió, Sztálin elv• 
társ, a Párt és a magyar dolgozó nép 
ueretett vezérének, Rállo!;i elvtársnak 
illtl'téséHI a küldöttek megszavazták a 
Uvlratok elküld�. 

l'tána az elnök zárószavaival u 
értekez·et e .;ő r· ze vée-el ért. 

az árumozdítás feladata, a harmadik 
az elsz�molások, a szocialista gazda
sági politika ,·égrehajtása a vasút le· 
rületén. 

Péter János Péc&-bánya rendezőpá· 
lyaudvar képviseletében arra kérte 
Csanádi elvtarsat, hogy tegyék lehe
tővé, hOl!Y szo1 jel szakmunkákhoz 
juthasoanak. 

Jag06 szénfogyasztását 15 száza!ékkal 
csökkenti. 

Balogh Gyula, Veszprém-Külső 
pályaudvar küldötte felszóialásában 

Megkezdődnek a sztahánovisták szakmai részkonferenciái  

Siabo István elvtárs, Tapolca kép
,·iseletéocn elmondotta, hogy súlyos 
hibak vannak a Kőipari Központnál, 
de nagv f\ibák va,inak a lenen kí,üli 
száHitá ol.:'.�I kapcsolatban is. 

Járműjavító üzemi vállalatok 
Az oIBzág valamennyi jármiijavitci 

üzemi vállalatának sztahánovi,,iáí je• 
lenlétében nyitotta meg az értekezletet 
Sár! Antal elvtárs, majd Borka Atti!n 
elvbírs, a ,.,..akvonal l  vezetök rész�röl 
mondott beszédet. Sipos Mihály a Du
nakeszi Járműjavító OV. képviseleté• 
ben arról besi;élt, hogy a láncszem. 
gyártá6nál, mire a szár tulsó végére 
érnek, 10-15 darab reped el belőle 
anyaghiba miatt. 

kérte a minisztert, hogy szüntesse 
meg azt ,a lehetellen á'.lapotol, hoirv 
a vasúti s.zolirá al terén ellentétes 
le11yen a vontatás é6 a forl!alom 
do.gozóinak érdeke. Elmondotta, 
hogy a vontatási dolgozóknál a ten
gelyen töltöti 5zolgálati idő sz�mil 
tényleges munkának és azt is fizetik 
ki. Ugyanakkor a forgalomnál a vonat. 
..kí<frö �zemélyzetnek. a vonat indui,,á. 
tói a vonat érkezéséie:, a te: ies időt 
for.l{alrni szolgálatként ismerik el. 

!:>wnet u1án a yasutas sztahánovis
ták szakmanként elkülönítve, a kor�
óélutlin1 ótákban megkezdték megbe
szé!é,eiket. őt ilvl'n értekezlet ü 1 
ö;;.sze. A kereskedelmi és szertári szol
gálat dolgozói a Vasuti Főosztályon, 
a pályafenntartási és hídmühelyi szol
gál�! dolgozói a Vasutas Szakszerve
zet központJában, a vontatás sztahá
novl<Slái a Vasas-sz<>kházban, a mühe• 
lvek dolgozói a MAV I(ö1.ponti Hiva
!Blok épü!etében, végül a forgalom é� 
a tá,·kozlés dolgozói a Vasutas Tiszt. 
képző Intézet székházában. 

Forgalom• 
és távközlési szolgálat 

A forga,ml sztaháno,·isták érteket• 
!!'lén megjelentek Bebrits és Rózsa• 
vó'l,!.1/i elvtársak Is. Bebri/ls elvtárs fel
.zói Blásában néhány problémát vetelt 
fel Elmondotta, holn' például a fllvá
ros !elé vezető vonalakon a reggeli 
órákban még a kettősvágányú vonal 
<Sem eiegendő, ezért kényszeritöleg 
szüksi(gessé válik a helytelen vágány 
l génybevéftle A feladat az, hogy biz
tosi•suk a helytelen vágánvon is a kö1.• 
Jeked<'·t, mini olyan lehelöséget. mint• 
ha az a helyes vágányon menne. Ezt a 
problémát meg kell oldani. 

A másik probléma· a jelzések tiszte
!Ptben tar!ása. Ez is központi. súly· 
ponti kérdés, A harmadik, a 30 vag\ 
40 kilométer� alapsebesség alkalma
zása. A miniszter kérte aiz értekezle• 
tet hogv foQ"ia l janak áll ást a kisfor· 
galmu \'onalakon a 30 kilométer, ahol 
pedig kényszerítő zükség áll fenn, d 

40 kilométer mellett. Arra kérte a lor• 
galmi ezakszolgálatol, hogy tekint5e 
csúcsteliesltménynek, de egyben köz
ponti feladatnak is az elmondottakat 
és 2oncf0<;kodjanak a szlahánovlsták, 
az újítók a helyes megoldás megtalá
lásáról és gyakorlati végrehajtás.író! 

Utána dr. O,áh Imre eldárs. a For· 
galmi Szakoozt�ly vezetője i6mertette 
azokat a t neket, amelyeket a Sztahá, 
nov-mozgalom kiszélesítése érdekében, 
közölni foirnak a dolJlozókkal. va
lamint az abból adódó feladatokat 
Részleti.-sen beszámolt az új F. I I .  szá• 
mü utasítás jelentős újításairól. 

Oláh elvtárs után /(metti Imre elv• 
társ a távközlési szolgálat feladatairr\l 
eml�kezett meg Arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a takarékos;ági moz 
galom szélei;körü megszerve_zésével at! 
a fenntartási munkaegysegekre eso 
kö!lséJlet. amely 1948-ban 6 . 15, 1949-
ben 5.55, majd 1950-ben 5.29 forint 

volt, 
kent&tik. 

1951 végére 5 forint alá csök• 

Mackó I,t1·:in elvtárs kérte a for
galmi dolgozóktól a mozdonyvez.etók 
nevébt!n, hogy a 30 és 40 kilométer 
óránkénti alapsebe<Sség mellett is te• 
gyék lehetővé a sebe<Sségvállalást. 

Rózsavölgyi elvtárs hozzászólásában 
hang�úlyozla, hogy a miniszter, vala• 
mint a Vasútpolitlkai Osztály és a 
szakszervezet képviselőinek jelenléte i.o; 
mutatja, hogy a forgalmi szolgálat fe. 
lé milyen nagy az érdeklödés, és hogy 
a forgalmi sztahánovisták értekezle
tére milyen nagy súlyt helyeznek. 

Gróf József elvtárs, a Vasutas Szak
szervezet I(áderosztályának vezetője 
felszólalásában !demelte, hogy a szak• 
szervezetnek Is része van abban, hogy 
a forgalmi munkaterületeken a Szta
hánov-mozgalom még nem fejlődött ki 
eléggé és mlndezideig nem tudott szé
les tömegeket átfogó mozgalommá 
válni. 

Solti elvtárs, Budapest-Ferencváros 
állomás forgalmi stolgálattevője a 
forgalmí szolgálat sztahánovistái, va• 
!amint a távközlő és biztosítóberende• 
zési szolgálat szlahánovistái nevében 
a mozgalom kiterjesztése érdekében 
lett vállalást 

Pályafenntartási 
és hídmúhelyi szolgálat 

A pályafenntartási és hídmühelyi 
szolgálat sztahánovista értekezlet;!' 
Surányi József elvtárs nyitotta meg 
Kiss László elvtárs a MAV Hídépítő 
OV. részéról felajánlotta, hogy a be
tonkavlcsból az elkallódás! 10 száza. 
lékról 5 5zázalékra csökkenti és az e'.ö. 
irányzott faanyag 6 százalékát megta. 
karitják. Elmonrlotta, hogy 

közel három hónappal eulött 800 
köbméter faanyagot ajánlott fel az 
Anyaghivatalnak, de még mindig 
nem eondoskodtak annak elszállí· 

tásáról. 
Keserü Sándor. a Püspökladányi Fa

telítő OV. képviseletében bejelentette, 
hogv a.z ötéves terv e!5ő negyedévének 
tervkiszabását 10 nappal elöbb befeje• 
zik, ezen felül pedig vállalják 100 
köbméter faanyag betelitését. 

lapis elvtárs. a Felépítményi. es 
Vasanyagjavitó OV. részéről javasolta. 
hogy a Pályaépítö OV. és a Felépít• 
ményi• és Vasanyagjav1tó OV. dolgo
zói komplex-brigádot alakítsanak a 
r:fpjavitási munkák tökéletesítése vé
gett 

Gajár; elvtárs a Pályaépítő és Fel-

újító OV. reszéröl kijelentette, hogy a 
rendelkezé re álló forgótökéböl ötmil• 
lió forintot nem vesznek igénybe az 
elsö negyeMvben és azt a nemzet• 
gazdB<Ság rendelke,ésére bocsátják. 

Unyi elvtárs, péc.e,i II. O<Sztályfönök 
javaso!ta, hogy át kell térni a Szov
jetunióban már 1937 óta használt é'5 
legujabban LengyeloMzágban is beve
zetett alázúzalékolási módszerre. A 
pályából kikerült talpfát át kell alaki
t,ni és meg kell javítani a jó gazdál
kodá<S elöseiítésére. 

Felszegi elvtárs, a Magasépítményí 
OV. képviseletében bejelentette hogy 
május 3 1 -ig mindene� munkahelyre 
bevezetik a sztahánovtsta falazási. 

Pánti Béla elvtárs felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy feladat a női brl• 
gádok támogatása és ugyanezt kell 
mondania az ifjúság felkarolásával 
kapcsolatban is. 

A feli;zólalmkra Surdnyi elvUrs vála�zo!t. 

Kereskedelmi szolgálat 
A kere�kedelml szakszo: gála! szta. hánovístáinak értekezletét dr. Papp 

Endre nyitotta meg, majd Déri Tibor 
elvtárs, szakosztályvezetőhelyettl'<S is
mertette a kereskedelmi szakszolgála, 
eredményeit, hiányosságait és jövőbeni 
feladatait. 

Kocsis Sándor elvtárs, Budapest
Nyugati p. u. képvisel�tében hiányolta, nogy a „rakua-rakon '-mozgalom nem lejlildött ki országos viszonylatban és ennek elősegítésére javaslatot tett. 

Pálinkás Margit, a Miskolci MAV Igazgatóság VI. osztályfönökheíyettese arrói beszélt, hogyan kell a darabái-us 
kocsikat jobban kihas,z.nálni. Elmon: dotta, hogy meg kell kivánni az állomásoktól azt. hogy 2.5 tonna áru . ese• 
tén már állomási kocsit indltsanak, hoi.v így az árukárokat és dézsmálási lehetőséget csökkentsék. 

Dániel István elvtárs, a Statisztikai Hivatal vezetője felhívta az igazgató• 
sági VI. osztályfőnökök figyelmét 
arra. hogy késedelmesen érkeznek be a XIV-es és XV-ös nyomtatványok. A 
gyors és pontos adatszolgáltatás igen 
fontos szerepet tölt be a 1;zocializmus 
épf!ésében. Az adats,zolgáltatást 26-ról 
22-re sikerült elöbbrehozni. !gy négy 
nappal előbb tud a Statisztikai Hivata: 
adatokat szolgá!tatní népgazdaságunk, 
nak 

Csanádi elvtárs fe!5zóla l ásában el • 
mondotta. hogy me!yek a döntö felada. 
tok. Az eg}ik, a tervszállítás, a má.sik 

Vilmányi Tibor sztahánovista fel
ajánlotta, hogy a pártkongresszus 
tiszteleiére, február 24-re. 1952 augusz• 
tus hó l -ig szóló tervét, százszázalékos 
minőségi munkával teljesíteni fogja, 

Süueges István a Szolnoki Mühely 
képYíse!etében elmondotta, hogy a ko• 
vácsmühelyben elavult munkamóds2e
rekkel dolgoznak. Például a targonca
tarlót 50 perc alatt ké&zítlk el, hololt 
újítással l perc alatt lehet elkészíteni. 

Alberti Gyula az anyagra vonatlm• 
zólag súlyos beje!entést tett. A kocsi 
olyan anyagból készül, ami 65-70 
milliméter vastagságú, mégis szétsza• 
kad. 

Mucs András a Landler Müvek kép
viseletében. felszólalásában elmondotta, 
hogy ami selejt az öntödében keletke
zik, sokszor nem az öntő hibája . •  ·em 
kellőképpen ellenőrzik a vas melegsé
gét. Ebböl adódik a selejt. 

Keresi István elvtárs, a Dunakeszi 
J�rműjavító OV. képviseletében kifo• 
gásolta, hogy amikor takarékosságról 
beS1Zélünk, a főműhelyben 150 kocsi
ról átlagban l evétetik az Ackermann• 
váltót. Csak kár származik ebbö! és 
semmi haszon. 

Csorba Bálint elvtárs, a Miskolci 
Műhely küldöt:je határozati javaslatot 
terjesztett az értekezlet elé. amelyet 
egyhangulag maguké\'á tettek. 

Vontatási szolgálat 
A vontatási szakszolgálat &zlahá

novista részkonferenciáját lengyel Jó
Z$1!f, munkaérdemrendes sztahánovista 
főmozdonyvezető nyitotta meg, maid 
Tölgyes Lajos elvtár<S. szakosztályve. 
zetö iartotta meg referátumát. Utána 
lengyel elvtárs szólalt fe'., majd Beb-
11ts elvtárs szólt az értekezlethez. 

Kőhalmi Ernő, a Szombat!M!lyi Fü
töház képv'selője hozzászó'.ásában meg. 
jegyezte, hogy a hazai szenek 5zak
szeríí felhasználásával kapcsolatos 
szíík k�0esztmets.zetnél, fökéP! a moz. 
donyvezetökben van a hiba. Ezt több 
oldalról megvilágította, majd vál!.1Jt,1, 
hogy január és február hónapban faj-

Bebrits elvtár.s megütközéssel vette 
tudomá. u', hogv ilyen e!lentét is van. 
Korábban lehetetlennek tartotta, de 
már meggyőződött róla, hogy tény. 
lell igv van. Teljesen eirvetérlett a 

feli,zólalóval é6 hangsúlyozta. hogy en
nek az állapotnak a legrövidebb időn 
belül meg kell <Szünnie. 

A von1atási és vonatkísérö sze. 
mélyzet közé a teljes egyenlőség 
jelét kel! tenni, hogy mlndkettö 
egyformán kapja az ezzel liapcso· 

latos díjazást. 

- Az erre vonatkozó intézkedéseket 
meglesi;em - mondotta Bebrits elv
társ. 

A szakértekezlet ezután e1ZVhangúlall 
elfogddta Bebrits elvtárs ja,· aslatát a 
30 kilométerei; alap6ebesséll bevezeté• 
sére, valamint a 40 ki'.ométeres sebes. 
Sét! bevezetésére ott, .ihol a vonat• 
kilométerek sűrűsége és általában a for
galom azt mel!kívánia -, UJlyanakkor 
to,·ábbra is fenntartja a rugalmas me. 
netidől. 

Kreko Ferenc elvtárs. a Vasutas 
Szakszervezet Sz.ervezési Osztá:yának 
vezet6ie avval " kérdéssel {oJllalkozott, 
hogy a vontatá;; területén hoJlyan tud
nak újilókká válni a 5zlahánovisták, 
lütöház.aink dole:ozói. Fdhívta a fi• 
l!relmet arra. hogy amit a mozdonyok
nál ú j itá�ként jól alkalmazhatunk, ne· 
csak az összes iűlöházak alkalmazzák. 
hanem gondoskodjunk arról Is. hog-y 
más szol1?álati áJlakhoz. a műhelyek• 
ht>z i, elkerülhessen az ú jítás és esze• 
rint ad ják ki a mozdonyokat. 

A mü„zaki értelmi<Sél! kérdésével 
kapcsolatban különös súllyal emelte ki 
• szakszervezet felelőss: gé\ azért, mert 
elhanvaJlolta a műszaki értelmisél!Jlel 
való fo11lalkozást. • mfü,zaki értelmi• 
sél! politikai nevelésél 

A szénkérdéssel foglalkozva mellál• 
lapította. hogy sok fűtőházban méir 
ma is igen nal!vmérvü szénpazarlás 
tolyik annak kö·:etkeztében, hogv 82 
illetékrs szen·eknél rosszul osztják el 
a szene, . 

Számos értéke6 felszólal-46ra lapunk
ban a hely elfir,e!enséire folytán nem 
térhetünk ki. A közel jövőben az I . Or• 
szál!'os Sztahánovista Értekezlet anya• 
Jlát szakmánként elkülönítve fddo!l!'OZ• 
i:uk és a dolgozók közkincsévé tesz• 
i.zük. 

Az öt szakmai sztahánovisla rész-. 
konferencia ió eredménnyel zárult 
és na1rvban hozzá járult ahhoz, hoiry a 
vasutas dolgozók a soronkövetkezö fel. 
adatokat nagv Pártunk sel(ítségével 
mé,ir jobban és még eredménvesebbea 
mel1' tudják oldani. 



,Vontatási dolgozö' ! HarcoJi telen a vonatok pontos közlekedtetese·err! 
Minden perc késés 1 25 forint kár népgazdaságunknak ! 

-------------------------------------------------------------------·--:-

Az - 1. - · Országos Vasutas Sztahánovista Értekezlet határozata 
Doli.rozó népünk lelkesen készül P. ,ár, 

l 
istáin� terme.é>Sr eredményeik fo)<0zá

flRlk kongresszusára. Ez a kong-resszus s'ában és a mozgálmi é let minden te
hosszú időre mcllSzab.ia a fe!adatalnka{, riill'fén helvt ál!n.alc, az égyet jelent a 
a kiéleződött nem:ootközi helyzetben, a békeharcban való helyláYással is. 
békeharc, a termelés vonatán. · Erérl mi, spahánovisták példái mu-

A V35utas dolgozók, p'árlh1izok és latunk minden dolgozótársunk felé és 
p!árlonkívüliek tízezrei tesznek felaján- az egyes szolgálati ágak egvütlmíil<ö
lást Pártunk kongresszusa ti.sztcletére désének élhucosai leszünk. Elsőrendű 
ind/toti vCNenvben, hoitv ezrei is ki- felada!Lmk a szocialista vasú! meg
fe.iezzék rairaszkodásukat nagy Pár- teremtéséi1ez a s.zocialista vasula5 ki-

$olti József sztahánovista forqatmi szolqáiattevö beszél .a szakmai részkon� 
fereneiin 

tunk és fon-ón szeretett vezére Rákosi 
elvtárs iránr. 

Mi, a vasút sztahánovistái. P ártunk 
vezetésével élen akarunk járni a vas
útnál folvó kongresszusi versenyben 
a téli forgalom sikeres lebooyolít-áSiá· 
ban, 1 951 .  éves terv túlteljesítésében, 
az önköltségcsökkenlésben, b�lesetek 
elhári(lásában, mennyiségi és m;nöségi 
mL>nka emelésélJen. 

Az őszi forli[alom sikeres lebonyolí
tásához, a kocs!iorduló 1eröv1díresihez 
nagy segítséget adott a hős szov.iel 
vas utasok tapasztalatai alapján kiszé
lesült Sztahá.nov-moz2alom. A téli for
,ralomba.n a feladatok lfflve 1resen nem 
csökkennek, a körülmények azOflban az 
időlárásból eredően kedvezőtlenebbek, 
m'nt az őszi forgalomban. 

P ártunk és kormányunk határozatai 
véi.reha jtása megköveteli tőlünk, hpgy 
11 vasútnál a Sztahánov-mozgalmal 
sz<e.lesebb alapokra hefyezzül,. Sztalrá
nov-mozl!.'almunk hlb-ái eddig, hogy 
egyoldalúan fe.ilődött, főleg vontatás 
és a műhely; szolgálatnál. 

Most az a leladaümk. hogy a Sda
hánov-mozgafmat továt,blejlesszük, 
a súlypontot elsősorban a forgalomra és 
e pályafenntartásra helyezzük a többi 
:szolg,álati láir elhanyairo!ása nélkül. 

Eredményeink további növeléséhez 

neveléséhez, hoi.rv mi szfahám,vista 
példamutatiissal houá._iirnljunk. 

Felad11taink végrehajtásához sziiksé
i.res, hogy pofüikai és szakmai képzett
ségiinket állandóan emel jük, a szov_iet 
va,;utasok munkamódszereit szé1es kör
ben terjesszük. Politikai képzettségiink 
emriésé,•el elérjük, hogy minden szta
hánovista eg-vl>en népnevelő is legyen. 

Az ú jító-mozgalmat ösr;zekapcsol_juk 
a Sztahánov-mozga!ommal. hogy ered
ményeiket, újítások, észszerűsííések, d 
technika széleskörű relhasmárálsával 
ér j!il< le. 

Célunk, hofly minden sztahánovisla. 
eitvben ú jító és minden újító e5ryben 
szhlh:ütovista is legyen. 

Munkamóc!szereinket a Párt kon
irres,zusáig lei;raMbb három dolgoz-0· 
nak és a konl{resszus ufán ,s havonta 
legalábí, három dob:rozómk áiad juk. 
Ezzel megteremtjük a feltéie!ét wmk, 
hogy !öl,b dolgozó éri el a sztahánov. 
ista megtisztelő crmet és léirehozhal
juk a sztah'ánovist.1 brigádokat, cso
poriol<at, sztahánovista mun.1<ahelveket. 

Forgalmi, távközlő
és biztosítóberendezési 

szolgálat 
szükséires, ho11v minden eiryes sztahá- Mi, a forgal.mi szolgálat sztahá'1ovis
novisla élenjár.lon és példátmutasson tái a munkaverseny es Sztahánov· 
a termelésben, a terv tel jes,tésében és moz1ralom iovál>bi fej:ődése és kiter
az anyaggal való takarékosságban. Ez jesztése érdekében az alábblakat válla!
különösen a mostani kiélezett nemzet- juk: 
közi helyzetben döntő feladat. 1. A 2000 tonnás mozgalom továhb-

A Sztahánov-mozgalom eredményei, fe jles:D!ése érdel<éucn az 'állomás3ink
ll terv túllel_jesít.ése és kiváló munkánk ról indított wmatok terhelését legalább 
biztosítéka a békéért vívott harcunk 1 0  százalékkal emeljük. 
erősítésének. S:dahinov-mozgalmunl, 1 2. Az 500 k m-es moz!!'alom és szén
kis:relesílése, a sztahánovist'ák számá- takarékos�áf! sikc:ének 1'!:rlosí•ásán 
nak emelése fee:yver a háborúra uszító vállal_juk, hOllY a vonatok jelzooél va'ó 
imperialistákikal szemben. A sztahánov- meg.állítását a minimumra csökkentjUl<, 

Vasutas s�tahánovista asszonyok az ér-tekezlete11. Balról jobbra: Baumgartner 
Adámné (Dombóvár), Molnár Károlyné (Naqykanizsa), özv. .. Kis� . Mihályné 

(Dombóvár) és özv. Varqa Demeterné (Debrecen; JármuJav,to üV,), 

a rendkívüli áthaladások s>Jámát pedi!r 
á11rilis 4-rn 10 s:iiáza!ákkal eme!.iük. 

3. Az állom'ásunkra megállapított 
irányvonatok siá:nát sze:ttember l -re 
1 0  százalékkal emel jük, a 11égyes moz
galomban közlekedö vonatok számát 
május l -re 5 százalékkal emeljük. 

4. Vállaljuk, hogy a személyszálliló 
vonatok menetrendszerm!i indítását 
április 4-re 1 1 0 százalékra, a teher
von2tokét !05 s7ázalékra, az egyos 
kocsira eső mozdítási időt 1 15 száza
lékra teljesítjlik. 

5. A fiitési és vilá gítási anyai;r, va
lamint a vi!kmvenergiának a szol.-álali 
helyekre megáf\apított megszaliását 5 
százalékkal csökkentjiik. 

6. Vállaljuk, hofly az ulazási sebes
séget a tervszerinti 1 5.5 km/ó. helyett 
1 5.8 km/ó. sebesséirrc emel.ilik .  

7 .  Vállaljuk, hogy n munkafegyelem 
megszílárdításával m'n!málisr2. csök· 
kentjül< a balesefeket. el;;ősorban a. to
latá-sriál, v'á!tó'á!lít.isnál. 

8. Vállaljuk a vonatok zavartalan 
menetének bizt05ílása érdekében, hoiry 
a távköz1ő. és. b1z, iosíW,eren.-lezések 
fenrhtrtási hibából eredő von11tme�.ál
láso1,at - munkánk minőségi emelés-é
vel ldkt\szöböl iül<, 

9. VáHal juk, hoay a t,áv.közlő- é& 
b;zlcsítóberendezések fenntartási költ. 
séfleit a már elért százalékon felül lo· 
vábbi 1i sz'ázalékkal csökkent iük. 

1 0. Vállal juk, hogy a légvezeték! hi
bák lf.Yom elhárítása érc!ekéoon a posta 
műsz.a.ki személyzetével és vonalőreive!. 
a szigeielt sinek jó ka.-banlarfása ér
dekében r,edig a p'álvatermtartási dol
gczókka! kü,mplex-í_1ric-á<lokat sze-rve
zünk február '.!4 ig minden szolllálali 
he!vllnkön. 

1 1 . Vállál_juk, hog-v az ú j  berendezé
sek é11ítésénél 5 sziizatékt>t t�karíhmk 
mel!. 

Pályafenntartási 
és hídszolgálat 

Mi. a pályafenntartási, t-0vábbá a híd
építés) és hidfenntarfási swlg'álat s7ta
hánovistái a munkaverseny é.s Szt.ahá· 
nov-mozflalom további fejlődése és ki
ler ieszlése érdekében az aláb'1iasat 
v•á!!a;jvl,: : 

1 .  Vállaljuk, hogy pályafenntartási 
míihelydnk iréoeinek meddö ide iét 1 0 
százalékk,ü csökkent jük. 

2. A jlépesitett vá!!'ányfekietési mun
ka-knál új Sztahánov.munkamódszcrek 
alkalmázáScával a meddő idöket a leg
mi.,'mfösabbra csökent jlik, kü!önös te
kintettel a mun!,amenet hclves elké5zí
tésére. 

3. V állaliuk, ho!!'v valamennyi fala-
7!ási munkah�ly!mkön május 3 1 -lg be
vezetjük a szovjet sztahánovista gyors
iaJazá.si módszert. 

4. V'á!lal juk az ócs!.a felépítményi és 

egyéb anyagoknak a híd5zolg.í!atn:il 
febrúár 24-ig- a pályafenntRrfási szol· 
gá!atnál április 4-ig- való á!vá!ogalását, 
melynek é:·itekében mczllÓSil juk pálva
mesteri szakaszaink összes dolgo1.ó_ját. 

5. A müsmki értelm!séll kc,mp!ex
briiiáúot szervez a do!S?:ozókk?.! az 
anyae:cl!M ás. anyag-mo1!!'atás és a 
munka helyes megszervezisére. 

6. A Fc!építménvl és Yas?.fl''ai.rjavító 
OV-nál  v'ál!aljuk, hogv 1950-nez v\szo
nyítva az ócskaanva!!' felhar;zn'átását 
10 százalékkal emeljiik. 

7. A ielitőtelepeken vállaljuk. hoiv 
a telítöo!a i e!csorgását 3 százalékka 1 
csökkent jük. 

8. A beváP,"isQk fö!ómunká· iát minusz 
15 fok C időjárás esetén 1s folytatjuk, 
amellett vál!al iuk - tek\ntet né!kiil az 
i�őj\\rás1'a - a véirzendő földmunka ki
fogástalan tömörítését. 

9. Vá!laliuk az anvae:takarékossá g  
érdekében, hoflV á p:ály ából kikerült, de 
még a!<áTml!ven célra használtv,íó talp
fát l<iilön rak juk és ?.nnak meQ' javítá
sáról, illetve l<isvasuti t�!pfává való 
kurlí!á�áról l!Ondoskodni fogun!r. 

1 0. Va11al iuk, ho:i-v a v ág':ínvzárásos 
munkákat úgv fo,riuk megszervezni, 
hoiry a váitányzá,- tartama a!.att a vá
l(ány7áras munkán dohrozók normáju
kat 1 20 százalékra tel jesíthessék. 

1 1 . Vállaljuk, ho<rv a hídiv{lési be
tonkavics ?nvaQ'kaUódási aránvsiámál 
10 százalékról 5 százalékra csökwtjük 

1 2. Vállal i•rk, ho11v a hídépítési fa
anyagnak 6 százalékát mel!lakarít jllk. 

Vontatási szolgálat 
Mi, a vontatási szolgá.Jat szlaháno

visf ái a munkaver:senv és a Sztah'ánov
mozflalom további fellődése és k iter
jesztése érrlekében az alábbiakat vál
litl juk: 

1. Vállal_juk, ho11y a vonatok, de efsö. 
sorban a munkásvonatok továbbításá
nál a vontatás hibáibót eredö késéseket 
mesrstilntet fük. 

2. Vállaljuk hogy a műszaki érlel-

miségge! komplex-brigádot ;üakítva a sát, hogy a sztahánovislák vasuti mn
körfolyamalos mozdonvf<lrdu!ót kidol- sú.ki képrettségének továbhfe.ilesztése 
gozzuk úgy, hogy 1 951  július 3 1 -re az a vállalaton belül is lehetővé váljék. 
600-as mozgalomban résztvevő mozdo-
nyok napi km te!Jesftményél 20 siáza- Kereskedelmi szolgálat 
lékkal emel jük. . . 

3 v ·11.a1· k h „ k„ t 1 · 1 1 . Vállaljuk, hogy a terv- es te-nyszá-
. a Ju , ogy a musza I er e m1-

lt . . .1 • 'kk 1 • 1 · t ladó séirirel alakíiott k-omplex-brigád 
.
" moz- m_ok e

. 
eres_e !ruc• eo _:e_n es e 

donyfordulók helyes elkészítésével. a z kent 1 0  suzalekra szorrt 1uk le. 
500-as mozgalomban részivevö moz- 2. Vállaljuk, hogy a rakodási és lép-

A dolqozó nök meqb'l'csütése. A sztahá novista értekezlet elnökséqébe beválasz· 
tottái< Ba:umqartner Ádámné sztaháno vistát is. 

donyok napi km teljesítményének eme
lésével május l -re 2 mozdonvpark 5 
százalékának leléibehelyeúsét valósit
iuk meg_ 

4. A 2000 toonás mozgalmat szemé
lyes példamutatáson keresztlil 1ovál>b
fejlcsztjiik és az 500-as mozgalomba 
való kapcsolásával 1 95 1  véQ'ére a t51ID
terhelélse-s vonatok számát 40 százalék
kal eme! iiik. 

5. V állaljuk, hogy vontatási fióh
mühelyeinkben a mozdonyjavítási költ
ségeket 5 százalékkal csöl<kCfltjük. 

6. Vállaljuk, hogy a minőségi munka 
foltoz.ásával, valamint e. mozdonyok fo. 
ko7oltabb karbantartásával az eflv szo!
gá!atképtelenségre eső mozdony km 
teljesítményét 50 százalékkal emeljük. 

7. Vállaljuk. hogy " mozclonvok 
Q'a.zdaságos kihasználásh al és klrban
tartásával az 1950. évi s1.éniogyasztásr 
1 95 1 -ben 8 s1á?.alékkal csökkentjiik.' 

8. Vállaljuk, hogy a mosástól-
mosásig mozgalomban átlagosan I C.000 
km-t elérünk. 

9. Az iráuyvonaíok számát szeptem
ber l -re 10 százalékkal emeljük a né
gyes mozgalomban közlekedő vo.n.atok 
számát má_jus ! -re 5 százalékkal em!>I. 
_jirk. 

Jármüjavító Üzemi Vállalatok 
Mi, a Jármüjavitó üzemi Vál!alatok 

sztahánovisiái rr munkaverseny és Szta
h:;.110,• .mozga!om további fejlődése, ki
terjesztése érdekében az alábbiakat 
vá!!�!juk: 

1 . Vállal juk, ho11y a mííszaki értel
m1�él!flel karöltve a teherkocsik javí
i,á-sán'áf meglévő szűk keresztmetszete
ket a munkafolyamatok helyes meg
&zervezésével 1 95 1  �rilis l•il! mei:(
�zi;ntetjük. 

2. Vállaljuk, hogy a mííszaki értel
miségire! karöitve a mozdonyjavítási 
.időtartamot a kazánjavítási munkák 
helyes megszervezésével 1951 március 
l 5 - ig  5 százalékkal csökkentjük. 

3. Vá!lal_juk, ho!!'V a műhelyi gép
park meddő ideiét (felesleges iires já
rat, felesleges mérések, próbák, csino
sító munkák) 1951 március l -ig 6 
szá.niékka! csökkentjük . 

4. Vállaljuk, hogy a járműalkatrészek 
leszerelés közben nem sérülnek meg 
és azok a !eirldsebb javítási munkával 
felszerelhetők fosznek. azaz a rnktá
ralibu beszolgáltatott. bonM.sból klkerlilö 
ócska, használható anyagmerrnyis611et 
az 1 950. év azonos hónapjaival össze· 
hasonlítva 5 sz-ázalékkal növel iük. 

5. Vá!lal_juk, hogy az ócska anyag-ok 
felhasmálMát az 1950. évhez viszo 
nyítva 6 százalékkal emel_jiik, havi ará. 
nyosH-ás �faján. 

6. A.nv11gtakarékossái;r. V�íll�ljuk, 
hofly az 195 1 .  évi tenezet,t anya1r- é6 
ene,rgiasziikséglethez képest v�sanva
goknál 7 sz:áza!ék, faanyagoknál l O szá
zalék. szén 2 s zázalék, elektromos áram 
5 százalék megtakarítást érünk el. 

7. V'ál!aljuk, hoitv munkamód,;zerein
ket a haladó műszaki érlelmiséi;rgel, 
időelemz.ö·kkel megtárgyaljuk és aro-
kat sza.kszeríien, ír:ásban rögzítve az 
összes dolgozók sz:ámára közkinccsé 
te:;s2iik. 

8. A vállalatok vezetőséire és a mű
szaki értelmisél! váíla! ia az azonos 
szakmunk'ájú sziaháno,·isták patrnnálá-

csözeles irányvonatok szám'át 30 száza
lékk?I emeljiik. 

3. A ter.•ei, kivül; sZállílásokat a 
je1enlcgi 5 százalékról 2 s2ázalékra 
csi5kker.• f!!k. 

4. Vállaljuk, hol!v a darabárus k<>
cs'kat fedett kocsikná! 4 tonnán. nvi
tolt kocsiknál 2-5 tonnára használjuk 
ki. 

5. Vá!laljuk hogy a fuv.:rozoft té
telek számához viszonyítva al árukáro
kat a jele;,Jegi 1 .5 százalékról 0.5 szá
zalékra cs'ikkent jiik . 

6. A pén1,fári szolirálat munkaver
senymoziralmárnik megjavítására eiry 
munkabizottság alakul, mely január 
20 tói számit'va három hét al�tr ki<lol
g-ozza az erre vonatkozó részlete,,; 
mvnJc:l{ervet. 

Tud_juk, hoiry a Sztahánov-moz11alom 
íe jl!idésének .il�pja a munkanrsenyben 
való folb.zett 1 • szvétel és a munka
verseny szé!es körben való kiter jesz. 
tése, melyet tőlünk és minden doli;ro
zé,ól mcirkíván a szoclalizmi,s építése. 
i\lczP."a!muPk tehát nem merülhet k i  
rs�pán kimagasló cred-mfnyek teljesí
(ésébcn, hanem élen kell járnunk 11 
le1rjobb munkamooszerek kial�kításá,. 
han, átadásában. a szerzeJt tap!lszlala
tok töm�ges ter jtiszlésében és ezen ke
resztül a lermelésben elmaradt do'g-o
zók te!jesílményének eme!és<'ben. 
Mozgalmunk még sok lrívánnivalót 
ha!!'v maaa után, méll sok akadályt 
kell elhá.Jítani az útból. �e el!'yellcn 
percre se tévesszük szem elöl, hogy 
a mozgalom sikeréért vívott h�. rc e11yet 
jelent az  illé\oes terv győzelmével, a 
béke·! ábor megerősítésével és a szo
cializmus építésével. 

T ud.juk azt, hogy hanunk fokozni 
fog jR az e!!ensésr ellenállását és akna
munkáját, de ettől nem riadunk visz• 
srn. Vállaljuk a Sztahánov-mozgalom 
széles körben való ellerjeszt-ése terén 
véirzelt munk'ával járó minden nehéz.. 
sé get. mert tudjuk, hog-v ezzel dolgozó 
népünk jólétét, hazánkban a szocia
lizmus építését. a béketábor mei.rerősf
tését szolg.áljuk. Ez a feladat nagy 
erőieszítéseket követe!, de ezeket ai 
eröfeszitéseket siker logja kísérni, meri 
bennünket a P árt és népünk b-izlos
kezű irányí,tója, Rákosi elvtárs vezet 
győzelemről győzelemre. 

Harcunk sikeres megvívása egyben 
bizl'osíléka annak; hogy a Szovjetunió 
és bölcs vezére, Sztálin elvtárs ált-al 
vezelelt békelábor harca a bizlo, e:vő
ze!emhez vezet. 

Előre Pártunk vezetésével a Sztahá• 
nov-mozgalom k iszélesítéséért és a tél! 
fori;ralom sikeres lebonyolifásáérl! 

Éljen !!'YÖZelmeink szervezo1e. a 
Magvar Dolgozók P ártja és Pártunk 
Országos l(ongresszusa! 

É l ien a mal!yar nép szeretett vezére, 
Rákosi elvtárs! 

Éljenek pét,daképeink, a hős szo, jet 
VP�utasok! 

Éljen a hazánkat felszabadító nagy 
S201.1 jetunló! 

Éljen a magyar nép nae:y barát ja, a 
békeharc lánS?:eszü vezére, Sztálin elv
társ ! 

AZ ELSó ORSZAGOS VASUTAS 
SZT A HÁNOV!STA ÉRTEl(EZLET 

RÉSZVEVól 



Flitöházunk öntudat<>& dolgozói kö· 
ben na,n' érdeklődést váltott ki az  

anyagtakarékos6ágl rendelet. Különö
aen az „500-qs" és a szlahánovista 
mmdonyvezetők, !ülők részéről nyil-

ánull mesr aktivitás. 
Már a kongresszusi verseny ünne

pélyes beindítása elölt az OB-hez 
fordultak lengyel József, Mózs, An· 
drás és Te"ess11- -Ernő elvtársak azzal 
a kéré$sel, hogy segítsék még több 
irányvonat és túlsúlyos vonal közle
kedtetésével a bányászok hősies erő
feszítéseit. 

Lksel és Danile&zk elvürsak, a 
hozzájuk csatlakozó mlntelfY 30 
dolrozóval enütt műszakot szer
veztek a bányászok hösl munk á-

jának mea\önnyítésére. 
Vállalták, holr)' szabadnapjukon md• 
guk 16 leszál lnak a bányába és egy 
műszakot végigdo! goznak. 

Még a Hofherr-gyári dolgozók le'· 

hfvása előtt, pártszervezelünk kül· 
döllválasztó g) űlése:n, sztahánovis
láink több nal!"vértékü re:aián.á&t tet
tek a szénmegtakaritás érdekében. Igy 
például a I l i -as alapszervezet taggyű
lésén Farkas I. Laszlo, Pakozdi Vik· 
tor és lenfu1el József e·vtársak húsz
százalékos szénmegtakarítást vállal
tak. Amikor pedig január 3-án elol
vastuk a Hofherr ��áriak versenyfel
hívását az MDP I I .  kongresszusának 
t iszteletére, a fíítőház öntudatos dol
gozóiból e:emi er6\-e! · lelkesedéssel 
tört ki a csatlakoza i készség. 

Január 3-án, a meg artolt röpgyíilé
eeken százszámra szuletlek meg a 
jobbná l-jobb felajánlasok és ezek leg
nagyobb rhze éppen a szénmegtaka
rítást szo'.[!á la .  

A sztahánovisták kezdeménvezése. 
lelkes hozzászr,Jásaik magukkal ·ragad
ták a többi rlolgozót L. úg-vhogy az 
egyik röpg-yiilé,en, ahol százan voltak 
jelen, 70-en tettek felajánlást. 

A nag szerü megmozdulás arra in
dított bennünket, hogy íiitöház.unk 
összes dolgo2<Íi ne,·ében levelet írjunk 
Rákosi elvtársnak. A k,elet, ame:yben 
szénfogyasztasunk 5 százalékkal \aló 
esökkentését vállalluk az egyébirán1ú 
széntakarékossági vállalás mellett -
dolgozóink lelkesedése es Pártunk 
Iránti határtalan szeretete kísérte út
jára. 

800 tonna szénme�lakarítás 
96.000 forin t  értékben 

JeH?ntös lépés volt 1z állomás d9J. 
j!OZ íihoz írt nvilt levfl11nk is. Az ál
lomás öntudatos dolgozoi biztosítottak 
bennünkd a szoros cg ültmíiködésröl. 
Ennek, a kö'.csönös elvtársi segi1ségen 
alapuló támogatásnak tudható be, 
hogy 

fütöházunk mozdonyvezetői és fú. 
tői, a kongresszu:.i "ersenyben 
január végéig eltelt időszak a!att 
152 túlterheléses vonatot továbbí
tottak, átlagosan 28.9 százalékos 

túllemelés�el 

Sz1ahánovbtáink, ak,k élenjártak a 
\'állalásokban. élcn1:irnak a teljesítés
ben is. l gy például l.e11g_11el Józs<>f 
mozdonv,·ezetö, Pozrnn11i Pál és K,ss 
Mihály !ütök 1 15 tonnJ szenet takari 
tollak meg népgazda águnknak. 13.800 
forint értékben. Sch1,:eger lsl,án moz
donvvezetö. Szenczi M·l•ál\ és Tost: 
B�la fíitök pedig 1 1  darab tú:terhelé
ees vonatot továhhítottak. állag 34.8 
azázalékos túlterhel,\s�el 

Ha a januári fül<íhazi összfogya;z. 
1á ·t nézzük, akkor m<'g�l lapithatjuk. 
hogy 

a kongresszusi vállalásban rögzí
tett havi 64.000 forintos megtaka
rítást jelentőse,, túl e!jesitettük, 
mert 800 tonna szenet takarítot
tunk meg 96.000 forint értékben. 

Ez az eredmény azonhan távolról 
sem olyan, amel ·et nem lehel fokozni. 
To\'ább íoh'laljuk a fel\ i !ágosító m�11-
kát. Arra törekszünk. hogy a mozdo
nyokon végzett javításokat minőségi 
Jeg fokozzuk. Ez például a mozdony 
mühel1 ben jelentős !ovábhi megtal-;ari. 
lást je!cnt. , agvon '-'•I tud juk_ hol!' 
egy rosszul javított és lsmétellei1 be
gyújtott mozdo1n. közel má,íé!tonna 
azén ok nélkül ,·a:ó ell!asználását je
lenti. 1 '1Tranlvv ia, 'tan ·  k I m'nösél(i
lee: a kocsh izsg:il,ik munkiiját. A 
minőségi munka sok hönfutolt kocsi 
tól és felesleges tolatástól mentesíti 
mozdonya inka!. 

Hosszan sorolhatnánk a lehetősége
ket Itt van például az állomás által 
lemondott öt larta lékgép, ami az ál
lomási és fűtőházi dolgoz,",k jó elv
tár i egyiitlmük,iclését biwn} ítja, s 
am, jelentős segits<"g a zéntakarék,,s
ság vonalán. \1. a tanácsom. hogy az 
á l lomási do i!"OZóknak ÚI!"\ ke'lene 
megszervezni munkúJukat, hogy a le
mondott tartalékgép<"ket véglegesen 
nélkü lözni tudják a tolatószolgálatnal. 

Dolgozó népünk az első tervév be
fejezését sikerként kön1 velheti el. Az 
újjáépített h idak, a sokezer lakás, az 
egyre na1nobb számban füstölgó 
inrárkémények egész sora mutatja. 
hogy nag\ Pártun , ezetésével jó 
úton haladunk. A történelmünkben 
edd� soha nem i&lllerl feilődés arra 

kötelez bennünket, hoc Idővel és 
anyaggal. vasúti vi6zonylatban pedig 
döntően a szénnel takarékoskodjunk. 
Ezzel nagymértékben erősítjük nép
gazdaságunkat és ezen keresztül a 
nagy Szovjetunió �zette 800 mtlllós 
békeiábort. 

A szénlakarékO&Ságj 
elért eredményeinkndc 

mozgalomban 
pedig kileje• 

S: G Z L l! l: E D ! S 

.....,. 

zésre kell hogy juttBNák azt a határ
talan ueretetet és bizalmat, amely 
doll!')zóink részérffi, éppen 111011t, ismé
telten megnyilvánul, a kongresszusi 
ver9e'lly során dicsőséges Pártu.nk & 
népünk szeretett vezére, Rákosi e1,. 
társ Iránt. 

Czimma János, 

a „l(izlekedés" levelezllje. 

Szervei Ferenc nyugdíjas vasúti fííraktámok és felesége 
1 5  hold földjüket ajánlották fel az államnak 

„Kedves Kartársakl Mél! a mull év 
december 5-én jelent me2 a „Közle• 
kedés" -ben Rákos/ Mátyás minisz
terelnökhelyettes beszámolójának e2v 
része, amelyet a Pári Központi Veze· 
lőséeénelt október 27-én ,tartott ülésén 
mondott. Idézem: .,Most dolgozunk 
olyan rendszabályon, amely az Ilyen 
kisebb·naqyobb /ölddel rendelkezó 
mwikásnak lehetóvé teszi, hogy /öld· 
/elkel előnyöa áron eladják, vaqy 
bérbeadiák az államnak és ezzel 
megszün/ön az a helyzet, IJ!llely ókel 
úgy ipari munkás, mint fflldművelő 
minőségükben zavarja". 

Természelszerüle2 ez vonatkozik az 
aktív vasu-tasokra is. 

Kedves nyuizdiias vasutas kar-
társak! Amikor elolva&tam Rákosi 
Mályás beszédét, úev éreztem, hoev 
mi is szorosan a ténvlee:e<1 vasu1asok 
táborához tartozunk és íev nekünk, 
akik a munkából kiöree:edett volt 
vaeutac dol2ozók va11yun.k, &em 
közombös. Nvu11díjas lr.artársaim 
tekinlélyes részének, vaev feleséeé· 
nek van saíát földje. Mi már azt 
saíál  erönkböl nem tudjuk meemun
kálni. Bérbeadluk azért, hoizy &ze· 
rény nyu{!díjunkhoz e2y kis pótlást 
kapjunk, hOl!Y családunkat fenn tud-

jult tartani. Ez részünlcröl nem lr.apl
talis:a kapzsisáe. U11yani& korunknál 
és eeészséei állapotunknál fo2va más 
munkahelyen alkalmazni nem tudnak. 
Ha a szocializmua épltése során, mee· 
élhetésünk biztosítva lesz, szive&en, 
vé11le11esen á,tad juk az államnak. Je· 
lenleizi helyzetünkben az a kérésünk, 
hoev népi államunk ugyanolyan ked
vezm(nnyel veqye át bérbe földjein• 
kel, mint azt a tényle11esekkel teszi. 
Korunknál foeva csak tehertételt je• 
leni számunkra a föld. 

En a ma2am részéról felajánlom a 
feleséeem tula idonát képezö, eey 
helyen fekvö, 15 kat. hold naqyságú 
földet, amely családi öröksée. Ezt 
a Jeleséqem is teljesen maqáévá 
tette. 

Kérem, hoey kezdeményezésemet 
szakszervezeti lapunkban közöljék le, 
ho2y minél több nvuedíias kartár, 
sam csallakozzon a felajánláshoz. 

úey érzem, hoev enel a cseleke· 
detünkkel is hozzá járulunk a szocia• 
lizmU& építéséhez, a békéhez és az 
ötéves terv meevalósí-lásához. 

Maza<ltam kartársi üdvözlettel: 
SZERVEI FERENC, 

nvu2. fóraktárnok, Szi2etvár. 

Budapest Keleti-Fűtőház 
kongresszusi felajánlása meghaladja 

a másf élmillió forintot 
.Szeretném az Ol6zá2 Yaautae6'26-

nalt me2iml, ho11y a Budapest Keleti• 

Püt6b6z dol2ozól miként yeaznet 
részt a •zénceatában é8 h02yaa ké

szülnek a ml szeretett Pártunk feb• 
ruári kon2resszUBárá. 

Doleozóink e2vemberként álltak 
oea,luorba, amiikor elhan11zoll a mi 

drAl!a Rákosi elvtár•unltnalt útmuta
táaa a •zéntakarékoesá2ért. Kimon• 
dott61t, hou az őszt és a téli for
ealml verseny keretében mée az eddl-
2lnél le több szenet fopak mel[laka• 
rl-tanl. 

A lelkes és odaadq munlr.Anat me2 
is leU az eredménye, meri az eddi2i 
me.etakarltAsunkat 8, •öt 14 százalék· 
kal emeltük, habár !l!Yen2ébb minö
séeü szénnel doll!ozlunk.. 

lltl1dllt�C911kkentist frünk tt & 
toorr- tartaJM alatt, lat -
po11 keresztül, a Jandr 1-ta � 
rllár 24-lr me,takaritott uéanel 

villszilk •- v-talaat. 

A koneress- tlnteletén, lnditott 
szocial:iaota versenyben fút6hA3' dol!lo
zóiok 94 százaléka vesz réezt. Fttő• 
házunknál sohasem YOlt mée: llyea 
n.arv felaJánláe. A fela ibláa értéke 
m81!11aladia a má.afélmillió forintot. A 

koneresazuel Yersenvben, a kon2resz
szuai zászlóért harcolnak a munka 
fe11vverével Cjmbalek Gyula. Siklósi 
Lajos, Hegyi LajOII, Kll'ály Károly, 
z,emberl Leó, LantOfl Károly - moz
donybrie:ádok, Hankó János ezenes 
163; Kéri István lakatos 152; Bán
liU#J Dóllie& 151 .7 1  Kovács Sándo1 
salakos 1 65 . .f.; Macz6 Józael be· 
2vu itó 150.2 százalékos teljesil

ménnvel U2yanl2v a Yillamoeszfnben 
Varga István mozdonybri2ádiávaL 

A szénmel!'lakaritási mozealomban 
élenjártalt Zsember/ Leó fömozdonv• 
vezető, Yala.mint Dráva/ Gábor és 
Urbán Balázs fűlőlk, akik 33.2 száza- Doleozóink az eddil!f állaeos !05 
Iékos me�takarítást értek el. KOBzto- ezázalékos teliesltményt 1 10 százalék 
lányi Elemér, Karádi László, Szabi 
István 28, Lantos Károly, Zsiga Jó
zsef és Fazekas István fútök 27.4 
százalék meetakarítá t értek el. A 
2özmozdonyok személyzete az 

elsö tervnegyedévb�n töbll mint 
5800 tonna szenet kíván megtai<a
ritani, amivel 696.000 forint értékű 

fölé akarják emelni. A doleozók pél
dalképe nálunk a fela iánlólr. között 
Aranyos Jánoa eéplaka!O!I CSOPOrl· 
vezetö brieádia. amelynek felajánlása 
90.000 forint értékií meirtakarkást 

l 
jf'lenl 

BESZE JENO é6 BUOCZ SANOOR 
levelezök. 

A „mozgóbak-rendszer" bevezetése a Landler Művekben 
óriási megtakarítást jelent népgazdaságunknak 

A Landler Jenő Járműjavftó UV 
szlahánov1&ta múszaki il!azea tója, 
a „Közlekedés'" Jevelezóie, Kigyóssy 
Sándor naeyjelen!Ö6éeú ú jiláS6al: az 
úeynevezell „mozgóbak-rendszer" be 
vezetésével segíti nép11azdasáeunk 
további erösödését és járul hozzá ah· 
hoz. ho2y a mOszaki értelmisée se 
2ítsé11ével mietóbb me2valósithassuk 
hazártkban a szocializmust. 

Kígyóssy Sándor 

- nagyjelentőségú újításáról 

komolv kezdeményezések, a szaloe· 
szerü javítás bevezelé<iére, de ez nem 
bizonyult k1eléettönek, a réeirend
szerú javítás szakasz06sá vált és a 
rendkívül sok meddö idöt, nem lehe• 
teli meeszüntetni. 

Tanulmányoztam a kérdé6t. Elsö
sorban a Szktba·féie tapasztalat alap· 
ján, amely a Szovjetunió fulói;z,ala2os 
kocsi javítását táreyalia. 

A szovjet technika ebben is igen 
kmagasló eredményeket ért el. 

Eppen ezért foglalkozni kezdtem az
zal a eondolaHal, miként lehetne 
szerényebb berendezéseink mellett a 
rend,;zer lényegét, a mi vLszonyainkra 
átul letni. Ismert tény u2vanis, hoey 
magának a lutószala�06 mechanikai 
műnek me11építése sokmillió forintos 
költséget ieient. 

Tekintettel vollam arra, ho11v meg
lévö eépeinket jobban ki kell hasz 
nálnunk, másrészt arra, hoey a sza· 
kaszos javítás meesz nletésével a 
meelévöket minimumra csökkentsem. 
Jgv jött létre a „mozqóbak", amelv 
a felvelett kérdé6eket közelebb hozla 
a meevalósHá„hoz. 

A réei rendszernél a koc,;ikat al· 
vázjavHó szakaszon kéziemelóvel 
emelték és helyezték fix bakokra. A 
kocsi il1 állalában két napi l! állott, 
l!Ydkorlatilag azonban löbbet is. Kü· 
lönösen akkor, ha evakori kerékhiánv 
akadálvozla a kocsi leereszlé.sét. Az 
alvá,m·unka ulán külön kellelt a ko· 
c-sit a szekrénvlakato. szakaszra állí
tani, majd az otlani munka elvé2zé6e 

Kimentünk a Landler Jenö Jármü· után a bo2nár-.;zakaszra kellett álli· 
iavitó UV üzemébe és meenézlük a tani, amely további köilsé2ekkel é6 
kitűnő úiitást, amelv közeljár az a meddó idók halmozásával járt. 
úeynevezetl futéi<;zalagos eljárd5ok· Statisztikánk szerint, a Landler 
hoz, Meekértük Kiqyóssy Sándor Jenö üzemben az 1950. évi teherkocsi 
szlahdnovistát, hOl!Y mondja el a fövii.s2álati és javítási idö 12 nap kö• 
,.Közlekedés" olvasótábora számára rül voll. De ha ki is vesszük a ne
új i td6i ielentósé�ét. Ezeket mondja hezebb kocsikat, ez az !dö, akkor is, 
róla: minimálisan 7-8 napra tehetö, ami 

Jármüjavíló üzemeinknek már rée· már ieen ió eredmény. 
óta szük keresztmetszetét képezi a A mozeóbak Iehetövé teszi a ko
teherkocsi tavi 'á�. Történtek uizyan esik villamosdaruvdl való sorozatos 

felemelését é6 a darú teljes kihasz
nál.bál. A ielenleei helyzetben a 
darú, ha a kocsit felemelte, a munkát 
felemelt állapotban véeezték el Ad
di11 a l!éP, üzemböl ki voll kapc,;olva. 
Ezzel szemben a moz2óbaknál a II. 

miiszak'.ban Öl doleozó állal! félórán-

Sándor - eleinle lde2enked�el f<>-
2adtdk a rendszeri, de annak me2ma• 
2varáz.; a. ma jd fókénl a beruház�
ként en2edélvezet1 30 darab mozeó· 
baknak evakorlati bemutatása eorán 
na{!v örömmel vették használatbd. 
Dol2ozóink na2y evakorlati NPMzt.t-

A mozqóbak naqy l6pft a futószafaqjat yft,s , .. 

ként emelhet és ereszthet le eey•el!Y 
kocsit. 

tehát 8 óra alatt legal'ibb 15 kocsit. 
A kocsi moz2óbakra kerül eey ki je
iolt váiányra az emelé6 eizvmásután 
jában. 

További nagy elönye a régi rend
szerrel szemben az, hogy a három 
főszakma. az alváz-, szekrénylaka
to, és bognár, a munkafelvétel 
szerint egyszerre munkába veheti 
a kocsit és így megszűnik a 

munka szakaszossága. 

A szakmák általában el!vmásl nem 
zavarják, leefeliebb a bo11nár kap
csolódik be ké6öbb a munkába. 

További ,elöny, hoizy az alkatrés1.e· 
kel nem kell szétszórt területeken 
össze11yutleni, hanem a villamos
darukkal lehel szállítani, maid le· 
ereszteni és visszaállffani, 

Kétirányú megtakarítás 
A me2takaritás tehát kétirányú, 

e2vrészl az e2v kocsira esö faila11oe 
költsél! csökken az önköl tsé22el 
e11yüt1, miután a kiértékelés szerint a 
kocsi a kiutalványozolt munkaidőnek 
minteey eevharmad ideiéii! áll c.ak 
iavitásban. 

A másik meetakarltAs abban rellfft, 
ho2v a kocsi jav.si ideie három• 
né2v napra caöl:kenve, a fö munlta· 
szakaszoknál sokkal kevesebb kocsi 

lataikkal máris javítottak a ezme
zeten. 

O!emürl(I,m jefenler eryetlen vá
gany, amelyen 8 kocsi fér el, ery 
hónap alatt 80 kocsi javítását tudja 

teljesítenL 

Részlvetrtem a Sztahánovista Erte
kezleten - fejezi be ma2varázatdt 
Klqyóssy Sándor sztahánovieta mü• 
szaki vezeló - és anD<K tanulsáeait 
felhasználva, fizikai dol2ozótársaim
mal elhatároztuk, ho2v a ,.mozgó-
bak· rendszer·· kiépHéséhez, annak 
telje,; kihasználásához, részvételem
mel három komplex-brilzádot alaki• 
tunk. Ez ai elmult napokban me2 is 
történ·!. 

1 

áll iav!tAsi állae 2var>ánt, ami 
évi viszonylatban tllbbmfflió1 ér

tékű foreótökét szabadít fel 
A javítási állae minlei!Y felére csök 
ken a ré2ihez képest. 

Dole:ozóink - mondja Kigyóstry 

Termé6zetesen, ahhoz, h02y lze
münkben számottevöen me2indullon 
ez a javítás, minteey további 100 

bakra volna szilkséll. Bízom abban, 
hoev a beruházási hitelöeszl!llet mee 
fo2iuk !kapni. Átitatva a Pári közeledö 
kon1Zresszusa ielen.l6sé2étől, a kom· 
plex-brieádban lévó dol2ozótárealm 
mal e;zvüt1 felaiánláet teszünk 
arra, ho2v a meelévö hattok teljes 
kihaunálásával. február hónapban a 
lehetösé11hez képeet mé2 jobban 
emeljük a kocsiosztály teliestlményél. 
Az a célunk, hOff a tapaezUJatok 
alapján orszáeoe haeznúnak biJonyuló 
moz11óbak-rendszert a MP1i!azd1111á2 
erösitésére minél szélesebb körben 
alkalmazzák. Szeretném, ha ez H 
ú j í lás is ezolflálhatn.i a naSIT célt, a 
termelékenvsée: fokozásán, az önkölt
sée csökkenésén keresztül: a szocla• 
!izmus mielőbbi felépltéaét hazánk• 
bao, • a bék.e �éL 
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December hónapban két és félmi l l ió forint értékben 
20.840 tonna szenet takarítottak meg vasutasaink 

A varutas dolgozók megfogadták takaríiott volna, hanem túlfogyasztott. 
Rákosi elvtárs útmutatását és lengyel I lyen például a Dorogi Fűtőház, ahol 
elvtárs felhívása nyomán egyre ki- 21 .76, Pusztaszabolcs Fűtőháza, ahol 
emelkedőbb eredmények szüt.etnek • 8.35 és a Sa,lgótarjánii Fűtőház, ahol 
széntakarékossági mozgalomban. 54 százalékos túlfogyasztás volt a ki-

A széncsata alakulása december szabáshoz viszonyítva. 
1-31-ig, országos vizonyiatban, a kö- Az egyéni teljesílrnén�k közfi.l 
vetkezőképpen alakult a kiszabáshoz mes.sze kiemelkedik Lengyel József l'iszonyíh,a, igazgatósági területenként: sztahánovista, munkaérdemrendes fő-Első a debreceni i gazgatóság 16 
százalék megtakarítással. Márodik a mozdonyvez.ető és Pozsony; Pál, ula-
miskolci igazgatóság 12.2, harmadik a mint J<,i.ss Mihály fűtők eredménye. 
budapesti 1 1 .6, negyedik a szegedi 1 1 , Január hónapbwn 

ötödik a pécsi 10.2 és hatodik a szom• 
bathelyj igazgatóság területe 9.7 szá
zalék megtakarítással. 

Az egyes fűtőházak kimagasló ered
ményei : a budapesti MAV igazgató
ság llerületén a legjobb szénrnegta,ka
rítást érték el: Komárom Fíítőház 
28.73, az Északi Fűt6ház 27.60 és 
Győr Fűtőház 22.75 százalékka,I. 

Hasonlóan jó eredményt értek el a 
miskolci MAV igazgatóság területén 
például a Bánré\'ei F[ítőház dolgozói, 
akik 3 1 .  a Jái;zapáti Fűtőház 28 és a 
Sátoraljruújhelyi Fűtőház 27 százalék 
megtakarítással segítették hős bányá-
6Zaink széncsatáját. 

Két és félmillió forint 
a népgazdaságnak 

A sok kitűnő, kimagasló eredmény 
, ínellet-t néhány fűtőház nemhogy meg-

a kongresszusi felajánlás kereté
ben 1 15 tonna szenet takarítottak 

meg, 1 3.800 forint értékben. 
Komáromban például 88 vontatásí dol
gozó vesz részt a széntakarékossági 
mozga,lamban. Eredményesen vetiék ki 
részüket a mozgalomból Tóth l(ároly 
mozdonyvezető és Takács János fűtök, 
akik 7 14  mázsa szenet és id. Rétfalvi 
Antal főmozdonyYezetö, vailamint Hor
váth József fűtő, akik 645 mázi;a sze
net takarítottak meg népgazdaságunk
nak, a január l -től 25-ig terj,edő idő
szakban. 

A Budapest-Déli Fűtőházban Perlaki 
László fömozdonyve2Jető és Hítője, 
Balogh Béla vállalták, hogy a kon
gresszus t iszteletére 200 mázsa szenet 
takarítanak meg. Vállalásuk,at 166 szá
zalékban teljesítették máris és január 
24•ig 350 mázsa szenet takaritottak 

meg. Ugyanit.t Bircsák Ferenc !ó
moz.donyvezető és Palotai Ferenc !űlö 
szénmegt,a1karításj f�la,jánlását máris 
250 száza!ékban teljesítette. Ugyan
csak a Dél,i Fűtőházban lakos Pál fő
mozdonyvezető, Mészáros I I .  István 
fűtő vállalását a szénmeglakarílásban 
jan,uár 24-ig már l06 százalékban tel
jesítették. K.őmezei János és Dénes 
András 166, Horváth Pál és Lőrinc 
Ferenc 145, Monori Ferenc és Pusz/Jai 
Ferenc 155 százalékban tieljesítetlék 
szénmegtakarítási vá:llalásukat a kon
gresszus tiszteletére. 

A vasutas dolgozók a hat MAV 
igazgatóság területén tehát december 
hónapba.n, 

a kiszabáshoz viszonyítva 20.840 
tonna szénmegtakarítást értek el 
6-9 ezzel két és félmntió forinttal 

erősítették népgazda�águnkat. 

Ez alZ összeg azonban csak a szén ön
költségi árát tünteti fel, nincs benne 
az egyébként jól ismert be- és kirakási, 
a szállítási és a· mozdonyra vaió sze
relés fori-ntértéke. Ha ezt hozzászámít
juk. a megtakarítás értéke jóval ma
gasa-bb lesz. 

Az ön-tud,a[os vasutas dolgozók így 
segítik a szocializ,mus építését és a 
béke megvédését, a termelés frontján 
és a takarékos,sági mozll'alom nagy 
eredményeivel kési;ülnek Pártunk kon
gresszll6ára. 

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

Vasutas dolgozók versenyben küzdenek 
a pártkongresszus sikeréért 

A ,asulas dolgozók egymásután 
kapcso:ódnak be az MDP II. kongresz
szusa tiszteletére i ndított munkaver· 
senybe. A vállalások és fela iánlások a 
va-sút széles területén megindultak és 
egyre jobban bonta,koznak ki eredmé
Ryeik. 

A miskolci személypályaudvar és 
fűtőház dolgozói a Párt megyei kon
ferenciája tiszteletére 1850 tonnás, 50 
ki'ornéteres sebesség[í irányvonatot to
vábbitottak Hatvantól-M,skolcig. Az 

.,500 kilométeres"-géppel a 1 \6 kilo
méter távolságot gyorsvonati sebes
séggel, 2 óra 30 perc alall tették 
meg. A vonatot az előző nap megta
karított szénmennyiségizel továbbítot
ták 

Á miskolci ler.iik)CJJ .az Q.mi_skolci 
Osztál\mérnökség dolgozói 1 18.000 fo. 
rintról 158.000 forintra emelték a fel
aján1ások ös,;zegét. A Miskolci Jármű
javító OV közel 400.000 forint értékű 
vállalást lett. 

K.őbánya-teherpályaudr1ar dol .e-ozói is 
lel kesedéssel csatlakoztak a Hofherr
gyár dolgozóinak kongresszusi munka
felaján lá.sához. ,.Pártunkhoz és forrón 
szeretett Rákosi elvlársunkhoz való ra
gaszkodás. valamint az imperialisták 
elleni mé/11 gyíílölet szó/a/ mef{ doi
go.zóinkban, mikor felajánlásaikat te
szik"' - írják a dolgozók szerkesztősé
günkhöz intézett levelükben. A pá'.ya
fenntartásnát a teljesitménvbérben dol
gozók vá:Ialták, hogy te'.jesítményüket 
tét százalékkal, az asz.talosmühely do]. 
gozói ped'e- 10 százalékkal emelik. A 
l akatosok két darab lugosi-léte válló
tárcsa javítását végzik el terven fe" ül. 

A kazánfülők 20 mázsa szén meg· 
takarítását ajánlották fel. A forga lmi 
szolgálat dolgozói válla lták, h0gy a 
kocsi mozgatási kiteljesítési időt öl 
száza.Iékkal. a jelzőnél való fellartóz
tatást pedig 50 százalékkal csökkentik. 
Ugyanitt a gócponli irányítók és a 
tervszo'. gálai dolgozói Yá'.lalták, hogy 
a téli forgalom sikeroo lebonyolitásá
ért már felajánlott négy irányvonalon 
kívül még két irányvonatot szervez• 
nek. 

Az ózdi vasasok lelkesítö levele 

Lapunk más helyén beszámolunk a 
szentpéteriai AVH határőrség elvtársi 
leveleről. amelyet a Vasutas Szaklsze_r
vezet Központi Vezetőségén keresztul 
juttattak el a vasutas dolgozókhoz. 
Ebben lelkes-ítik vasutasainkat a ,kon
gresszus tisz.leletére ;o,dí1ott verseny 
jó végzésére. Hasonló levelet í,rt  Ozd
ról Bojtos István elvtárs, aki egyik 
vasutas dolgozónak, �ivel együtt 
üdültek a csehszlovákill Marienska
La.métran. meleghangú levelet íri. El 
mondja ebben, hogy a termelés vona
lán jó munkát végeziek: az abroncs
sor országos viszonylatban jóval az 
évvége előtt befejeztp e!ső lervévét. 
Január 22 én pedig már a márciusi ter
vükön dolgoznak. Jó murkát kíván 
vasutas elvtársának a kong-resszus tisz
teletére indított verseny sikeréhez és 
levelét zárva megjegyzi, hogy már 
szeretne ott tartani, hogy egyii1t üdül
nének a hatalmas Szov jelunió vala· 
melyik gyönyörű üdülőjében. 

Budape.st Déli pályaudvar forg-almi 
dolgozói közül 10.000 forint értékű lel· 
ajánlást tettek a kon{!resszu�ra. 

A szombathelvi MAV Igazgatóság 
549 dole-<>zóiából 533-an vá11a!lak lel
ajánlást 232.726 forint értékben. 

A szegedi fűtőházban Ki.ss István 

szlahánovisla kazánkovács váJ1ozalla
nul tartja 1 75 száza!ékát és munka
módszerátadássaJ előre!endíií munka
társa't a verseny sikere érdekében. 

A kbkunfélegyházi fűtőház vállalta, 
hogy a műhe,yi átlag teljesítményt 1 1 5 
s-zázalékról 1 18 százalékra emeli. 

A debreceni Járműjavító OV dolgo
zóinak közel l 00 százaléka telt felaján
lái;! [élmillló forint értékben. A debre
ceni területen felajánlások összege jó
val meghllladta már.s az egymillió fo
rintot. Bánréve állomás öntudatos dol
gozói 42.000 forint értékű felajánlást 
teltek, de több mini 45.000 forintra 
teljesítették. 

Győngyös á�omáson három leadási 
raktárnok 

492 százalékos teljesítményt ért el 
kocsikirakási egységidő leszorítá-

sával. 

A miskolci lerüleli titkárság területén 
egyre nagyobb mértéket ölt a felaján
lási mozgalom. Lapzártakor már há
rom és félmilHó forintot is meghaladta 
a felajánlás összértéke és ebből más,
félnü.!ió forintot már teljesítettek is. 
Jó példával jár elöl Nagybá1ony állo
más az irányvonatképzés terén, ahol 
az összes, kocsiik 70 százalékát irány. 
vonatként fogják továbbítani. 

Hosszú oldalakon sorolhatnánk a fel
ajánlások és a vállalt teljesí tések ez
re:t. ame'.v<>k mind azt bizonyítják, 
hogy a-z öntudatos vasutas dolgozók 
több és minőségileg jobb munikával 
akarjál< megmutatni szeretetüket, be· 
csülésüket és raga,szkodásukat nagy 
Pártunk és szeretett Rákos-i elvtárs 
iránt. 

Az ellenség fékezni próbálja 

a verseny lendületét 

Egy percig sem kétséges, 
imperiali lák belső ügynökei 
gresszusi verseny lendületét 

hogy u 
a kon

fékezni 

próbálják. Főké[ll ott érnek eJ ered
ményt, ahol az üzemi bizottság funk
cionáriusai nem foglalkoznak eléggé a 
dolgozókkal és elhanyagolják a politi
ka, felvilágosítás _munkáját. 

Számos helyen az önteltség, az 
elbizakodottsáir veszélyét látjuk. 

Vannak olyan üzemek, ahol az OB-tit
kár nem foglalkozik a versenyszerve
z<'ssel. A füzesabonyi OB-titkár például 
meghallgatta a területén a kongresz
szusi verseny szervezésével járó fel
adatokat, de mire hazaért - úgy• 
lá tszik - elfelejtette, mert nincs ver
senyzőjük, sem a legjobb dolgozó, 
sem pedig a legjobb kongresszusi
brigád címéért. 

Budapest Déli lűtó11áz ü zemi bizott
sága pedi� úgy nyi\alkozott, hogy a 
kongresszusi versenyszervezésnél nincs 
hiba, mert ná,unk m+nd öntudatos 
munkások dolgozf]3k. 

A kongresszusi vers,eny sikerét gá
tolja az ellenség a kétlaki dolgozóknál 
is. Ennek tudható be az, hogy a stijó
szentpéteri pályamesteri szakasz egyik 
dolgozója Kaposi József, 3'kinek több 
hold földje van, még a népneve•ők 
munkáját is akadályozza és ellen.sé.ges 
propagandát fejt ki .  

Az el!eooég tehát nem alszik. Ezért 
a pártszervezetek irányításával még 
jobb politikai felvilágosító munkát kell 
végezni a bizalmiak, műhelybizollsági 
tagok és szakszervezeti aktívák bevo
násával. Tudatosítani kell. és meg kell 
magyarázn-i a kevésbbé öntudatos do!· 
gozóknak, hogy a Magyar Dolgozók 
Pártjának II. kongresszusa neincsak a 
párttagok, hanem a pártonkívü!iek, az 
egész dolgozó magyar nép ügye. 
amely újabb mérföldkő lesz életünkben, 
s ameilycl legméltóbban a termelés 
frontján aratotl győzelmekkel i-&.szül
hetün� fel. 

A pécsi területi bizottság levele 
a Dunai Vasmű ifjúmunkásaihoz 

l(edves Elvtámak! Naponta olva-
sunk a sajtóban arról , hogy milyen 
eredményeket érlek el a termel� 
frontján. Naponta látjuk azt a küz
delmet, amelyet a te!\ITlelés fokozásán 
keresztút, hazánk szebbé és erősebbé 
tétele érdekében vívtok. 

Sokat gondol unk arra, hogy Ti nem
csak a termelésben álljátok meg a he
lyeteket, hanem i fjúmunkáshoz méltóan 
kiveszitek részeteket a kultúra ter
jesztéséből is. Nemcsak a jó munka 
fegyverét szegezi tek az ellenség mel 
lének. hanem megismertetitek a Du
nai Va,;münél dol gozó munká,;társai
·lokat  is a realista-szocialista kuliúrá 
val és ennek révén még jobban do! 
goznak és még ha,tározottabban har 
colnak a Párt  által kit űzött felada
tok megvalósításáért. 

Mi, vasutas dol gozók, segíteni aka
runk nektek. E>e nemcsak abban, hogy 

időben és biztonságl>a,n odaszállítjuk 
az építkezéshez szükséges anyagokat, 
hanem abba,n i s, hogy együtt akarunk 
küzdeni veletek a kultúr,a terjesztésé
ben is.. 

Ep-pen ezért, felajánljuk központi 
kultúrcroportunk zenekari, tánc, szín
játszó és vegyeskórus részlegeink sze
replését. Célunk az, hogy szóra-koz
tat\'a tanítsuk a dolgozókat és ugyan
akl,or mi is tanuljunk !ölelek. Ver
senyben vagyunk az MDP I I. kon
gresszusá.rlak tiszteletére indított küz
delemlxm. Résztveszünk az országos 
kultúrveri;enyen. Az a célunk, hogy a 
termelés frontján és a kultúra terü
letén egyaránt hasznos munfoát vé 
gezhetünk, és kel! is végeznünk, mert 
csak így tudjuk szociali<,ta hazánkat 
felépíteni és megvédeni a ra-bló ame• 
rikai imperialisták orvtámadásával 
szemben." 
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A SZOT és a Vasutas Szakszervezet 
táviratban tiltakozott 

húsz iapán vasutas elítélése ellen 
Am,1!11 arról a „Szabad Nép" ;,,  be

számo],t, múlt év ruugusztusáb!ll111 Ja·pán
ban vasútii s:rerencsétlenség történt. 
amely mlnt .,.�fatsukava-baleset" vál1 
ismertté. A ja'!)án szakszervezetek meg
ál'laipftolták, hogy a so:erencsétJ„nségt-t 
a japá·n kormány ügynökei jdéozték elö, 
csa:k azért, hogy a Jarpán V'1JSU!as 
Szakszen-ezet és a többi ha1'adó szak
szervezetek veze-töit és tagjait hami-s 
vád aJiá helyezhessé'k. Ebből az ügy
ből kiifolyól� mo�t 20 viasulast ha
lálra,. ,Jlret...., életfogylig"lani fe-gyház:ra 
í'té'Jllek. 

A Magya,r Szakszel"Vezetek Országos 
Tanácsa az al'ábbi t ilta:kiozó táviratot 
,ntézte a ja,pán kormány minii&:deré
hez, Silgeru Josidához-: 

,.A Maayar Szakszervezete4< Or-
s:NQos Tanácsa 1 ,  700..000 szervezett 
dolqozó nevében tiltakozik az ellen. 
hoqy a Japán dolaozókat a •• Matsu
kava-szerencsétlenséa0 Urüavével 
üldözzék. Ezzel az UrUqoyel támad
nak a Japán munkásosztály ellen, 

azz-al a céllal. hoav aláássák a la
Pán nép békéért és demokráciáért 

. folytatott harcát és lehetővé tecavék 
az amerikai imperialistáknak a la
Pán f.aslszták úirafelfeqyverzését és 
J.apánnak Kína és Azsia elleni ka
tonai és c:,yarmati támaszponttá 
való kiéoitését. 

Követeljük a halálra, i l letve é!et
foqytiqlani fegyházra ítélt 20 mun

kás ítéletének azonnali és feltétel
nélküli felfüaqesztését. 

MAGYAR SZAKSZERVEZETEK 
ORSZAGOS TANACSA 

Aoró Antal fötiU<ár"' 

A Vasulasffk Szll!kszei·ve,,etén,ek Kör
pon4i Vez·etösége a szerveziett magya,.. 
vasutas dolgozók nevében ugyancsak 
tiltakozó lávira.tot juttatott el a Jo• 
si'd,a-ko11I11ány'hoz. 

A vasuta:,,{)k hösi ha:rc.a az elnyorná s, 
a k izsákmányo1ás e,l!en egy szabad, 
bo1'd,og é❖elérl egyre tart szerte a .,._ 
lágon. Ugy,i,na,kikor. amikor a magy,a.r 
vasutasok viszonylag-0s bék-ében épí• 
ti-k a szocializmust, a szociaMsta vasu
tat, amikor a Párt ,·ezette úton győ
zelmei gyllzel•emre ruratna,k, és tes,Jik 
élietüket mind szebbé és vi,dámahbá, 
a-z .imperiaQiSltá'k zsoldjában }év6 
marshammtt koTIIJ.ánvok éhbérért d<>I• 
goztat11ak és a munkán-é.J'küHek mi-11-iói,t 
ha,gyjá.k !kenyér és száli'ás nélkül. 
Ugyancsa,k az ameri'ka•i imperia.I•isták 
z&ol'cljába szegödött a japán Josidn
kormány is, aklik imperia1lista gazdá i k  
parancsszavára a ja,pán dorgozó nép 
mH-Iroit döui!iilk szörnyű nyomorha. A 
20 japán va,sulas eJ.itélésie egyik feje• 
zele eunek az aljas árulásnatl;.. 

A magya<r vasutasok szolidaritásuk
ról és tes\'éri együtlérzksiikröJ bizlo
sltott:lk a h«liadószelle-mű ja,pán v-asu• 
tasságot, s a leghatározottabban til
takoztaik a k,il!\mc hailá los ítélet ellen. 

Az öntudatos, haQJáját, a Pártot, 
Rákosi eh-társat szerető magyar vasu
tasok a hír h-aJ,Jat,\.ra, rnéginkább meg
ragadják a munkia fegyver-él, még job
ba111 elmélyilik a nemz��közi prol<"-tár
szoltldariilás érz·ését és úgy dolgoznak, 
hogy minden J!ehető s,egíts,éget meg
ad1jan1a,k a bé'k-éért, a liüggetlens,�ért 
és a sza.bald.ság;i\rt küzdő népeknek,. 

H'c:itárőr-levél a vasutasokhoz 
.. tc:edves Elvtársak! Ne haragudjatok, hogy levelünkkel zavarunk mun

kátokban, de ellenállhatatlan erő parancsolja, hogy elmondjuk nektek, hoiy 
m1 ·s hatabnas lelkesedéssel készülünk Pártunk kongresszusára. 

A "Szabad Nép" útján értesültünk arról, hogy Ti is milyen hatalmas fel
ajánlásokat tettetek kongresszusunk tiszteletért. íisztában vagyunk azzal, 
hogy Ti ezen felajánlásaitokat csak akkor tudjátok eredményesen befejezni, 
ha mi keményen, semmitől vissza nem riadva áíli.mk őrt határainkon és biz
tosítjuk a Ti békés aUrntó munkátokat. 

Hatalmas munkalendületetek áthatott és magával ragadott beMünket is. 
Ezért eltwtároztuk, hogy katona-politikai képzettségünket még magasabb 
színvonalra emeljük, s a vasfegyelmet a Iegmaga&abb fokra emeljük. 

M' ezeket a felajánlásokat szocialista öntudattal vég:re fogjuk hajtani, 
mert ez helyes és dolgozó népünk érdekei is így kívánják. M inden munkánk
ban Pártunk és Rákosi elvtárs iránti szeretet és határtalan bizalom ny;!vá� 
nul meg. 

DISZ-tagok és ifjúmunkások! Ti is mindent kövessetek el a kongresszusi 
verseny sikere érdekében. Munkátokban, úgy mint bennünket harcunkban lel
kesítsen nagy példaképük: a hős lenini Komsz.omol. 

Kedves Elvtársak! B'ztositunk benneteket arról, hogy a nagy Sztálin áUai 
vezetett dicsőséges Szovjet Hadsereg tapasztalatait átvéve, teljes erőnkből 
azoo leszünk, hogy méltóak lehessünk példaképeinkhez. Biztosítunk bennete
ket arról, hogy ha arra kerül a sor, hogy hazánkat „ betolakodó imperialis
táktól meg kell védenünk, úgy bennünk kellő biztosítékra találtok. 

És Pártunk, valamint dolgozó népünk S!lJeretett vezére, Rákosi elvtárs 
útmutatásai alapján győz.elemre visszük a béketábor zászlaját. 

Harcos kommunista üdvözlettel: 
a szentpéterfai AVH H atárőrség parancsnokai 

és beosiztottjai." 

PAJKOS GYÖRGYNÉ : 

110 százalékról 115-re emelem teQesítményemet 
a pártkongresszusra 

Januá:r I5-én tá�asra nví!zak a �IJŰ
léstermek a;tói és a felái.szltett lertnek 
tiárták a békére váf{,;ó emberek ezreit. 
Az eme,véii,;eken heZTJet fogla!tak az 
e'.őadók és várták. míf{ el iött a perc, 
amikor kiőnthették szívük érzelmeit és 
vágyódását. nwly11ek m.,nden hang;a 
a békéhez való raf{aszlwdást feiezte ki. 

Munkásemberek voltak a f{IJŰ/és 
résztvevői, kik naff,; érdeklődéssel fi· 
gqe!ték az előadók szavait és Sztálin 
elvtárs tanítása 11,;omán. felidézett bő/cs 
mondásokat. 

En is rész/vettem egy ilyen nagy
g,;űlésen Budapest N11ugati pá[l{aud
,,aron, mint kocsitisztítórző. Na�11 meg
lepetés ért, amikor azt láttam. hogy 
az első sorban fog/alhatok hel,;et e�q 
il_yen naf!l/llt/űlhen. E.s sokminden 
eszembe jutott ekkor: az a sok válto-
zás, az a sok ió, amiben részünk van. 
Gondo!atban hálát adtam Sztálin elv
társnak. mert mindezt Neki kőszőnhet
iük. Es eszem.be iutott a mi tllllll/ Pár
tunk, a mi iá Rákosi elvtársunk mert 
nekik köszönhet(ük mi, munk�nők, 
hollf/ mindenütt ott lehetünk munká-
ban és ióbl1J1. earrformán. 

Az ernelvénqre iránqu!t minden 
szempár és e-r1Jütt doboaott többszáz 
szív. amikor Pálmai elvtárs a béke 
megvédésére buzdított bennünket. Ami
kor pedig példák fe/em!ítését,e/ ,,;sz. 
szavitt benntinket a multba és e"ébünk 
tárta a reakció szőrnyü tetteit. 
me't;nek fll/omán na[II/O!l sok csa 'ádi 
ház volt nyomortanya, akkor az · én 
szívemben is felszakadtak a sebek. 
Vissza�ondo!tam szomorú l!11ermekko
romra. ame'.11 szüleim. szef!,én1Jsége 
mialt egésun a Felszablldulási� kísért. 

Erzem. hOí!IJ nem túlzok, ha azt 
mondom. hogy én i.s tartozom valaki
nek azért, amiért gyermekkoromat és 
sok más [lttermekét Úi!U me"ke,erítet
ték a gyilkos tőkések. Amikor azon 
vo1tak. ho{II/ a munkásembert f!uerme 
keikkel eg11ütt a leg11af{qobb m10111.0rba 

döntsék és minden iOfl nélkül kellett 
élniök. 

Most, amikor egyik ember annyi., 
mint a másik, akár szellemi, akár fi
zikai dolgozó és kéz a kézben őssze
/"ogva, egy gondolattal, egy elvért har-
colunk, egq /Ul/1/J cél megva/.ósításá
ért, akkor nem lehet és nem szabad, 
hog,; a tőkAsek bíí.ne biintet/en marad
jon akár rólunk, akár. más országok-
ról van szó. 

E n bízok abban, hoJ[q a békenaf{q
.íV.Jűl ésen ethangzo[t szavak tl�q ráz
tak fel minden embert tettre és áldo
zatkészségre_ mint na!{,; vihar a fák 
leve!eit. Es azt hiszem., hogqha valaki 
kívánta volna, hogy tegyünk fogadal-
mat a béke mef{védésére, kevés sza:I 
maradt volna mozdulatlan. Aki oedíf! 
nem akarja megérteni a béke meg
védésének fonto.sságát az amit keres, 
maid mef{talál;a. 

Lebef{ien előttünk min.di [1 az. hogq 
a béke mef{védésével valame11n.l/iünk 
ielenét é� iővőiét nézzük. Tehát mind
nyájunk érdeke, hogy harcoljunk érte 
minden erő11kkel, ió munkánkkal és-ha 
úgy kell, akkor fegyverrel is. Az én 
kezemben most fegyver helyett mu.nka 
va11, de mégis akarok harcot vívni. 
Méf{oedif!. a több és iobb termelésért. 
A pártko1tf(resszusra felaiánlom, ho_l!.1/ 
az eddi� elért 110 száza!ékom.at 1 15-re 
eme!em, annak ellenére. hof!q e""lzeti 
fll/akorlat után értem el új helqemen 
ezt a százalékot. Becsületesen fof{om 
te/ies•teni fe:a;ánlásomat. 

Mef{ vaa,;ok f!I/Őződue arról, fwgq 
baráti kezét nl!uitotta nekii-nk a hatal
mas Szovietunió és el sem. hill!rJ ben
nünket soha. hanem l!l/őzelemre vezet 
va'amenn,;iilnket a vitái! népeinek sze
retett vezére. a béke őre, Sztálin. 

S;wbadság! 
PAJKOS GYORGYN.E 

Bp. Nyug,ati Műszaki l(ocsilrill,. 
do/gozóia 
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A bizalmiak példaképe: 

Vigh Sándor� sztahánovÍsta fúrós� 
készül a kongress�usra 

Vlqh Sándor átadja tapas7talatalt  dol qozó társainak 

Már Budapestre is eljutott a híre. 
A�. Om 1, 'ri_ Osz á:ymé. nökség dolgo
ZOJa Vigh Sandor .szte.hánovista fúrós. 
A területen úgy ismerik, mint a dol
gozók, a bizalmiak példaképét 0 
maga is bi1-almi. ,,,lz őszi forgalom 
legjobb d?lgozója" címért indított ver
senyben clsö helyezést ért el a pálya
fenntartási munkások között. A ,. \'as
alas l'ersenyhiradó" harci jelent0;é
ben, amelyben kiértékelték az élen
járó dolgozók munkáját, a következö 
megjeg}Zés olvasható: ,,Alátétlem<'Z
iúrássa/, új munkamódszerrel állan
dóan 183 s.:áza/ékra teljesíti normá
Jat" 

A jó munkáért megkapta Vigh Sán
dor méltó juta lmát. Január 20-án az 
a kitüntetés érte, hogy résztwhetett 
az 1. Országos Vasutas Sztahánovista 
Ertckezlcl�n. Itt, Bebrits Lajos cl\'
társ, közlekedés- és postaügyi mimsz
ter átadta neki a kiváló munkájáért 
járó oklevelet és a magas pénzjutal
mat, a 2000 forintot. Hat gyermeke 
v:m l'iglt Sándornak. Boldog öröm
mel vitte haza a csal ádnak a jutalom 
összei:.:t. melynek err,· résúböi 
ÍJ!.11 beszél/e meg az�- asszonnyal -
szép kis rádiót vett még Budapesten. 
Otthon aztán sorba jöh<'k a gyerek•k
Cipöi és ruhát kaptak Senki sem volt 
bvld.>gabb a \/,�h-családnál. 

F<'lk<'restük l'tgll Sándort az iiZ<'lll· 
ben. Ei lleszélgetliink vele Elmon
dotta, hogy nagyon boldog. ,\ k•tün
tetés és a jutalmazás kötelességet je
lent a számára. A jö\"t'lb�n még;nkállb 
töreksz ik a több és minöségileg jobb 
munka végzésére. 

A pártkongresszus tiszteletére vál
lalta, hogy a jelenlegi 2 12  száza
lékos átlagteljesítményét 227 szá
zalékra emeli és 48 napi munkát 

30 nap alatt végez el. 
Hol jár már Vigh elvtárs a 1 83 sza
zaléktól . .  

Dolgozótórsai elmondották, hogr a 
területi titkárságról Póka ,\\ iklós elv
társ. a TársadalombiztosíUsi Tanács 
tagja kinl járt az üzemben ,\kkor 
ígéretet t.ett arra, hogy öl dolgozót 
besz.<'rvcz felajánlásválla lásra, a párt-

kongresszus tiszteletére. Vigh bizalmi 
a vál la lt  öt dolgozó helyett füenket
töt szervezett be. Ugy foglalkozott az 
elvtársakkal, hogy külön-külön be
szPlt velük; érthetöen és világosan 
magyarázta meg munkástársainak a 
kongresszus jelentöségét. A jó felvi
lágosító munka nyrimán valamennyien 
12-15 százalékos fela iánlást vállal
tak. 

Mwzkamóds:erátadással segíti 

a termelékenység növelését 

- Már eddig hét dolgozótársamnak 
adtam át munkamódszeremet -
m0ndja \liJ!h Sándor. - A bizalmi
nak kötel�sségll az, hogy a dolgozók
nak átadja tapaszta latait és támo
ga5 a ökel a teljesítmény nö\·elésében 
azzal, hogy munkamódszerét megis
merteti velük. Azoknak, akiknek átad
tam tapasztalataimat, ma már 1 92 
százalékos tC'ljesilményt érnek el és 
ígúetet teliek arra, hogy még tovább 
fokozzák teljesítményüket. 

l'igh elvliirs elmondja, bogy a ma
gas százalékot úgy érték el, hogy 
eo-y hónappal elöbb újítást yeuitek 
be munkájukba. ,\z alátétlemez-fúrás! 
eddig „e/öjeI!,.1/Zéssel" végezték. A ta
pasztslat ezután megmutatta, hogv a 
jegyzés megnehezíti a munkál. Eddig 
volt,1képpcn 16 ór� a latt végezték e l  
az•  a teljesihnén}I, amelyet most jó
\ al röv debb •dö alatt teljesítenek. 

Az újítás révén az eddigi 16 órás 
munkát 6 óra alatt végzik cl. 

Felfigyellünk a minisztertanács ta 
karékosségi rendeletére is foly
tatja Vigh Sándor. - Ugy a takaré
kosság, mini a selejtcsökkentés vona
lán tudatosítottuk szaktársainkkal azt, 
hogy minderre miért van szükség. 
lgérelet lellünk arra, hogy százszáza
lékosan selejtmentesen dolgozunk, az 
anyagot és szerszámot még jobban 
megbecsüljuk Vigyázunk arra, hogy a 
fúrók ne törjenek és minden anyaggal 
úgy takarékoskodunk, hogy elöbbre 
\•igyuk a beketábor ügyét 

Ha arra szükség lesz, fegyverrel 

Indul az első kongresszusi . békevonat 

Február 1 -én a Budapest-Keleti p. u. szabadsáqharcos helyi csoportjának 
vonatk isérö személyzetéből alakított brlqád ünnepélyes kU1s6séQek között hi• 
dult el els6 konqresszusl békeútjjra. A miskolci vonalon miéq mindlq qyakran 
fordulnak elő vonatkésések. A Szabadsáqharcos SZ.C.-etséq öntudatos taqjal 
vállalták, hoqy meqszüntetik a késéseket ;az általuk továbl>ftott vonatoknál és 
e célból komplexbriqádot alaf<ltanak. IIY"n e:6zmények után a;Jakltották meq 
Bánfalvi Imre elvtárs vonatkfsér6 vezetéso alatt az efs6 szabadsáqharcos· 
brJqádot, mely a pártkonqresszus tlsztele�ére v6llalta, hoqy az adott helyzet
hez képest vaqy csökkenti, vaqy teljesen meqszUnteU a tová.':tbltott vonatai ... 
nál a késést. Tapaszta latait 6s mun�•módszerét pedlq átadja vasutas társainak. 
A szabadsáqharcosok kcmplexbrlqádot alakitottak a forqalmi $ZOlqátattov6vel 
és a mozdonyvezet6vel, hoqy er.,yüttes er6vel érjél< el fc,laJánlásuk masadék
talan telj1>sitését. A qyönyörúen feldlszltott szerelvény lndltását rövid Unnep
•'° előzte meq, Az elsc5 szabadsáqhar-c'>s vonatkfs,�'5 brJqád útbaindftás.lnil 
meqJolent a helyi pártszervezet 6• a k„rUletl Szabadsáqharcos Szövetsiq 
küldötte. 

Is megvédjük szép hazánkat, az 
épülő szocializmus országát, a 
Párt .á.ltal elért ragyogó eredmr• 

nyeink�t 

A munkafegyelem 
teljesen kielégifö 

a: ómiskolciaknál 

Vigh eh·társ a munkafegyefemröl is 
beszélt. Elmondotta. hogy a jó bizal
miak kötelessége: éberen örködni a 
munkafegyelem megtartása fölött és 
harcolni az el lenség behatolási kísér
lete ellen ezen a területen. A munka
fegyelem - mondotta - az elvtár
sak között százszáza lékosan kielégitö. 
A dolgozók 

ismerik az öntudatos vasfegyelmet, 
asrerlnt dolgoznak, de ébe-:-en őr
ködnek afmtt, hogy azt mindenki 

m�gáévá tegye. 
A tapasztalatcserével kapcsolatban 
büszkén meséli Vigh elvtárs, hogy 
azok a dolgozók, akikkel együtt mun
kálkodik, a normát csak egy-két szá
zalékkal teljesitették túl, de a tapas7• 
talatátadás után lényegesen emelték 
normáik túlteljesítését. 

A népnevelöi munka eredménye
ként azok, akik eddig 1 02 száza• 
lékot teijesítettek, az utolsó heti 
átlaguknál már 218 százalékot 

teljesítenek. 
Ez; a teljesítmény a brigádé. Maga 
Vigh elYtárs 240 százaléknál !art. 
Mosolyogva mondja: 

.,Ha így fejlód11ek. hamarosari e/
ha'J.ynak engem is." De büszkén be
szél az üzcmröl is. Orömmel mutatja. 
hogy az üzem álfagos kiteljesílési 
százaléka 126 százalék, de a kon
gresszus tiszteletére elhatározták a 
dolgozók, hogr az átlagos kiteljesit�si 
százalékot 128-ra emel ik. 

- Részt vettem az első országos szta
hánovista kongresszuson - mondja 
búcsúzóul Vigh Sándor elvtárs. -
Soha még olyan boldog nem voltam, 
mint mikor megtudtam azt, hogy én 
is résztveszek azon. Régen dolgozom 
a ,·asútnál, de a mull rendszerben 
sohasem iapasztaltam azt, hogy vala
mit b lörödtek volna a munkásokkal. 
Elctemben nem tapasztaltam annyi 
jót, mint amennyiben most, népi br
mányunk. a Párt irányitá a a lapján, 
a dolgozókat ré,zesíti. 

Munkámon keresrliil tapasztalom, 
hogy mindenki annyit ér, amennyit 

dolgozik. 

El is határoztam magamban, hogy Jó 
munká,·a l járulok hozzá ahhoz, hogy 
a dolgozók életszínvonalát még ma
gasabbra emeljék. De azt is tudom, 
hogy ezt a sok jót a Párton kívül, 
döntö mértékben a Szovjetuniónak 
köszönhetem. Ezért minden erömmel 
és képességemmel bizonyítani fogom 
szeretetemet a szovjet nép iránt, a 
mi nagy Pártunk iránt. 

A lakitelekiek 

a pártkongresszus sikeréért 

A Lak:telek ál lomásán beosztott 
dolgozók levelet írtak a magyar dol
,.., · · ,  V"' ' "'1ez, R.ákosi Mátyás 
e .:. Leve:ü;{ben örömüknek 
adnak ,, ,fejezést afe!ett, hogy a P:írt 
szabad földön, minden erőszak és 
elnyomás nélkül tarthatja kongresz. 
szusát. 

- Mi, akik azon a helyen dolgo
zunk - írják levelükben -. ahol 
azelőtt a hős kommu..rJistá!< tömegeit 
kínozták halálra Héjasék fasiszta 
bandá;, még jobban és nagyobb hű
séggel ragaszkodunk dicsőséges 
Pártunkhoz és igyekszünk célkitüzé. 
seit megvalósítani. Éppen ezért, hogy 
érzése',nkről tanubizonysá1<ot te
gyünk, az ál lomás egész személy
zete válla!Ja a kongresszus sikeré
ért: 

1 .  Szolgálatunkat balesetmentesen 
végezzük; 

2. a tolatásoknál az egy kocsira 
eső 3.2 perc fajlagos mozgatási időt 
2 percre, vagy még ennél is kisebb 
mértékre csökkentjük; 

3. a most épülő lakilelek-k,un
szentmártoni vasút építésénél közle
kedő anyagvonatok menetrendsze
rinti mennyiségét kétszeresére növel
jük és végül 

4. a fiatalabb kartársaknak átad
juk munkamódszereinket. 

A levelet Be[<idsán, János párttit
kár, VarRa Gergi:!ly OB-titkár, Bor 
József ál lomásvezető és Lázór János 
von alfelelös írták alá. 
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Felaián lással a kongresszus s ikeréért 

Jakab Gyufa pártonkfvüfi mozdonyve zet6 1 5, Takácsi István elvtárs, moz.. 
donyvezet6 20 százalékos szénmc:'.1taka rft.ist vállal a -konqresszus tiszteloter-e 

A Dunakeszi Főműhely dolgozói 
így készülnek az MD P II. kongresszusára 
,.A Dunakeszi Járműjavító OV Pár

tunk II. kongresszusának liszte:etére 
munkafe:ajánlással erösiti a béke 
ügyét. Február 24-ig ten·en felül e!
készítünk: 

Hár;;,m darab kétlengelyes z•mély
kocsi-újjáépitést. tíz darab kéttenge
l yes személykocsi-iövizsgát. egy darab 
négytenge:yes vasvázas személykoc.si
újjáépítést. Ezzel a felaján!ási,al 
914.960 forint értékkel i;zaporitjuk álla
munk vagyonát. 

Ez a munk�felajánlás Pártunk nép
neve:öinck jó po:itika i íelvi :agosi!ó 
munkája és a ten-feibontás EredménF. 

Nép neve lök és szakszervezeti biza f. 
miak rcpgyüléseken és egylni agitá
cióval a párfkongre.>Szus jelenlöségét 
i smeM�tték és minden s"gílséget meg
adtak ahhoz. hogy az üzem dolgozói 
megénsék a kongresszus döntő fon
tosságát. 

A tervfelbontás alapján a dolgo• 
zók bejei:y,ik ter,,nsplójukl,�, 
hogy " második tenh elsö ne
irvedébffl mit ,á!ialnak, mi,·e! s·�lri
tik a terv iciőelöt1i befejeúsét, 

vagy túlteljcsí,é•él. 
üzemünk do:gozói kor:nan) i:,k 

ar)agtakarékossági rende:eté. örom
mel t€szil- magukévj, m·rt ezen a te
rü :eten már eddig is jc!�nlős e(C<I· 
ményeket érlek e:. ,\íost az eddigi 
ere�mcm·eken felül az an) ar. ai{arék0:>
sá!:!i mozgalmat még jobban meg
szervez\·e, a kö\·e k<w fe:aj.inlást tc1-
ték: 

:S:egy..-en tonna szén, 1000 l,;i: nyers
olaj, 3500 kg vasanpg, 30 köbméter 
faanyag és öts·táza!ücs vil lamo,en�r
gia csökkentésével további 39.350 fo
rjnt értéket mentünk meg. 

Az anyagtakarékoss6gi 
mozgalmat 

energciatakarékos-sággal bóvít,e, o�z
tályonként, iizemrészenkén', a múszaki 
vezetökkel együtt, íe!elösök.t szer
,·eztünk a takarékosság minden ágá
nak iobb, eredményesebb kihaszná'asá
ra. Ebbe a munkába szervesen kap. 
cso!ódik be az if iú,áf! is. akik lcál it iák 

az üre!'en járó motorokat és kikape�o:. 
ják a feles'egesen égő izzólámpákat. 

A munkamódszcrátadási mozgalom
ban kimagz5Jó eredmény<'ket ért el: 
/í.áprai János szekrénylakatos, aki 
Nádler Gábor és Tasnádi Zoltán Jaka
tcroknak adta át rnunkamódsz.rct, 
ak ' k  ezáltal 10 1  száz· lékrol 117 szá
zalékra emel1ék termelésüket. Kiss 
András kovács, aki Gr.fi Alfonz és 
Heck László te!jesitnrenyét javította fel 
eredményes munkamódszeráh<lá,;sa! 
107-röl 152 százalékra. 

Dobrot•ils Jáncs al�áziakalos brigád
vezetö 1 17-röJ 129 százalékra err.efte 
fel brigádjának termelékenységét jó 
módszereinek átadása r-,,•.;n. 

A kocsiosztály kommunistái el
határoztá.k, hogy az elvtársi se
irits>égnyujtást még jobban meg

szervezve, február 24-ig a 1 00 
százalékon alulial< termelékenysé. 

gét 1 00 százai ék fölé emelik. 

Az üzem dolgozó női 
is részt kérnek a :;zc::a! izl'lus 1:pilé• 
séhö:. Kcngresszusi ielaján!ásaik kö
zuf jelentös a Dobro,•ics-!akuitóbrigád 
vá�a!ása, aine!\· eddig is ös,zei?",·ü jtöt
te a szemétbe kerii t cs.avar kJt; 
most ígéri. hog,, eddigi eredr, énHit , 
Pártunk célkitüzése éráekébcn ,��g 
fokozottabb mért 'hh.?n fcgja tel jc,1t m, 
az üzemi konvha dolgozói pedi!:! clita
lározták, hog,; a pártkon.g-res z11s tisz
te: etére az étkezöhel\iséget mél? ollho• 
nos8bbá teszik azáltal. hoj!v virágokat 
és függönyöket helyeznek el, cm amel
lett nem te:edkeznck meg az é\e!ek mi• 
nö,éeének megjavitásáró, sem. 

Pártunk I I .  kongru;szusára úgy ké
szülnek üzemünk dolgozó;, mint egy 
fon!os ütközetre, aho! eredmény fa 
utmu'atás lesz a tanácskozók dönt · ' 
és ezzel az elért er<?dmém ek és a to
nibbi út kije!ölése hosszú· idöre irán� t 
.szab politikai és gazdasági éleliink kí• 
építéséhez, a sz-."Cit !izmus el�réséhez. 

Várnai Károly, 

a „Közle
.
kedés" levelezője." 

Húron,, liét alatt 
132 tonn11 S$Sé11 1negtal.arítás 

Kiss Jen6 szt.ohánovista mozdonyvezető. Vasas János és Szepesvári István 
fütl!k a miskolci fűtőház dolqozól, El határozták, hoqy a párti<cnqsesszus 
tlsztelet6re 80 ezer kilométert tesznek meq mosás néJl<ül. Mozdonykilométcr 
normak_!.teljesitése 359 sz�zalé-k. 

- Ha qyakran mosunk - mondja Kiss elvtárJ -, akkor lcmaradunic a 
futásnál, Ha 6-7 hón3plq ec;ryhuzamban elmeqyünk mosás nél'kUI, sok szenet 
takarltunk meq. December t7 töl Január f-lq 24 és fél tonna, de Január t-t61 
Januar 25-lq már 1 32 tonna szenet takarltottun!-< meq. A konqre.sszus tJszte
lotére felajánlottuk, hoqy a mci;ibkarttott szénből to·,á.bbitjuk vonDtalnkal a 
kongresszus eqész Ideje alatt. 

Uqyancsak a mlsi<olcl fat6házban Faraqó István DISZ lakatos brlqjdvezeté! 
a kongresszusra két mozdony részleqvl:::&qáJát Vállalt, brlqádJával ei;iyUtt. 
Ennek elveqzésére 672 óra szUkséqes, Az Ifik lelkesedéssel felajánlották, hoi;iy 
ezt a munkát . ke".'_eken 400 óra alatt etvéqzik, 
slker1t. 

mlskotc, futóház dolqoz6i Jó munkájukkal seqltik el6 a konqresszus 

Kep�nkön Kiss_ �end sztah4novista fómozdonyvezetöt es ko!!t füt6Jét. VasM 
Jánost es Szepesvari Istvánt látjuk, amint rendbehozzák qéptiket. 
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A jól megszervezett be.számoló taggyűlések 
lendületet adnak a kong;:essz�i versenynek 
Január 28 és februáir 3-,a között! 

Időben országszerte szakszervezeti be
számoló taggyűléseket tartottak. A 
taggyűlések á!taláha,n előrnleooitették 
a kongresszusi verseny ügyét, de ott, 
ahol rosszul szervezték meg a mun� 
kát és nem végeztek jó politikai fel
vilá!gosítást, ez ez eredményekben is 
111utatkozott. 

Számos helyen javulás mutatkozik. 
Többet beszéltek az előadók a szak..-szer· 
vezeti munkáról, a bizalmiak feladatáról 
és a nyilvánosság előtt megtárgyalták, 
a dolgozók bevonásával megbeszélték 
a �-ongresszusi verseny eredményeit és 
hiányosságait. 

Jo taggyfilés volt például Aszódon, 
ahol az előadó konkrétan rámutatott a 
kongresszusi verseny polilttkai jelentö• 
ségére a verseny eddigi er�ményeire 
és hibáira- Ugyanakkor névsrerlnt 
megoovezte azokat a oizalmiakat, akik 
a kongresszusi versenyben élenjiurnak 
e vállalások teljesítés(,'ben. 

Dunakeszin a taggyűlés színvonalát 
nagymértékben emelte, hogy 

a be&z'ámoló előtt a kultúrgárda és 
a t!ánccsoport kftünő műsort adott, 

majd a sztaháinovisiták beszámoltak do]. 
gozótársalknak az 1. Országos Vasutas 
Sztahánovista Ertekezletröl. 

Az Eszaki Fütöházná1l az OB-titkár 
oévszerint emlite\.te meg aookoM a dol
gozókat, akik 

rosszul viszonyulnak a termeléshez:, 
a munkafegyelemhez. 

A dolgozók bírálata 
az 'üe és a szakszolgálat felé 
Súmos taggyűlésen a dolgozók éle3 

bírálatot gyakoroltak az üzemi bizott
ság és a szakszo'.gáJ.at felé és kifogá-

solták, hogy a biza,Irniaik nem be,�zé!ik 
meg a feladatokat a tagsággal. A 
Dunakeszi J áróma javító UV 1 1 -es aLap
szervénél a dolgozók hitiká,t gyakorol. 
tak a szakvonal felé, hogy nincsenek 
tisztában a kongresszusi verseny állá
sával, nem tudjáik, ho,gy mennyi anya• 
got takarítottak meg és egyáltatáhan 
nem tájékoztattak arról, hogy a válla
lásoknáll milyen eredmények mutatkoz. 
nak és hol vannak elmaradások. 

A Miskolci Fatónáznál az értékes 
beszámoló után számos hozzászólás 
köveitkezett. Ezek között is kimagaslik 
töob versenykihívás. Sárosi Béla moz
donyvezető például versenyre hívta 
Kiss Jenő sztahánovista mozdonyveze
tőt, hogy 

a kongresszusi héten ki visz több 
túlterheléses vonatot megtakarí

tott szénb61. 

A taggyfüésien még három ilyen ki
hívás történt. 

Hiányosságok 
Az e�mények mel:ett komoly hiá'

nyosságok is mutatkoztak. Vo'.\ak 
üzemi bizottsá,gOlk, ahol nem fordítot
tak gondot a taggyfüések megszerve
zésére, a beszámolók összeállítására. 
Nem tárták fel és nem tudatosították 
a dolgozók előtt a szakszervezeti munka 
eredmén}")it és hibáit. 

A Dorogi Fötöháznáf például az OB
titkár beszáimolója mindössze öt percig 
tartott. Semmi mással nem foglalko
zott, mint csupán megemlrtette a kon. 

gresszusi versenyt. Persz,e így egyet
len egy hozzászólás sem történt. A 
jelenlévő egyik szakszervezeti vezető 
hozta helyre a hibát azzal, hogy ala
posan ismertette a kongresszusi ver
seny jelentőségét és a feladatokat. Ez
után m.M hatan hozzászóltak és előbb
re vitték a verseny ügyét. 

A Nyugati Milszaknál is hasonlóan 
helytelen taggyatést tartottak és m· 
kább hasonlított egy röpgyűléshez. 

A taggyűlések általában 

keveset foglalkoztak 

a munkafegyelem kérdésével 

A beszámoló taggyillések komoly 
hiálnyossága volt az, hogy a munka
fegyelem kérdésével keveset foglal
koztak. Pedig a vasút területén dön
tőfontosságú, hogy felszámoljuk a 
rrunkafegye!em Lazaságát, kiküszöböl
jük a baleseteket, az ittasságot, az 
éberteleoséget. 

Budapest.I(elenföld ál!omáson min
denki bid ról,a és még!lelTI hozták ki a 
beszámoló t,aggyűlésen Varga Gyula 
felügyelő és Molnár Sándor főellenőr 
esetét. A két dolgozó a kelenfö:di áru
pénztárbao dolgozik. Szolgálati helyü
ket engedé,y nélkül elhagyták és az 
állomással szemben lévő kocsmában 
teljesen leitlasodtak. 

A szakszervezet a taggyülé.seken 
szerzett tapasztalatokat !elhasználja 
munkája megjavításához s a munka
fegyelem megszilárdításához, miért is 
figyelemmel kíséri a taggyűlések me
netét. 

Egyes szakvonali vezetők az ellenséget segítik 
a társadalombiztosítási visszaéléseknél 

Miért nem érvényesül az egyéni felelősség elve? 

A mttlt év október l -től. a volt MAV 
BBI felszámolásával, a társadalombiz. 
tosítás, a vasúti do! gozók ellenőrzése 
és a szakszervez€t irányítása alá ke
rült. 

Az üzemeinkben megalakult Társa
'dalomoiztosítási Tanác,sok (albizottsá
lfZok).  a társadalombiztosítás aktívái
nak .széles hálózatát építették ki.  Az 
akitívá1k io munkáján és éberségén 
mufik. hogy a társadalombiztosítás 
vonalán mairát befészkelt ellenséget 
leleplezzük az üzemoen, eltávol ítsuk. Az 
aktívák ió munkáia teszi lehetővé, hogy 
ik>ll1'0zóin1k tömegeit politi1kai felvifá
l!'OSító m unkával a swci áHs 1-uttatá
sokról tá iékoztassák. 

Máris megállapítható. hoe-v a do!go,. 
zók örömmel vették az1, hogy Pár
tunk. a társadalombi ztosítás feladatai
nak ellátását a do! gozókra bízta. En
nek az értekezleteken ki fejezést is 
adtak 

Az i de�11lenesen megalakult Társa
clalombiztosítási Tanácsok megértették 
feladataik jelentőségét és cselekvően 
veszik ki részüket annak végreha jtá
sából. Például a LaJtdler Jenő Jármű
Javító UV Társadalombiztosítási Ta
nácsának értekezletén 

az aktívák konkrét határozatokat 
hoztak. s ennek alapján az alb:zott
S:ágok egyhónapos munkatervet ké-

szítettek, 
megszervezték a társ,adalombiztosítási 
meg,bíwttak hálózatát és a betegláto
l!'atólma,k rendszeresen tartanak érte
kezletet. 

A társada!omoiztos.ítási feladato4c kö
mr a segélyek (táppénz, terhe.ssé{!i, 
,zülési, {!tJermekáf!..t/Í anqasáf!.i sef!,é
i1/ek, f!.1/Óf!tJászati sef!,édeszközök $/b ) 
kifizetésének, nyilvántartásának stb 
tt1rrehaitása a wakvonali munkavál
lalók (társadalombiztosítási előadók) 
feladata. 

Ahol jól megy a munka 

Ott, ahol a társadalombiztosítási ta, 
nácsok_ meirbizotlak és szolgálati ve
zetők, a feladatok vél!'l'ehajtásat állan
dóan ellenőrzik és irányítják, a szol
!?á'tatások vég-reha jtás,ánál hiányossá
eokat nem tapasztaltunk. Például a 
Pályaépifő és Felújító VV társadalom
biztosítási előadója a tanács segitsé
e-ére van a tájékoztatás és felvil áe-osí
tás terén. Itt a tanács bebizonyította, 
a hel ves és iól szervezett ell enőrz.és
sel , hOl!'V a seirélveket minden zökkenő 
néikül, hibamentesen. a dolgozók ér
dekein-ek meig-felelően fofyósít 'ák. 

Persze ez nem mi,ndenütt mee-y 
ugyanilyen iól . 

Az ellenség 
::aa,artkeltéssel próbálko�ik 

. Az osztályharc élesedik, az ellenség 
dühösen támad a társadalombiztosítás 
vonalán. Zavarkelté&sei próbálkozik, 
különö"-en a seirélvezés területén. 

Kihasználja az ellenség a munká-

ban mutatkozó fogyatékosságot, a 
hibákat és arra törekszik, hogy sú· 
lyos károkat okozzon népgazdasá-· 

gunkqak. 

'Az ellensép- káros tevékenysége dön
'tően a táppénz k' fizetésénél mutatko
'zik. Például a Budapest-Keleti Fű
'tőház létszámába tartozó Maqer Sán
'dor sza,kmunkás még a mull év már
'ci U6 eleién beteg-ál lományba kerÜlt. Az 
'ellenör2'éí orvos hat nap mulva munka
'képesnek nyilvánította és kiírta. Mayer 
azonban nem ment szol11átatba. ha

'nem el ment a körzeti kezeí öorvoshoz 
�s a fatőháztól kapott nyomtatvány 
felhasználásával igazoitatta, hoe-Y mé11 
'betegállományban van. 

Az ilvmódon szerzett okmá111nyal 
március és április hónapban pedig 
már okmány nélktil 1 000 forintot 
meghaladó, jogosulatlan táppénzt 

vett fel. 

Mayer a csa'.ást beismerte. A szoJ. 
,gáfat alól fe1 fü11e-eszteitték és ügye je-
1enleg is a I(ülön Fegyelmi TanáC6 
előtt van. Maqer esetében felelősek az 
'ürlapot kiadó fűtőházi do! Q'Ozók és a 
táppénzszámfeitő is, akik közremilköd
tek abban. hogy népgazdaságun'kat 
megkárosít ják. 

Mire vezet a felületes ellenőrzés 

A szoc!alista építés döntő feladatai 
közé tartozi k a feladatok végrehajtásá
nak állandó el lenőrzése. Ené!kü! nincs 
tejlődés és teret e.ngedÜ•lllk az ellenség 
aknamunkáiának is. A miskolci MAV 
Igazgatóság V /F és V /D csoportja pél
dául semmibe veszi az ellenőrzést, 
hQl!'Y a kifizetett sei2:éfyeik sz.ámszerű 
és érdemi felülv!zsgálása hatáskörébe 
tartozik. Mi l átszik ebből? Az, hogy a 
munkához való viszonyuk rossz, a 
'munkafee-vefem laza és na1IT a nem
törődömsé11. Pers-ze. Í!?V nem vehet'k  
észre a szo' gálati fönökséizek hiányos
sáe-ait. hibáit és minte{!V elösegítik az 
üzemben vae-v ee-véb szolil1'álati helye
ken lapuló ellenség káros tevékenysé
gét. 

A miskolci fűtőház létszámába tar-
tozó Rázsi Géza lakatos számára 

a kórházban halvaszilletett gyerme• 
ke után t 98.22 forint szülésznői dí
jat folyósítottak, holott kórházi szü
lés esetében szülésznó1 díj sem jár. 

Tóth József l akatos a l}eteg-jefentési és 
ellenőrzési l ap al apján mé17 a mu't év 
szeptemberében. 28-tól október 8-ig be
tegállománvban volt. De csodák-csodája, 

a bete11:á1fományban lévő Tóth ré
szére a bér jegyzék alapján nem
csak a rendes illetményt, hanem a 
túlórát is rlszámolták a bete11:sé1J 

időtartama alatt. 
U gyanakkor a táppénzét, amelyet a táp
pénzfi zetési ie1rvzékben Tóth Il l .  Jó
zsef nevére számfe'tettek. nem Tóth 
I l l .  József. hanem Tóth V. József vette 
fel. Var{!a I l l .  József például október
ben volt bete11. de nem a szeptember 
havi keresete alapján számolták el a 

táppénzét, hanem eflY másik Varga 
József kerooete alapján. A sátorai ja
újhelyi osztáfymérnök.ség léls.zámába 
tartozó Laicsók János pályamunkás 
részére a,; ellenőrző orvos igazolása 
nélkül 284.34 forint t áppén:,,t számol
tak el 

Az újmiskolci 
például mull év 
fori nt össze!"P"el 
do! IZOZÓ népet. 

osztálymérnökségen 
novemberében 3700 
káros,ították 111�g- a 

Hosszan sorolhatnánk a hibákat. 
Hibák azonban nem<!sak a miskolci 
l 11az2"atósáir területén találhatók. Bu
dapest-I(,e,fenföl d állomáson például 
Mihályka János állomáselöljáró a kö. 
zelmullban született gyermek ut án 460 
forint anvasá11i se{lé)y helyett 700 fo
rintot vett fel . U1rvanaklror pedi 11 ki
használva a szo'. l!'álati főnök, az üzemi 
bizottsál1' és a Társadalombiztosítási 
Tanács éoertelensé11ét. záradékolt.atla 
kérvényét és a szakszervezet központ
jától ugyancsak anyas-áe-i sel1'élvt kért. 
Sze.l!i István főtiszt, aki Budafok
Hároson te'iesít szo) gálatot, állomá
sán anyasáfli se11élvt vett fel, ho'olt le
l esélze, aki . Budapest-Kelenfö'.d álío
máson tel jesít szoll!'álatot. 

saját állomásán is felvette a terhes
ségi, gyermekágyi és anyasági se• 

gélvt. 

Ha alaposabban meirnézzük a v!:ssza
éléseket és azok rúgóit, világosan lát
szanak a jobbol da 1 i szoci á! demokraták, 
az ellenség ü gynökein-ek káros ,tevé
kenvsél!'e. kezdve a szol gálati he;ye,k
től, az iránvitó szervig. 

Nemcsak a sz-akvonal i  mwl'kavál
lalók, de a feladatok e! i<enőrzéséve! 
megb!zott szo' gálati főnökök, osztály
vezetők is az e'.lenség káros tevékeny
ségét sel{lítik elő ezekben az eseteklben. 

Súlyos hiba a sZ'akszol gálat részé
röl. hol!'Y a szakvonali előadókat sű-. 
r[ín váltol!'atlák, taoasz.talatlan kezdő
ket ál l ítanak be, vae-v a képzett mun
kavá!l alcíkat e'halmozzák egyéb szak
vonalbeli feladatok elvée-zésével . A 
feltárt h'bá'kból 

megállapítható, hogy az egyéni 
felelősség elve nem éf'vényesül a 

fársadaíombiztosítás vonalán. 

Ezért ezt teljes e{lészében érvénvre kell 
'uttatni. Irányítsunk és ellenőrizzünk. 
A lazaságot, nemtörődömséget. a ta
paszta!atlansáirl>ól. val!'Y táiékozatlan
ságool történő mulasztásokat fel kell 
számolni. és felelőssé kell tenni az el 
lenörzéssel és irányítással me!l'bíwtt 
szerveket. Eev percre se tévesszük 
szem elől, hol!'Y a társadalombiztosítás 
terütetén meirtürt hibák és hi ánvos.sá
!!!dk. az ellenség- malmára hajtják a 
vizet és a háborúra Uszító amerikai 
rmperialisták a17resszióiál növeli. A 
dol e-ozók me{le!ége-d,ettsége, az érde
kükben véQ"zett jó társadalombi ztosí
tási munka vi szon,t erős.íli a dole-ozó 
nép országát, a Stovjetunió által ve
�etett oéketáoort, - nalg-y Pártunkat, 
közvetve pedi11 mee-e-vor�Jtja hazánk
ban a szocia'iz.mus ,;nítését, el!'V szebb 
és boldogabb iövö elérését. 

Tovább keH javítani a Debreceni Járóműjavító ÜV ' 
szakszervezeti munkáját a második tervév sikeréért 

A II. párlkongreSBzus tiszteletére a 
Vagongyár dolgozói 74 kocsit és két 
mozdonyt aiánlo«ak fel. MeginduM a 
munka. Mindenki igy,ekszik, hogy a 
vállalt kötelezettségét, nagy Pár�unk 
tiS7'Leletére, ídö előtt teljesi16e. 

A 'kocsiosztály területén még job
ban kell dol2ozni a 6zak.szervezeti 
tilkáro'k.nak és bizalmiaknak egyaránt, 
hogy azokban a feladatokban, ame
lyeket vállaltak dol2ozóink, 6e2ll6<\
l!et nyujllsanak. 

Nagy állalánossá2l>an me2állapil
hatjuk, ho2y a Vagon2yárban szak-
5zervezeli vonalon értünk el komoly 
eredményeket, de hogy azt mondhas
suk, hogy ezévben még jobb munkát 
vé2zünk, ahhoz az szükséges, hogy 
a műhely,bizottsá2i it.itkárok moz11ó.sí1-
sák a bizalmiakat a feladatok elvég
zésére. UzeműnlMen a szak,;zervezeti 
bizalmiakn,ak igen fontos feladat jut 
és ezeket a feladatokat elsősorban a 
termelés frontján kell megoldaniuk. 
I,;merniök kell a brigád tagjait, fog
lalkozni kell a bri1tád tagjaival, tájé
koztatni idejében a megkapott szem
pontok alapján, ho11y mint jó népne
velők, a felvilágo,sító munkál mene-t
közben vé2ezzék el, 

Ahol a bizalmiak mozg6is�lva van
nak a termelés fron1ián és a moz
izalmi vonalon egyarán,t, ott eredmé
nyek is vannak. Igy a futó-a a X-es 
műhelybizobllságnál a szakszervezeti 
bizalmiak - a szakszolgálattal fenn
tartva az ál1andó kapcsolatot 
Gyöngyösi Mátyás ifibrigádja öt tö
vei elsöhavi tervét befejez.te 127 szá
zalékra és öt 4eherkocsH, melyet 
Pártunk II. kon11rei;szusa tiszieletére 
vállaltak, szintén befejezi.ék és hoz
záfogtak a fövimgáskocsik munká1a
taihoz. 

Avagy László Laios szekrénylaka
tosbrlgádia, mely szintén befejez,te 
január havi tervét, na,zy lendülettel 
fo2ott hozzá a folón a további fő
vizsl!áskocsik munkáihoz. Ez a példa 
ra11adjon at minden siak:iszervezeti bi
zalmira és hassa M a  forradalmi szel
lem a feladatok végrehajtása érdeké
ben, 

Sorolhatnám mé2 hosszan azoknak 
a szárnál, akik a kongresszusi felaján
lásaikM már befejezték, vagy tú!Jtel· 
jesítebték. !gy a kazánkovácsmúhely
ben Erdei Gyula élmunkás kazán
kovácsbri11ádja 1328 6Zázalékos ered
ményt é�t már eddil!' el a kongresz
szus ti,;zteletére. Szabó X. István ka
rosszel-esztergályos sztahánovista, aki 
177.4 százalékban és Fülöp Ferenc 
sztahánovisita kerékesztergályos, aki . 

fegyelmet kíván dolgozó!nik'lól. Ma• 
11yarázzák me2 az államfei1yelem fon· 
losságát. 

Nem mutat megnyugtató képet 

a műszaki szervezés 

Ezen a le1rsűrgösebben változtatni 
kell, a lemaradást be kell hozni. Ezt 
be is hozzuk, c.s-ak Bihari Béla osz· 
tályfönök még nagyobb lendűlel1el 
vezesse és szervezze a munkát. Le
gyenek segítségére a múhelyblzol1sá
gok, a szakszervezeti bizalmiak, ma· 
2yarázzák meg dolgozóinknak, ho2Y 
nekünk a feszített 1ervévben ?Dél?' ke
ményebben kell megfogni a c,zerszá
mot, amelynek J<.övet.keztében ,termelé
sűnket magasabb fokra emelve, a Párt 
II. kongresszusára 1ett vállalasµnkat 
maradékt,lanul telies�lhes,;ű'k. 

Hogy üzemünk teljesíthesse tervét, 
szűkséges, hogy koc:siellátásunk kel· 
löképpen biztosítva legyen, Fel kell 
számolni azt, hogy 

a hónap elején pangás, a hó v6-
gén pedig torlódás és késés Je

gyen. 
Ennek előfeltétele az, hogy az igaz· 
11atóság IV. osztálya jól szervezze é5 
irányfü;a a kocsiellátást a műhelybe. 

, .A szakszervezeti bizalmiak kössék 
össze a munkafe11yelem megszilárdí
tásáért indftott harcot a kon11res5zu,; 
tiB7'leletére indf;tott versennyel ugyan
Úl!V, mint ,,A té!itorgalom teg jobb 
dolqozóia" cfmért indlltott versenvt. 

Járjanak élen a bizalmiak üze
münkben az anva2takarékoosá11 vona
lán is. Akkor nem fo2 elöfordulni, 

· hOi!Y 
a kimeneteli vágány mellett, ami· 
kor kiseprik a kocsikat, egy-két 
kiló any'ával felszerelt csavar he-

ver a földön. 
A bizalmiakna'k ezen a területen i5 
fel lkell venniök a harcot az ellen
séggel, az amerikai imperialistákkal 
szemben, akik bekénkre, boldo11 jö
vőnkre törnek. 

Mi, a Debreceni Jármújavító UV 
dol11ozói, úgy fQi!,unk dolgozni, hogv 
me11javíliuk szakszervezeti munkán· 
kat a :máscxlik tervév sikeréért, a 
szocializmus mielőbbi felépílé5éél't, a 
béke megvédeséél"I. 

To4<aji Sándor 
OB-titkár 

A luxe,nburgi 

haladó rasutasol. 

ezideig 1 88.9 százalékban teljesítette vezetője, Joseph Michels elvtárs 
kongresszusi felajánlását. január 23-i kelettel levelet írt Gás-

Rákosi elvtárs ok-tóber 27-i beszé- pár Sándor főtit.kár elvtársnak. Ledében hangsúly<;>zta, hogy a szakszer- velében többek között a következő. vezet nem végzi el azt a feladatot a , . 
szocializmus építésében, amely a ket !íja :  
szakszervezetre hárul, hanem igen -� • .  Felhasználjuk az alkat-
sok esetben a Párt haj,tia az,t végre: mat hogy ehhez a kis levélhez Szívleljék �e� a bizalmiak R_ákos, néh6n.y sajtóterméket csatoljunk elvtárs beszedet s mmden terulelen • . , 
nagyobb fi1ryelemmel vé1rezzék mun- amelyek ta1ekoztatnak Bennete-
káiuka•t a mühelybizottsági titkárok a ket a luxemburgi dolgozók béké-
bizalmiakkal e11tütt, mint eddi2. ért és demokráciáért folytatott 

A szakszervezeti bizalmiak Pártunk harcáról_ úlmutatá.sa alapján, a szakszolgálattal A L b . Hal•-,1 , V t �� u= � = =� 

szilárdítsák meg a munkafegyelmet 

Uzemünkben még mindi11 gyakoriak 
a hiányzók, az indokolatlanul távol· 
lévök. Ezt különösen a kétlaki dol-
1rozóknál látjuk, Például Szénási Mi
hály négy napon át i1razolatlanul Lá
volmaradL Ugyancsak négy napon 
keresztül igazolatlanul maradtak ,távol 
a termelőmunkából Lengyet József é6 
Gát Laios. 

A szakszervezeti bizalmiak nem 
vették észre ezt. Nem világo.sítoHák 
fel óket, nem ve1lék fel az ellensé11 
elleni harcol és nem úgy dolgoztak, 
hogy munkájuk nyomán felszámolják 
ezeket a hiányossá2okal. A szak6zer' 
vezeti bizalmiak nem hívták fel a 
reszortvezetök, az osztályvezetők fi
gyelmét erre a körülményre. Nem 
mozdiltolták elö éberségükkel azt, 
hogy az igazolatlanul kimaradókat 
felelósségrevonják. Ezzel vollaképpen 
beálltak azok közé, akik a tervszerű 
munkát 1rátoliák. 

Nem kél:séges, hogy harcolni kell 
a bizalmiaknak a munkafegyelem tel
jes megsz.ilárdHásán keresztül az ön• 
köttséq csökkentéséért és a termeté
kenyséq növetéséért. A szak,szervezeti 
bizalmiak felada,ta volna az is, hogy 
a fe11yelmezetlen dolgozókkal külön 
személy szerint foglalkoznának és ne
velnék őket. Ha ebben az értelemben 
fo2ják végezni feladataikat, egészen 
bizonyos, hogy sokkal iobb eredmé
nyeket érhetünk el. 

Vannak dolgozóin.'k közölt, akik egv 
héten többször elkésnek a munkából. 
PontaHanok. Feltétlen 6Zükséges, 
hogy a szak6zervezeli bizalmiak el
beszélgessenek dolgozóinkkal arról, 
ho11v a szocializmus pontos munka-

sok voltaképpen egy kis csoport, 
mintegy tucatnyi aktivista és 
néhányszáz velünk rokonszen
vező. Két éve, hogy a sárga ve
zehők, a szakadárok kizártak 
bennünket a Luxemburgi Vas
utasok Nemzeti Szövetségéből 
anélkül, hogy az 5000 főt szám
láló tagságot megkérdezték vol
na. Ezek a sárga vezetők és 
jobboldali szocialisták, akik te[ -
jesen marshallizálódtak és akik 
nyíltan támogatják az imperia
lista politikát, többszöri, e tárgy
ban tett erőfeszítéseink ellenére 
- mind a mai napig visszauta
sították az egység újrakovácso
lását. Ez azonban nem akadá
lyoz meg bennünket abban, hogy 
szerény erőinkkel ne vezessük 
rendszeresen tovább és n.e foly
tassuk a békéért és a szabadsá
gért vívott harcot a proletárinter
nacionalizmus kereté.-1. belül. 

Bár kissé kés5n, de megra
gadjuk az alkálmat, hogy a ma- ' 
gyar elvtársaknak, az egész ma
gyar népnek az 1951-es évre 
egyre nagyobb sikereket kíván,. 
Junk a békéért folytatott harc
ban és a szocializmus építésé
ben. Fogadjátok ElrJtársak, test
véri üdvözleteinket! 

A Luemburqi Haladó Vasuta
sok nevében: 

!_oseph Michela." 
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Jó kultúrmunkával vegyünk részt 
a kongresszusi versenyben 

Az országos kultúrverscnyn, ,a.ó 
benevezés kullúrcsoportjaink életében 
dönlö változást hozott. Csoportjaink 
komoly munkát lejtenek ki, hogy a 
\ersenyen mé tóképpen kép,ise!Jék dol
gozóinkat .  Eddig országszerlc 250 
ku.túrcsoportunk ne\"czelt be a \"er· 
aenrbe. 

l(ét�égkívül komoly eredménynek 
számi( kulturcsoportjamk eddigi mükö
dése is, valamint a kultúrakti\"ák lel· 
.aján!ásai, melyet úgy e!(yéni:eg_ mint 
C->Oportosan ,·állaltak. De beszélnünk 
kell egy dönlö hiányosságra., mely 
szintén me11muts\koz k kultúrc:oport
jaink működésénél or�zál,lszerle. 

Legtöbb helyen a \"er,enyl külön vi
la,zlotlák a kongres ·zus e,ökészi lési 
munkájától. 1(11 ön ,·álasztotlák a ter
melés .kérdé�étöl. A , ersenv1 úg, ér
telmezttk, mini kiilönál:ó kérd(il A 
kultúrcsoportok nem kapcsolódlak be 
Pártunk kongres.zusának eló1.é zitö 
munkájáha. 

Már a békekölc,;önjein zés és a ta 
nácsvá!asztás idején i,; bebizonyo,odott. 
hogy kultúrl>rig-ádjaink jó működésük 
kel mennyirr a1á tudták tám,1;--Jlani 
Pártunk cé;kitiizéseit .  Ha,ználjuk fiil 
most ezek t a tapa.zta 'atokat, !egyc�ek 
a kuiturcsopor ok rugaLnasak é· moz
gékony.ik. Legyenek bri�adjaink önte. 
,·ékcnyek, <e:;rib<.'k dolgozóinkat az el 
lcn5ég elleni harcban, ,egitsék a ter
rr•e fost. hírál if,k a hi bákat. fejlesszék 
tovább a c,-a,zluska-mozga:mat. 

1 

Minden egyes kullúraklivának lbz· 
lában kdl lennie azzal, hogy a kon
gresszu,i ,·er,;enyt jelentősen segítheti 
a Jo ku;túrmunka. Ennek azonban lel
téte:e az is, 'hog)' :1 ku! lúrmunkások 
ne csak a bcmutdlotl műsoraikkal !el
kesít•ég a dolgozókat, hanem maguk
nak Is minden téren. így a l<"fmelés 
leré'l Is a pé'.damutalók közt kell len
n'ök. 

Felhívjuk iunkc:.,uáriusa'nk iig\"el
mét is a kultúrbrigádok szerepel tété• 
sére. Szerepeite,sék a brigádohat gyű. 
'ések dött, munkaidő e'ött. vagy 
u'án, e'lenörizzék a brigádok munká
ját, annak müsorpc>'.itikáját. Jó kultúr
müsorra! ünnepélyesebbé tes,ziik a 
!:Yűié,eket. köze'.ebb hozzuk dolgozóin• 
kat Párturkhoz, elmé'yitjük R�ko,j 
eh tár, és Pártunk irán1i szeretciel a 
tömegekben. Jó ku:túrpolirkánkkal 
meg tudjuk i,mertetni do'.gozóinkkal a 
szo,·jel embert és lo\ább íej!eszlh<!l
iiik a szeretetet és ragaszkodás! 
Sztálin eJvtár.; és a Szoyjetun;n ir�nt. 

Komoly munka itll ku:túrcsoportjain!; 
e', ku;túrhrig:íd iaink e'.ött. A reánk 
,·frró feladatokat cs.ak úg, oldhatjuk 
me::!, ha ten·,zeriien és a!apo�11 at
gnndo·,·a látun;; fe"adataink megc,ldásá
,ához. 

Ja\'i lsuk meg edd'gi munkánkat es 
kapc,o1juk be minden egres ku;ti1r 
SZt'í\ Linkel a kongres•zusi t>'öké•z.itö 
munkába. 

A debreceniek is örömmel csatlakoznak 
az Országos Kultún crsen� hez 

A debreceni területi t1lkárSdl!hoz 
tartozó kultúrlelelösök nevében ntll!Y 
lelke,;edéssel és örömmel csatlakoz 
tunk a népmüvelési bizottság által 
kiirt Orszá20s Kultúrversenyhez. 

Tisztában vagyunk u2vanis aaal, 
hol!Y milven lonto,; feladat áll elöl 
tünk a dolgozók kulturális szinvona 
lának emelése terén. De tudjuk azl 
is, ho11y csak Úl!V tudunk ele11et tenni 
kötelezett.;é11ünknek, ha elmélvíl jük 
szereletünket és hüsé11ünkel a Jelsza• 
baditó Szovjetunió, a na11v Szlálin, 
dicsösél!es Párlunk é6 a ma11yar do!· 
eozó nép millióinak vezére, Rákos, 
elvtár.s iránt. Csak úgy tudunk me2· 
felelni e !elad a Inak, hd fokozzuk az 
ébersél!et. elösegít j ük a munkafel!vc· 
lem me11szilárditását, növeljük poli 
likai képzett&é�ünket. 

A kullúrverBenyben való szereplé6· 
6el az a célunk, hogy megszerel!es
&ük a szocialista·realisl a  kulfúrát e.s 
ezen kere;;zlül alátámasszuk a békéért 
folytatott harcot és segit;ük a kultúr• 
munka leekülönbözöbb e,;zközeivel a 
uocialistd építés feladatainak vél!re 
hd l!ásá1. 

Kuitúrcsoporl jamk másik legdön· 
lóbh lelada la a ver„enyben az, hOl!V 
elókészi lse a MaeYar Dol11oz6k Pá rt ja 
II. koneresazusitnak sikerei. A párt
kon1?resszus lisztelelére mi is válla· 
lást teszünk, a meglévő csoporl iain· 
kon kívül Debrecenben egv énekkart, 
el!v táncc&oportot. e2y sziniálszócso· 
portot és eQv közponli bábjátszó• 
csoportot 6zervewnk. · 

A debreceni vasuta, dolQozók okai 
kö;,zönhelnek a Pártnak. Gvónyörú 
kullúro l lhonunk Vén, Jebruárhan avat· 
1uk Püspokladitnvban a másik kullúr· 
ol lhont. öOOO kötele;; könyvtárral, 22 
kullúrbri2ádclal, slb. dicsekedhetünk. 
Az Or 7ál!OS Kultúrversenvben 25 
csapaltal veszünk ré6zt. 

Célunk az, hogy jó szereplé.sünk"ke) 
elö.sceifsük a szakszerve1eti munká
ban. valamint az a2iláció lerületén 
hozott PB-haláro,at végreha j lásál és 
hony a kullúrvcr�env eredményciQ 
keresztül is eló•egi•siil<: a téli lorea
tom s ikeres lebonvoli'ását. 

KASZÁS ISTVA. 
fömozdonvvezetö. Debrecen 

A vasutas szakszervezet 
i rodalmi  pályázatának eredménye 

Az 1950 de.e�mber 5 én  kiírt vasut� 
tár2yú irodalmi pályázatunkra dolgo
zóink szép számmal küldtek be pilli 1 -
müveket. A bekü: <rött anyagok kgna• 
gyobb része a mej!'adolt fel a rlatokkal 
fogi a '.J..oz.ik. 

Különösen a beklildött v.-rsekncJ 11• 
paszta,ható komolv ja\"ulás az clöz0 
pályázatunkkal szemben. ,\\eglál�zik. 
hozy dolgozóink a léli lorgalom ion
to,.ságának tudatositilsát, a, el len:{,!? 
e:leni harcot, a termelés emelésének 
fonto�-.ál!'át es a béke megvfdésé1w:, 
érdekében folytatott harcunha! i:,1env• 
n)üe magukévá teszik. 

A beküldött jelenelek11é1 már nem 
találJ..oztunk i lyen irodalmi készség
gel. Va�utas íróink fel\"etik a problé
mákat a me,zirt darabokban, d� ucni 
o'.diák mel,! a kérclt'sekel, vagv a 
megoldás ,·alo,zinű\len. Ez.Srt a jele-
11ett'kre kiirt pálvázatot nem zi1rjuk 
le, hanem a határ: riőt március 3 1 -ig 
meghossuibbíljuk. A bekü'.dendő pá· 
lvamü\"ek íog-Jalkozzanak vasutastár· 
gyú problémákkal. P{>:dául vonalkésé· 
sek megszüntE'!ése, kétlakiság kérdé�e. 
balesetek kikÜISzöbö'.ése. munkaiegr
lcm meg zilárdílása. mirnlség-i muni-d 
fokozása. �ie� kik11sziibö'.ése. a, 
anvasrlalarékossá� eliísegitése, a ter v  
túltel iP.Síl�e. A l�iiéihh 1,zempont p� 
cüg az, hogy a Jelenetek segítsék az 
eJIE'nS<!,Z el:en vívott harcunkat é6 a 
béke harcos megvéd«'sét. Emelkerljé� 
t.i műveikben nagy példaképünk és 
segítönk, a Szovjetunió r-lcnjáró sze
repe. Domborodjék ki a művekben 
Pártunk irányvonala és annak tu
datosítása. 

c�asztuska kevés érkezett, de külö
nösen kiemelkedik a pécsi teriilet. 
ahonnan értrlres csasztuskákat küld 
1ek be. Ezért a Cl!llla:J1116kltlmll nak 

• a& elsö díjai osztottuk ki. 

A ábbiai;ban J..öLÖÍ ! iik. a versek ts 
csasztuskák bekii ldö1t páiyázatainak 
.-redményél 

Versek11el Et,6 di/ kel re.s.tbc� 
trz.ej!ns.el,,a . .,Mold.;nyJütö·· Rú, z János 
(DL11tapa,1) . .,Keze, jogu11k a bánflÓ· 
szo/1ka"" K.o,,,ic, József ( r.Jagv
kanusu ) .  

,\1á:.-od·k dtj kt;! ré::,zben mec,.,sz·�111: 
„Apám es a Pári" kes,nger \'iimos 
(Du11.apentei'c1 ) .  , .r,:zt f1Jrga1om" G�
lachek Ferenl ( Lnnd/ec J. 0\'. ). 

Harmadik díi: ,. l'c,;uta.• karlársho;:' 
Honti Jenő (M ;kolc) 

Cso;:nuskák: E1so díi: Vas.i•a3 
tát,iflú csaszluskáll. Keszthelyi Lajos 
(Pécs). 

J clenetekttcl: 11a1andi> .-nárr iu.< ,,r.;.; 
meghosszabbíl c·a. 

A „MAGYAR TECHNIKA" 
lequjabb 1 1-1 2 összevont sz.ama meq• 
Jelent; Sz. t, VAVILOV, a Szovjetunió 
Tudomanyos AkadetniaJának •lnöke 
Sztálin elvtársról, a tudomány qéniu
sz,ról szól. A Tudom6nyos Akadémia 
ünnepi Hetének eladásaiból Hevesi 
Gyula és Blro Ferenc elvtársak tanul• 
mányalt közli. melyek k6Zéppon$jában 
nyersanyaqbázisunk kiterjeszt,se '5 
.anyaqjalnk qazdas,qosabb felhasználása 
áll. - Több cikk foqlatkoztk az anyaq
takarékoss.6q szervezési feladataival, 
lqy Lelkes Gábor cikke az anyaqel!Atás 
fontos problémájáról, a csUcscsökken· 
tésér61 lr Helyt István. - Az a seqlt
séq, amelyet a Szovjetunió élenjáró ma. 
szaki tudományiltól kapunk, visuatOk· rllz&lik az összes cikkekben. lqy a 
szovjet qyártm6nyú szersdmqépekr61, a 
sztahánoviata Ozemek meqszervezés• 
sW6I. a sztahánovlstAk munkamódszer• 
átadádról szóló cikkek mutatják, mi
lyen naqy lehet6stqek vannak müszakl 
feJ lesztésOnk -Ulettn. ha a szovjet ta
p.asztalatolc ktmerJthetetlen tárhiúb61 
meritOnk. Több cikk a maszaki oktatás 
fontos módszertant k6rd-tvel foqlatko
zlk, 

l{ O Z L E l{ E D ! S  
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A Dunalceszi Járműjavító ÜV 
bélcebizottsága 

megjavítja munlcáját 
A „SIN"-ben megjelent jól meg-

érdemelt kritikára önkritikát kell 
gyakorolnom. 

I gaza van a „SIN' '-nek, hozy az 
utóbbi időben a békebizotlságok 
rossz munkát végeztek. A béke• 
szerdákat teljesen i'lhanyag-olták. 
A békebizotlságok nem értették 
meg a békeszerdák versenylendül�
tének nagy jelentőségét, azt. hogy 
111it jelent termelésünk emelkedése 
népgazdaságunknak. A békebizott
ságok tagjai a békeértekezletre sem 
jöttek el. úgy. hogy azon legulóbb 
csak kett�n jelentünk meg. Még a 
ti tkár sem jött el .  

l gy meddő fáradozásom láttán én 
is elhanyagoltam kötelességemet. 

A békesunlák kiértékelésénél "le
inte összejöttünk öten, hatan. de 
az utóbbi időben már nem jött \"I 
senki sem. lgy a kiértékelési egye
dii l kellett megcsinál nom. 

A békebizottságokat most át
szervf'Ztük abban a reményben, 
hogy az új bizottságok hathatósab
ban veszik ki részüket a béke meg
védéséért vívott küzdelemben, eh
hez kérem a Pártbizottság és a 
Szakszervezet támogatását. 

E:n a magam részéről ígéretet te
szek arra. hogy minden erőmből 
fellenditem a békebizottságok mun
káját és mozgó ítom a békebizolt
sági aktívákat. 

' Ki rchner Tóbiás 
b. bizotlsági elnök 

Dunakeszi ifik a kongre szusért 
.\ Dunakl'5Z i  Járrníiia\'iió P\'. 

1�m ezii-müheh :n�k Íijúmu11ká,
l>riiádj;i Páriunk kongn•0,zu,;j 11�k 
h;z;r' ,ére V<'f en\ ben úll  az or�z:íg 
ö"z •; iizem '.n<:>k ii júmunká, bri 
g�dja\"nl .  

/1. dunake,zr i i ik \'á la l ták. hogy 
telj, �ilményüket 10 ,-,zi1za:rkk;, l 
nöwlik Ezrokivül azt, hoiu a mi
nö,égi munka bizto,ít,í,itra a . r
:ej!<'l íJ.5 ·z,iza'.ék alall lanjál.:. 
M0g,zünlet i k  a k,:;é,l'kel és 37 ig;i
zo alhln !liá!l , z ,í so'.,al. A munka
időt k'i"•"n kihn,znii;j�k. 

' ,\7 ifik UV.) anc,ak a kougre,,t.th 
s [k!'r,;é,t iel ajá 11 lot.!ák. lwgv va ,1 -
rnenn ien eiiJiizctn('k Pártunk köz
ponti · 1apj,i ra. a .. Szabarl • 'ép"-n•. 

A tagköriyvcserc ideje alatt 
sem szünetel a tagfelvétel 

Szerte az ors>ál!ban nal!V örömmel 
és érdeklödéssel veszik kezbe az új, 
ízlése,, szép kiitll:lású sllkszervez!'-ti 
ta11sá·2i könyve . Komoly lievelemmel 
for11at ják a dol!?ozók es az el�ö. ho2y 
elolvössák Len'n elvlárc tanitá•ál, 
m'l.íd ebédszüne:ben a szaksz�rvezct 
alap�zabálvalnak kivonatát olvassák 
na2v fi2velemmel 

M•h en hibákat lálunk a 1a2könyv· 
cserevel l.apc�olatban? EJö;zór egyes 
alapszervek�él az a lé\ ei;, felfo2á� 
tapasztalhaló. ho11y a tagkönl'vcsere 
ideje alatt szunelel a ta2felvi,tel. Ez 
merőben helylelen állásponl. A la!!· 
lelv(•tel zavartalanul folyik tovább a 
ta::!l•Qnvvcsere idején is. 

Azoknál az alapszervezeteknél. ahol 
a bi7ol tsá11ok /ó munl;át vé11eztek, az 
edcl;l! passzív ma<;?alart,hú dol2ozók 
is töme2escn k"rik lelvételüke' a 
sz i k.r:;zcrvezetekbP.. 

Komoly hiánvo,;,;á11ol átlapitot 
tunk me2 a felülvizs'!álat folyam<in. 
Az érdekelt 5zervek nem n1indenüll 
Ludaltál. a dolo-ozókk,11 hon· 

az egyszázalékos szociális és kuf· 
1úráiis alapra törlén1ö '.evonás, az 
egységes tagdijrendszerre va!ó át-

téréssel egyidejüleg mcgszünt. 
Ez azulán magaután vonla az:, hoey 
dol11ozóink e11vrésze most magasabb· 
nak latália a taediiat. mint azelölt 
volt. Az üzemi bizottsa11 felada:a, 
hogy d félreértést ti;;ztázza a dol110· 
zók előtt és az úi se11élyezési láb· 
liizatot minden dolgozóval me11ismer· 
tesse. 

Szavcsenlco : 
,, Termelési értekezletek" 

Ez a szovjet szakszervezeti kiadvany 
több üzemi szakszervezeti funkclon•• 
rlus, üzemi blzottsá�I eln61c beszámolóját tartalmazza. E beszimolóknalc az 
=tj,:.ei�a:.r-

t
!�::•v!�Y �:

19
:..". 

melésl értekezleteket az .adott Uzemek 
viszonyai k6zött, milyen ktrd6selckel 
foqla lkoznak, milyen hat6rozatokat hoz. 
nak, hoqyan hajtjAk véqre azokat •• 
='��:�Jt.'!!"!"':n

al
unlt�ra�•�� 

"•re és az eqész qy6rra. A flqyelmu 
olvasó számára, akinek termelési éf"te. 
keztetekkel van dolqa, ez a kls köny
vecske felér eqy tank6nyvve:, 
té:b..::11

�::�::::.t"=••t"=:� 
letelnk szinvonaljnatc emelést6hez. 

Wpszava kiadása, AN 3.50 Ft. 

Eredmények és hibák a asutas Alapfokú 

Kit\ln6en szerepeltek � vasut.ae dofqo,:ók a b�jnoksáqb11,n 

A SZOT ismeret.,,. hat ározata ulú'l 
a Vasutas Szakszenezct Sport Osz
tá l\ a meQ"Í\rzdte a z  e!!�-� lizen1::;zrn � 
zelek<"n be'ül az 1. Orsrágos A:apiokli 
Tornász c„apatbajnohságok surHzé
sé-1. 

zázki E11c,enkilenc 11e1ezés éii;ezett 
be. Ernek alapján meJ?•örtént a ,or<o
ás. Az e"<'.iúöniök iílemez·i-se i rrelén 

be ül január 1 4-2 1 -e közölt fo \1ak 
!,� a vers�n, ek. 

Az e1ödönt,;1,. 1aouar ! t -i esseny• 
nap1án iinncp,'lyesen kezdödtel.. 111 g a 
ba'no;,,.al! küzde:mé·. ,\\áris megálla
pítható. hog-v a résztH,·ő rs,1oatok íet 
készü •ek az aíapfokú torna szinlid · 
nek te je,;1tésé,e é egyes ésapato.: ki
emelkedő eredmén\"t ér e,,: el. 

Kiemelkedő eredménJek 

Budapes terü ""tén a n•• ·-.;ipatok 
közl:! Budape. t-F�rencváros álfomcis 
209.7, a űyűn Os2·átymem;;ksi>u 205.'), 
a La11aler Jenő Jármiijnc•ító l V :!05.7 
pc>n1ot szt:rt.:l\�k a 14�i \ en,en, en. A 
január :l l - i  wrsenvl>en a Szétesfchh
vi!n Fü öitá.: 1 97.6. a ;\ti \' Közpnn't 
llit•ala'.ok t. c5apata 192. I I .  .:,;,pala 
1 72.5 pontot ért e 1 .  

A íérfiak Yersenvém>n január 1 1-1'1, a 
WA \! J,;i,zponti Sz.r'ár 2i!}, 1 .  a Du11u
A·eszi Ján11íiiac•iló OV 27 1 .·;;. az E- zuk; 
Jármiiiat'iló OV 268.35 pontol, a ja
naar 2 1 -i versenven a Land,er J.nii 
lármC1c.:•i1ó 01' 280, a 1/al�•nm 0<'· 
tá"11mém6k,i'f! 274.8. a Komáro "'  Fii
ti:ház 1 .  csapata 265.!l poJC ot ért e, .: 
ezr.e! , a .amennvien bekern,lek a kö
kpdö:-:tibe. 

Vidéki t�rii leteinl,;en. Debrecenbe,, a 
n(íi és a férii elödöntól: , ers�n\"éhen 
az áJ omá.-:. és a jánnüia, itól{ t·::apatai 
k, ·i:ltck '·, l!•'ÍÍztesként. Szomba!!,e \'en 
a női YersM\ ben az cí11orn!Í'I\ 220.4 
OQn'Ia'. a féríi ak ,·er,ei'n'ben pedig 
a M,1 1' l,i/lZS!ntósá'! 28 1 .4 pontta' ke
rii:1 az élre-. Szeged terülelt'•1 a MA \ '  
Fiúne,•elö húr:zet 2ls4.2. Hódmezűt•á
�á,he'11 ál "nmás pedi � 2R2.8 pontot 
éri el 

Scpronb3n. a nő:, ,·er,emt'ben, a 
Snnroni l.o�omot;:, k'><,irfahdrc<r1{}(1/a 
i :i.6 pontot, a iéríi2k verreny 'ben a 
I okomo " ropiahdac apata 2-1 !.!l po I
tat kerü1t k; e s6ként. 

,myen hibákat lapa:;zlalt nnl.. 

Az credménve'k tehát azt bizo•l\'Íliák, 
hol!v a küzd�lemben rt5zt,·evő esapa
tok fe'készü tek a ur nvre. Az ered
ménve:, me e1t azonban hibákat i� t a
pa•zta unk. 

Altalános és döntő hiba \ olt az. 
hogy 0 8-titkáro� nem fog,alkoztak 
az üzemen belül az Alapfokú Tor· 

nács Csapatbajnoksággal. 

Nem el,enöriztéi- az edzéseket. a ver
senvre ,·aló felkészülést. Ez� a hiá: 
nvosságok kihatottak a csapatok el in
dulására az e'ődöntőben akkor, mikor 
csak egvrésze indult el a bene\ezett 
csapatoknak. 

Ez volt ll'Z oka annak itOi?Y például 

A Sz<'fw;ieft,Jr..uíri lármüi t'it,i O V  
tag;a 1  --; a szépe:1 �zereplö ltttöröc � ·  
pat he nula,ú•a rnL'-iie't • • f;,�l)c mezc•
lwiil , ise kedtck és a apta anu l  ,·ítáz
lak. Jmt izá 1ák a po11!ozól.Jirák miíkö
dé�.�1. 

l(i kell emeíni az Utasellátó benne-
zett öt csapatának jó szereplését. 

A kedvezőtlen szol eá •ti bco·zl:ís sem 
tudla a csapat le l.e· d�sét. felkészü • .  
s,'J?ét <'s eredmén}en rontani. 

A teriilt•li t i lkársá�ol.. 

nem segí ell�k a hajnokságol 

A terülel i  titk:irsál!ok és üzemszer
\'Czt:tei P![\Té:;ze íie-\.e;m-en ki\'üt ha rt\:: 
lák a SZOT hat:iroCLatát és nem íoir, a l 
kozlak a z  A lap[okú Tornász í.sapal
b«jnok,ágga'. .  '\"em e:lenöriz1é•k, nem 
viwgií lái: felü l  a terü e!i sPOrtmel!'bi
zottak mí• ·ödésél. Ennek az lett a 
1'ö, ctkez-mén,·e. h<Jgv nPm llld ;ik l.i ja
, 'tani a me�;.;ölhe-n ie ineri7 ;i) h ibá. 
kat Például Pt",·, ,:s ,\\hi<Qic te.-ii'etc'n. 
a ltot ntél! az eiödönliH; sor olá��t is 
fil!\e rnw ki\ ül hal!\t al,. de mind a 
ma, napil! nem indították el teri.ile!ü
�Ö!i a csapatc-kat. 

Az. el ,íclöni;ck bef„jezé,e titán a te
rii!rti t"!kársái.ok. vaiamint a;r, iízem
szcrvezelek t tkárai kapcw!údianak be 
a ha jnoksál!" i ránvH,í. ába, e enöné
séh�. hng,· a e; apaiok még jobb mun· 
mutoJ..:i1 , ég-ezzenek. s ie-v indul 1anak 
a középdöntők küzd·?lmei re. 

Az a íe:adatunk. hoI?V a ,.,orlot a 
szocia; izmus épit,'s ·nek. 11 béke meI?
, édé,;ének szo·gá atába :il' !buk. Az a 
íe:adatun�. hol?\' a wortban tes1ben
>?ondo! kod:i•han mcl!erÖsÖd\e. mé� 
jobb �s több munh.ít végezzünk és 
rnfqfogad,a Pártunk, szeretett Rákosi 
elvtárs úlmuta1á,.ít, még cselehöbb 
harco ai legyünk a szociaFsta é..,íté.s· 
nek, a !egyőzhele!len Szovjetunió ál
la·! vezetett béket:ibornak. 

Vasutas dolgozók, 
jelentkezzetek 

versenykajalcozásra 
A budapesti Lokomotiv az idei sport

évadban bevezeti ,a versenyszerű. k..tja
koz.ist. 

A kafl1kozás eavlke a sz:tluidb-tn üzlltt legeqészséqesebb sportnak. Edzi 
a �stet és bátor I kiizdöképes dolqozó
kat nevel a szocialista tarsadalomnal(. 

Vasut113ok Jelentkezzetek! 
Családosok kUldjétek a C31yer.,,e1ce1. 

tekelt • 
Jelentkezni tehet a S11ortcsarnolcbatl 

minden szerdán dtlután f61 7 óralcor. 
va:av VácZ1 lstvi„ sz.Akorszátvvezet6-nél IVSZTK. Buda11est. VI.. Rózsa Fe
renc.u. 67. szám 1. em.} 

Tanmedenc•edzéseinket minden szer. 
dán délután fél 7 ónitó! tartluk a 
Sp.ctrtcJ3rnokban 

Mindenkit, akt kedvet érez erre • 
sportra. szívesen várunk! 

Sportt.al a szociaMzmus felépltésürif 
Budapesti Lokomollv Sporlk.,. 

Evezel& SzakoSZtálya 

a budapet;li MA V lf!azf!0/óság me;,r
lévő három csapa! ából egyet,ene2Yel 
sem indított. A DISZ állal indított 
szervezési munkai nem hajtották vég- A 
re. Hasonló volt a helvzet az Eszaki 
Jármü;ovitó OV-ben. ahol e!lV női és 

VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
Megjelenik havonta kétszef'. 

S2erkesztésért és kiadásért fele!Ö9: 
GASPAR SANDOR 

Cöszerkesztö. 

hat féríi csapat nevezett és csak há
rom csapat indult a versenyben. A 
MA V Hídépítő OV iól felkészült két• 
csapata mellett. hé! csapat nem indult. 
Cegléd állomáson pedil?, ahol három 
féríicsapato! neveztek be a1111ak 
ellenére hol(I/ önálló sportkörrel ren
delkezrzek -. PP.V csapa( sem i ndult. 

Szerke�ztl: 
SZELECS!!:NYI ISTVAN 

Laptulajdonos: A Vasutas Sukszervezet, 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
Teter!�; -t��-f.Y 1��'l2.

u

·dLea_ 
SZlkra Lapnyomda NV, Budapest VID. 
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VllAG PROLETARJA I EG YESÜLJETEK! 

Éljen 
11 M11gyar Dolgozók Pártjának 

ll Kongresszusa! 

1 9 5 1  FEBR UAR 1 7. 

K özel egy hónapja folyik már 
Pártunk IL kongresszusana-k 

tiszteletére a verseny, melyben a ma
g� ar  dolgozók százezrei - ·s köztük 
a vasutas dolgozók tízezrei vesznek 
részt, hogy feladalaik,  elsősorban a 
termelő munkájuk  jobb elvégzésével 
készüljenek megünnepelni Pártunk 
és népünk eme nagy eseményét. 

A Ko1igress�usi Hét siheréért 
a vasúto•i 

is. A kultúra mcgny ih  ánu lásai a 
kongresszus hetében most különö
sen a munka hősei, a kongresszusi 
verseny élenjáróinak szóljanak, 

Az üzemi bizottságok ne eléged
je□Pk meg az eddigi ielaj:in lásokka l .  
A Kongresszusi Héten újabb és 
újabb pótfelaján lások szüle senek. 
A pólfelajánláso/1 megleoésében a 

kom.'!1wústák, a szakszer.,ezeti [u11k
cionári11sok és akliuislák, nem utol
sósurba11 a sztalzánovislák járiana/l 
elől. A kongresszus hetében meglelt 
pótíe laj án lások eredményezzék, hogy 
á l la l fi ban -emelkedjen a kongre,z
szusi felaján lások minöségi érlt'ke, 
Az anyagga I és elsősorban a szén
ne: való laka rékosság, a selejt k i 
küszöbölése - és eien beli'i! első
sorbDn a vonatké�ések megsziint0-
t0sc, a munkafegvelem rnegszi l :í rcl í
tása - és döntően a balesetek 
csökkentése -- ezek á l ljanak a pót
felajánl ások középpontj;íban. 

A l ig néhány nap választ el ben
nünket február 2-1--lől, am ikor ö:;,sze
iilnek a kongresszus kü ldöttei, né
pünk legjobb gyermekei, hogj meg. 
tanát'skozzák a zokat a feladatokat. 
amelyek Pártunk és egész népünk 
előtt á l lanak. A leghivatottabbak 
szabnak i rányt ,,1bban, hogyan tud, 
juk meggyorsítan i  hazánkban a szo. 
c i a l ista építő munkát és ami ettöl 
elvá laszthata! lan, határidő előtt be
fejezni a szo,: i a l iimus a lapja i t  l erakó 
ötéves tervünket. 

Fontos döntések szü letnek majd 
hépünk békevédelmi felkészült
ségére vonatkozólag, A kongresszus 
egy p i l lanatra sem fog elfelejtkezni 
a magyar népet - és az egész ha

lik a k<)ngresszusi zászló · felé és az 
ezernyi kéz mögött m i 1 liós munká�
seregek á i lanak, akik a kongre�szu,1 
zászlóért vh·ott harcukoan jobb és 
jobb munkáva l bizonyítják Pártunk 
és Rákosi elvtárs i ránti .mélységPs 
szeretet ükel. 

A kongresszusi verseny eddigi á 1 .  
lása a z [  mutatja, hogy a vasút te
rületén nem egyforma lendüi<'!tel 
folyik a. harc. Egy e i gazgatóságok 
és szolgá lati helyek jó eredmény„ik
kel az élre jutottak. A m iskolcl 
I gazgatóságon, amely az igazgató
ságok között egyelőre az első hPl,· et 
fogla lja el - a dolg-ozók töhb mint 
90 száza léka tett versenyfelaj án lást. 
Eddig teljesítésük megközei i t i  a há.  
rommi l l ió forintot és az Igazgatóság 
területén a vasutas szén�:sala sor{;n 
l liOO tonna szenet laka rítollak meg. 

ladó emberiséget érintő legfőbb kér- A szolgálati hely ek kiizül  emel-
dés, a béke erősítésének kérdÉ'séről jük ki Győr. és Heg}esha lom-

PMtunk kongresszusa újból é-s fütéíházakat. ahoi az élenjáró doi
ismét ragyogó bizonyítéka lesz az gozók vá l la lták, hogy nPm ie�z I Oi l 
egész magyar nép há late l t  és oda. sz.íza lékun a lu l  teljes ítíi dolgozó. 
a dó szeretetének népünk nagy segí- \'á l l alá,ukat becsü lettel végrehajtot. 
tője és biztos támasza, a Szovjet- ták, mAr a mul t  héten megSJ.iint a 
u11ió i ránt Pártunk kongresszusa és 1 00 száza lékon a lu l i  teljesítménv a 
ha tározafa i új távlatokat ny i tn;ik a két fűtőházban. 
tDvábbi békeharc és szocia l ista épi- A debrt·ceni I gazgatóság az igaz-
tés terén. gatóságok ,·ersenyeredményei t érté-

Az ;; l ázas munka, ami a gyárak- kelve, egyelőre az utolsó helyet fog. 
ban, az íizemekben. a gépá l lomáso- !a l ja eL \'iszonylag ke,,és dolgozó 
kun és a vasútnál is foh ik biza- telt eg\éni ielaj ánlásl és a felaján
ny ílja :  a mag\ a r  dolgo7.Ók tú lnvomó lások forintértéke is  igen a la<.'sOn} . 
többsége ért i ,  ho;>(y az ő munkája A Kongre,,,zu;;i I léten az 6lt•njá rö 
is segíti a kongresszus cé lk itűzé:,ei . igazgato;ágok ,;s ,zoigálati hel� ek
nek sikeres elvégzését. 'em véletlen nek az  a fl'l adata, hng, fokozzák a 
tehát: ahogy közeledünk a kongresz- vcr5e1w lendü letét, nehogy utolér
szus napjához, úgv fokozódik a do! .  jék őket. A lemaradottakmik p,•dig 
gozók munkaké,7sége, versenylen - az a kötele-�égiik hog,· munkájuk 
dülete, úgy mél \ ü l  el zeretele, ra- mcgjaYit�sával  behozzák a lemara
gaszkodása Pártunk. Rákosi el\•t árs clást  és ielsorakozzaJ1ak a legJobhak 
iránt. közé. 

A Párl Központ i  Vezelősége á l - Az eredmények koránhem olyan 
ta l felajá nlott kongresszusi nag,ok, hogy megieleclkezl1elnénk a 

zászló eln,·erésének v ágya hevíti az h i ánvosságokról. A vasút terülrtén 
ország do

.
lgozúit. üzemek, gyárak ,  leglé°nyegesehb h i baként a fe!ajá_n

gépái lomásuk, termeléíszövetkezetek lások minö,égi kérdése mutatkozik. 
-- és küz!ük a vasút dolgozói, ne- Ha országosan nézzük, de ha az 
mes , l'télkedésl folytatnak a nagy eg, es szolgi da l i  helyek dolgozóinak 
kitüntetést jelentő kongresszusi a [elajánl ásail is  vizsgáljuk. az e�e-
zúszló elnyeréséért. lek tú lnrnmó többségében azt lal -

E harc februá r  19-én új szaka- juk, hogy a dolguzók fela ján lásai 
szí1 ba lép Február 1 9-24-ig tarl  a nem eléggé értékesek. Sokhelyen 
Kongresszusi Hét, ahol  még jobb formá l is  fe lajánlások rnnnak. .. A 
tel jebitrnények, még nagyobb erőfe- doloozók eo-yes szakvonal i  vezetok. 
sz.itésck szülelneh. vaoy szak,;en·ezeti funkcionáriu�ok 

Nem h iábavaló megnézni ,  hogyan suga l latára 1 -2 zázalékos, iehál 
;áll a kongresswsi verseny a va„út formál is felaJánlúsukat tettek. 
területén. Milyen eredmények és mi- Jel lemző példa erre a ferencvárosi 
lyen h iánvo�ságok rnnn,1k  most, a fűtőház szakszerveteti és szakvo
Kongresszusi Hét küszöbén, hogy nal i  vezetőinek igen helytelen ma
az eredmét11 einket tóvább tudjuk gatartása .  Annak ellenére. �-ogy .� 
feÍleszteni 6s a hi bákat ki tudjuk ferencvárosi f(itőház dolgozo1 elso
küszöhölnL ként csat l akoztak a Hoiherr-gyár 

A rnsula, dolgozók közel 90 szá- felhívásához, a ielajiin lá,;ok o lyan  
zakka tett fela ján lá�t a kongresz- a lacsonv megtételére ösztönözték a 
szusi ver�env sor:in és ennek forint- szak-ze-i-vezeti é;; szakvonali vezetők 
értéke megközelíti a harmincm i l l iót. a dolgozókat _ amelynek összege 
Teljes erővel fo ly ik  a felaján lások 37.000 forinlol tett k i .  Már a mult 
vl-grehajlása é már igen sok szo\ . héten 27•1 .0íJO forint értékű ÖS$Zeget 
gálati hel)' dolgozói teljöí!ették is telje,ítettek Ferencváros rth. dolga
a felaján lásokat. A kongre,szusi zói_ teh:í t  közel t ízszeresét annak az 
zászlóért folyó versenyben a leg- össcegnek, amcl> et felaján lolta·\{. 
utóbbi kiértékelés szeri nt  olt vannak 
a vasúti üzemek is ,  a ferencvárosi A formá l i s  felajánlás ékes pél-
á l lomás, a µécsi fűtőház nag·y rcmé- dája Somog11i e l '1lárs szlahú. 

novbta, az üszi forgalom legjobb nyekkel kiizJ a kongresszusi zász ló f elnyeréséért Ahogy Pákozdi Jenő e�ztergályo,a példája is. Az ő el -
sztahánovisla forga lmi szoigál aitevő aján l ásában az szerepeL hogy a 
mondulta:  .. ,Hár fogjuk a kong re sz- kongrps,zu, l is7-te!elérc első tH'g� Pd. 
szttsi zászló nyeléf." é\·i lervét kd hónappal  előbb lel1e-

A Kongres,'l.ll, i  Hét lelkes erőie. � ítL holott a \'alóság az - és mint  
szítései azonban minden szolgá lat i  abocrv azt Somog, i E'l\·társ i s  el 
hely dolgozóinak megadják a lehető- mo;dotta -. ő m·á r a felajánl á,a 
séget arra. hogv esélyese legyen a JJap ián !el jesítette a z  első negyed-
zá,:<ló elnyeréséért vívott harcnak. ev• tervet. 

Ám, ne feledkezzenek el a vas-
, 

A vasúton az e l lenségnek is ez a 
u'.as dolgozók arról_ ' hogy az ország iő cél j .i ,  ,\z e l lenség -érz.í. hogy . ,1 
minden területéről ezernyi kéz nyú. dolgozók lendületét és a kongresz-

szlh iránt érzett tiszleletét nem 
tudja megtörni ,  ezért mttgpróbálja -
és egye„ szakvonal i  és szakszNve-
1.cl i ,·ezetőn ker<'szlül ez sikerül i s  
- a dolgozókat passz iv itásra bírni. 
Somogyi Józsei elvtárs p(>ldája b i 
znnyitja - aki  250 százalékos telje-
9itménvével már 1 952.es len·é,·ét is 
teljesíielte -. hogy a ierenc\'árnsi 
iiítőh,íz dolgozóinak öntudatos ma
gaiarlá,a a becsületes dolgozc\k VPr. 
senyké�zségét, a munka jobh elvég
zéséhi-n megnyi l\"ánulri Pár[ i ránti 
szere!Ptél semmiféle eliensége 1'le
mek I:', a zok uszáh ában Jevéí O H
litkárok, versenyfeleliisök és �z;1k
rnna l i  vezetők nem tudják megtörni .  
A Pítrtl1oz hü  vasutas dolgozók át
töri k  a bürokrácia é� a ro�szindulat 
minrlt>n korl átját. 

Székesfehérdron Rumpert i•lvtárs. 
,ztaháno,•isla mozdonwezetií, m; .  
után gépével leiutotta • a hú�zf'z�r 
ki lomdert, anélkül ,  hog_ mosúsra 
ndta volna [Pl. azt az 1 1 (a, i t,1:-l 
kapta sz�k\-eze!őjétií l ,  hog, ;í l l iísa 
be gép�t mosásra. N11111pn1 eh·társ 
szrmbe0.zPgii l t  ezzel az 11!asítással 
,·s kijelentette, bogy még hú,zezer 
k i loméfrrt kiviln futn i  mosás nt'lkiil 
:-s'egyvenölezPr k i lométert f11!0H gL;· 
pével anélkii l, hogy mosiísra ;t dta 
volna fel a mozdonvt. A \·a,úli f'i1. 

elbizakodottság, a dolgozók lebec,ü
lésP mutatkozik meg. 
. A szolnoki á l lomás O B-je például 
nem iogia lkozik a b iza 1miakka l. En 
nek eredménye, hogy Kökény And
rá� szak�zervezeti b izalmi a ver
:;eny szervezését eddig nem la rlolla 
feladatának. 

A Kongres:;zusi Hét sikeres 
meg\' ivása elsősorban pol i l i 

ka i  harc .  ezt a harcot mindenütt -
és igy a ,·asúton is - a p :írtszer-
1 ,  ·Z, teh vezetik, l ámaszkodva a doi
/fOZókra és azok ti.imegszervezcleire, 
<'tsiísorban a szakszervezetre. Ezt a 
h nrrnt nekiink sikerrel kel l  nlf'g. 
, :vni .  

Ehb,•n a küzdelemben a szakszcr
ve::,,t lte1yi szerveinek főfeladata, 
hogy 1n.r,,2.gósitsiik a c.lotguz_íllta a 
/io11gre,,.,:. 11;i zászló elnycrc;séért é•Í
-:JOtl kii::de/emre. A kongr..,,�zus he
téh<:n e: kcii érnünk, hog)- naponk�nl 
75 ti'1 sú irn� rnnatot közlckcdlb
sünk. :\z 

· :ri,nyvonatok ;,:,:,m:'1 t na 
p•,nla 22:'i-re ke l l  emelnünk és az  
u tazás i  ,ebe.-0éget 1 6.2 ki lomélerre 
1-:PII n;;,·el!1 i .  

A l\nng;·0s-;,;usi lklen el kel l  még 
érnünk a.zt b, hogy a n1u11k�bvo11;1-
lok késését egy száza lék alá c,ök
kl'ntsük, 

os/l,I lrnn dolgozó ·cs<>ft ,\ lb in i,lií- t\ h.ongre�swsi Hét ieladatai  kö
adó, á kiiv.-tkező -;zavak J(i<,ér<>t�lm1 z ii l kiem.e lked 1k  a „lw11wes,211si 
ig-veknett lebeszélni  R11mper1 elv- ;.•urt-0rok" minél nagyobb tümegilen 
társat nagy teljesilmén) éről :  . ,,llinek ·, a ,ó közlekedtetése.' ,\ kongresszus i 
fnreks?ik muga negµi•enezer kilu- ,·,,nalok olvan  sz,•rf'iv:m·tk, amc:, ek 
méteres fuwsra, hiszen a S:;,oi•jef. a négyes ·mozga lorn ki;,-ckhnJn, ei -
11nióbu11 tízezer kiloJnéier után rnn- nek megfelelnek és még- azza l  ·bő
sú,ra ál!itiák be a ge-peC' C,t'/1 Yü lnek, hogy a m0;do11) 1'ezeléí, i l 
Alh in amel lett, hogy a hös szovjet iein• , ii , i;;, jelemős mcnnybégü ,ZP. 
vasuiasok munkaeredménvPit cé\tu- ne! takarítanak mc�. 
dalo�an 111Pgmásitotla. ait akarta  A J(ongre-szusi Haen az üzemi 
Rumpert e lvtá rstól, hogy ne telje- bizottságok mindenütt szervezzC-k 
silhe,qe kongresszusi vá l la !.á0:i l, nr meg a , .l)u/gozz jobban ma, mil/t 
érjen el kiemelkedő eredményt>ket ;1 1egnap '' -moz!!;a. lmat. üzem i részlc
S7.l,1 1uinov-mozga lom. grk, brig{1dok, munkacsoportok na-

V ,gy ,·egy ük Alherli Gyula elv- pon ta értékeljék ki a szakszervezeti 
üírs, a Landler CV ,ztahá- biza lmi ,  az i l leiékes szolg.í:at i  ve

r,ovbtájúnak példáját, aki üdü ltetési zető jelen iétében a nap i  munki1juk 
uta lványt kapott. .\ bizalmiértektz·  l'rcdrn�nyeit é„ h iányos;:ágai t  és  
leten kihuzla. hog} üJülésének e lh;i.  vá l la lják. hogy a következő napon 
la�ztását kéri, mivel a pá rtkongresz- a hi,1 11yoss:.ígokat ki fogjúk kiiszö
szusra vál la lta ,  hogy munkamód;:ze. böln i .  A Kongres,zusi Hét sikere 
rét átadja az egyik Jolgozónak. Ad- rnegküYetel i a versenv nyi l\·ánossá 
d ig nem megy eL amíg ezt nem lel. g,inak a fokozás:iL 
jcsítetle . ., \'em tlldnék ny11godui11 .\z üzemi bizottságok, a pfirlszer
maradni az üdülőben, ha nem ad- vezetek segilségé,·el szervezzék meg 
nám at 1111111/uunódszeremet. ha nem az elé :·t eredmények azonna l i  tucla
/udnám /e/je,iteni kongresswsi L•ál- los i lású! . A szaks°zervezeti biza lmiak 
lalásomal ." főfe ladata legyen, hogy óráról ór:c \ra 

l lyen példa i gen sok van a vas- közöljék a dolgozókkal a kiváló fr l 
úton. ezek a pé ldák adjanak buzd i - jesitményt elérök neveit. credm6-
t:ist és ösztönzést m inden becsülc- nyeil. 
tes vasutas dolgozónak a Kongre,z. Az agi táció százféle formájáhan :  
szu�i Hét és  a kongresszusi ver· eredmén,táhlákon, fa l iujságon, v i l l ii 
seny küzdelmében, mokon, feliratokon, tran:,zpa rensc-

,\hogv az eléri eredmén:,ek kez- ken, hangos bemondón és még -ok 
dele a va:,ula� pártszcr,·ezelek jri íll :Í$ es;;közön• kereszt0! buzdítsák 
munkája, ug\ anúgy bátran mond- az  élenjárókat még nagyobb erőie
!1atjuk :  minden h iba, amely mo,t, a ,títésre és sarka l l ják a lemaradvt
kongresswsi zászlóért folyó ver- l akat .  A ve.-seny ny i lvánossága az 
sen\ ben előfordul ,  els/isorban a �árt- a rugó, mely eléíre lendít i  az  újabb 
szervezetek gyenge munkájának tud.  nagy teljesítmények elérését. 
haló be. A vasutas pá rtszer.vezetek I nduljon meg crőtc]je,; harc ,1 2 
és a kommunisták felnda la .  hogy üzem legjobb kongresszusi ·!al. 
megszabják a szolgála t i  hely rlo! - aozúja, legjobb kongresszusi hri
gozöinak, az oltlevő lümegszerveze.

, l{ádja drnért is. J�ppen az cg1·�•' , !, 
1eknek és ebő�orban a szakszervezet és a brig{1dok versenyrnunk.ijána 1, 

hely i  s;,ervein('k munkáját A párl - ö,szetcvéídésc fogja eredm�ny.,;;·11 , z  
szervPzetek leladata harcoln i  az üzenwk át lagos magas telje , ;IPI•; . 
u lyan hrl, lelen jelenségek e l len, nyél. iogja biztosítan i , a s2J:g,1 iat i  
mini ami  Dorogon történt_ ahol a ht•ly Ji1mára a kongresszusi , ,i ,zlú 
fií!i5ház i  C1B-t i tkár a k,m1ue%7-usi eln,-eréséhez a jó eredményeket. 
ver.ennyel kapcsolatos értekezleten A ku l túrcsuportok - liasonló:rn a 
ötperces „hcs.i'úmolót" !utalt C:-s tanácsválasztások i dején végzett 
meg sem ernl ítettr a kongres�zus' nrnnkájukhoz - lelkesil��k a rJu;gtl. 
ver,env kérdé�éL A pá r\slervezetek zókal. necsak a vasútiizemen belü l ,  
is. Jelelő�ek a zeri, hogvha egy es hanem várótermekben. pályaudva
iizcrni bizotbágók munkájában az rokon, l aktai1yákban, lakótelc;i�ken 

A Kon_gresszusi Héten az orsziig 
dolgozóinak  nagyszerii munkacrecf
m�nyei születnek. A bányák mélyé
ri51 ezer. és czertonna �z<in kerül elő. 
Ci}orsabban emelkednek a falak 
Dum1pcnte:én. az újpesli lak��,;pí
t-�sn<'I. Ti;hb yas;1t öntenek Ozclun 
l'S Dió,i:(yiírben. A rnezéíg-a zclas:ig
bc\l <·s i parbcil örn leni ing a népünk 
\'rcjét, jóléM emelü iinunennyis�g. 
mrlynek többsigét nt'kiink vasutas 
dolg_ozóknak kell rendeltePsi l 1e• 
lyére juttatnunk. 

\'annak már példák e lőttünk. So
ha a va,uti iurgalom olyan magasra 
nem ,zökütt fel ,  mint  a koreai mű
szak a lkalmával .  A Pári i ránt i  sze
retete, ragaszkodása 11 dolgozókn,Jk 
meg em'éi · is nag�obi.J leljesilmé
nyrkcl iog eredményc1.n 1 - Nemc�ak 
a kész árul l,e l l  eljultalnunk rt.'11· 
dcl telé:ei l 1ciyére, de a vasg, úrakba 
a szenet_ az .�pílkez�:-hcz a tégl,ít, 
cementet. ,\z orgág dolgozói nak 
,·ersen� lendületét gútolnúnk Illeg, 
ha a mi h ibánkból m•1JJ jutna rl 
m indenhová a nyersanyag. a kész 
áru. 
A vasutas dolgozók ielbmerik 

�d a köte:e�ségüket és becsü
:dtLI  icljcsiten i fogják feladata ikat .  
de a jó munka rugója ncmc,ak ez 
lesz .  ,\ vasutas dulgozókat a pú rl
szervezetek, a szakszervetel. a 
szakvona l  jó munkáJa eredrnénye
ként fiíten i fogja az a vúgy, hogy 
eg;- ütt az ország többi dolgozói,·a l ,  
,oha nem lá tott teljesítményeket 0r
jcnck cl a kongresszu� hetében, 

;, kivúló teljesítmények, a fent 
elmondott fe lada tok végrc!Jajtása 
mindennél  jobban fogja bizony í tan i :  
a vasuta:; dolgozók, pi1rtlagok cs 
púr tonkívül iek egyaránt a Párt l<a 
tonái ,  ak ik a társad a Imi  1m1nka és  
a termelő munka terén is  he]yt{d l 
nal; és jól  elvégzik azokat a felada
tokat, amelyet a PárL Rákosi elv
tár:, joggal el is vár tőlünk. A 1,on
gresszust megelőző napok ,;zaka�za. 
a kongresszus tanácskozá�i ideje 
a l,1tt - ahogy az ország töhbi dol
gozói - a vasutasDk is m�g 1naga. 
sahhra emelik a versem it'ndülelPt. 

A kongresszus idejé1; . .  kongrr.;z. 
szusi őrséget" tari az or. zág dol
go'zú népe, A kongresszusi őrség az 
egész kongresszusi verseny betető
zése lesz. Ezekben a napokban az 
orsz:íg dolgozóinak kalapác,iit0-eí 
együtt dobognR k a kongresszu�i kii ! .  
diillek szi,·ével. 

A vasulas do!goztlk n Kongre,z• 
,wsi Héten és a kongres„zusi őrség 
i dején nz eddiginél jobban t{1 1nasz. 
kodjanak a hős szo\ jel \'asula sok 
m unkatapaszta lata ira ,  kö\'e,sék a 
békéért o lr kü\'etkezetesen harcoló 
szo,·jet m'Ílet. hogy Pártunk. Rálwsi 
elvtárs iránti ,zeretetüket méltó 
módon kifejezhessék. 

Felcsúti László 
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Az amerik� i  vasutasokat katona i  behívóval 
kényszerítik T rumanék arra, hogy ism_ét munkába ál ljanak 
Szerte a vi lágon hősi ha-rco� folytat

nak a \ asulasok az elnyomók, a ki
zs.akmanyolok el en. Nemrégen szá· 
IIIQ!tµnk be az amerikai vasutaook 
&iWJkJ;ífó és a japán vasutasok ellen 
hozott hal á)ös I tletről, s azol·ról a 
táv1ralokr6l, a�I) ket a Vasutasok 
Szakszervezeténék Központi Vézető. 
llége juttatott el a bérharcban á!ló 
a�rikai vasutas szakszer\ezet \ ·eze
tőeégéhez és az amerikai zsoldban 
illó Joshida-kormán) hoz. 

Chi<-ágótól Washingtonig 

Az amerikai , a. uta ·sztrájk, ameh· 
a chicagói Yáltókezelök munkabeszün. 
tetés..!vel kezdődött. sokszázezer \"as
utast ragad, a magával , . átterjedt 
Detroitra, majd Phi!adelphiára_ Sl. 
Louisra, de nem k1rnélte magát 
\\ ashingtont em. 

A sz!ní)lohoz csatlakoztak a moz
donyvezetok, !ütök, szál! itómunk.ások 
és a va útnál alkalmazott so más 
dolgozórNeg is. 

Ma már 67 nagyváro�t. köztük 
több világvárost érintő vasút
hálózaton . zíínt meg_ vagy lénye• 
rresen csökkent a személy. és te-

herszállítás. 

Emiatt több iparágban, elsősorban az  
ac<_\lg) ártúsban. részleges üzernbe
szüntetésekre került 6()r. 

A sztrájk zavarokat okozott az 
amerikai fegyverkezési programm 

végrehajtásában 

é ez természetesen nagy izgalmat 
vallott ki Wal l Streeten. A Wall 
Street nyugta,an ágának üsszhangja 
az elmúlt napokban Truman elnök 
6a_itr\érlekez'.et ·11 je:enlkezett. 

Truman elégedetlenségét fejezte ki 
amialt, hogy a sztrájk zavarokat okoz 
a . .fo11!os katonai és palgári tchers.zá/. 
litmá�11ok'· ,a t" i to, ábbításában Kö
zölte az újságírókkal_ indítványozta a 
hadüg)mínisz1ernek, hozzon haladékta. 
lanul „megfelelő intézkedéseket". 

- ,1 vasutak míil,ödni fo}!11ak -
mondta Truman a t"le megszokoii � 
a mai amerikai „demokráciára" any
nyira jell=zö diktátori hangon , 
t,•kínlet nélk1j/ arra, ho_{!IJ milyen in
tézkedésekre tesz szükség! 

Az E gye,ült A' lamok hadüg,minisz
lériuma a Trumantol kapott uta·ítá·· 
nak megfelelően paranc.sot adott ki. 
ameliyel uta,ítolt minden sztrájkoló 
va,uta. t, hogy a iljanak bméL mun
kába. Aki � ek az. utashás11ak ellene 
�zegül. aki nem fog!alja el koráhbi 
munl·ahehPt � nem wszi fel a mun
kát_ a7.t �lb()('-. tjík. - mondja a to
, áhbia kban a hadiig)mí�isztérium pa
rancsa 

Az A ·ociated P··e s hiriigvnök>kg 
ezzel kapcs,,lathan közli, hogy a mi
n i  z!érium Truman 1950 augu�ztus 
J .5-én J-ia<lott ,Jelhatalm,ucí,a"' alap 
jan járt e l ,  amikor az elnök ugyan
cs 1k a vasuta,,7.tra iJ.. e: lojtása ct • 
iából, az amcrilcai , asutakat a had 
eg,11ini ztérium el lenörzése alá he
lyezte. 

Angliában 6000 , onatjáral 
lf'állítá�a miatt  alacsonyabb 

bérkatf'góriékl>a sorolják 

a , asu tasoka t 

Az an;!oJ közl�kedüí bizoLöág vas
útüg\i osztál) a bejelentette, hogy a 
tüzelöhiánv kö•:etknt.;hen az angol 
, a,-utakon · újabb 2.500 \"Onatjáratot 
szüntetnek meg. Az eddig beje!entetl 
és végreha11ott intézkedésekkel eg) ü t 

a forgalomból kivont vonat iáratok 
száma kél hé1 alatt elérte 2 6.000-et 

A Martclwster Gi;ardian ezzel kapcso 
latban megíria. hogr a vasutasok szak
szenezet,<hei sok !evé: é-kezik. amely
ben a tags,ág a�goda!mát fejezi ki a_z 
elbocsatas Jehetósépe miatt. másrészt 
�okan bejelentik, hogy a forgalom 
csökke1itése kÖ\etkeztélwn atac,0111,abb 
bérkafegóriúba os.tották be őket. 

A nemzetközi munkásmozgalom 
segítsége 

Hugh Bryson irja cikkében: ,,Köszfi. 
netet mondunk a Szai;szen•eze1; Vi
lágszii.:etségltez tartozó szakszerc•eze
teknek, t>a am,·nt mindazon szuk,zerue
z,:•elmek me'uek <'"11eíerte11ek a • ·ak-

zer::iezcfi t'i1ág zovet,�g pmgramm
i<foal - azht a támog!llásérl. ame
lyet számunkra 11qJ1Jloll. Sokszr,r kap
fwtk seg,tséget. Lege'/5sziir 1946-ban 
Trnmao ekkor Mto fa be a t•asutas 
sztrájkot és azzal _ fenyegetí}dzölt. �-opy 
amennyiben /úmus 15-en . zt_ra1kha 
lépunk. fel!ú,•ja a hadilengereszetel._ twgq veg11e kezelesbe a kereskedelmi 
l1ajákat. 

Louis a,llant. a SzaksZJ?rt•ezet• 
\ 1/a[!<>út•et eg /nt,tkára siirgönyl eg 
kózö/11!, hog11 ame,my,bl!n olyan ha"ók 
hag111ak cl !merik" par/ja,t, melyek 
fedélzetén sztrájktorök vannak, a•okat 
bojknltáljak es a t ·tál! e_(!yellcn k,kó
tőjébe■ sem fogjáll kirak11.i., sem be• 

rakni a szállitmá11ut. Trumari khlyte
�n uoft , t•iss:aoonÍ1 1ni." 

A jobboldali szociáldemokraták 
elárul ták a r011ariói l·a,mtasokaf 

A béke hi, ei e.len nemqak a kQr• 
many alkalmazza a legudabb eAlyo· 
má t, hanem a jobbolda"í sz.akszerw 
:zeti , ezetök í a kormány segíl!;.'gére 
sietnek Fzek az árulók átadjá:J,, a 
rendör �g t>k az:>lmak a munkásoknak 
a jeg\Zékét. akik csat lakoztak a béke 
hhe; mozga"mához {s összejátszanak 
a munká'. tatókkal, hogy i gv eltávolít. súk az üzemekből a békéért harco o 
do gozokat. 

l gy törtt!nt ez az argentínai ro,;a
ri ii , asuta�ok es tében is, ldket elbo· 
c5át ttak és a jobboldali szakszervezeti 
HZ ' i>i, ahe ,ett, hogy megvédték vol!1a 
ezeket a hazafias munká,okat, kizar-
1,i k ókel a �z a kszen·ezel böl. 

\,indez é:énken meg\"ilágilia a jobb. 
o:dali szakszervezeti ,·ezetők „po ifi. 
kaját". A dolgozók azonban egyre 
határozo1tabhan sorakoznak feJ a béke 

zászlája a att és egyre hangosabban 
kláltj;í,k \flégífá jelszavukat: ,.Egyet
!en szem buzúJ;, egyeúen gramm húst 
egyetlen c:fepp kőolajat, egyetlen em
bert, - semmit sem adunk 11z amerikai 
imperializmus háborús 6űn6';ei ré
szére.·' 

A francia vasutasok felhívása 
amerikai testvéreikhez 

Az a,·ignoni vasuti do gozók fel-
híva �a fordultak az amerikai vas 
uta · ·hoz: 

„Tudjuk, hagy ugyanúgy, mint a 
jranciaor;zápi c•asútuonalakon, az 
l:gyesu/1 A llamok uasútt•onula,11 i� 
hadianya[!okal, muníciót és fegyvere 
kel szá'/ítu,wk . . . 

Tüntessetek a béke me,lelt és egy
ségesm akadá,yoz,álok meg azt a 
,.�á//itmá11yt, tnl'[IJ pu,zti;iást haz az 
emb,ríségre. Ezeket a feg11,•ereket arra 
szá11ták, ltO{,!J/ bcn11ü11ket /emészárolja
na�! /1,' e rakjatok be fegyc•ereket és ne 
szá'litsátoi/ azt ' M1 ugyanezt tesszük 
Franciaországban!" 

A magyar vasutasok szolidaritása 
A magyar ,·asutasck élénk iig) �:em

m és eg,ültérz · e kísérik a Yi lág 
vasutasa 1rak, közöttük az amerikai 
vasu.-ta,oknak hösi harcát az elnromók 
e· len. Fgue inkább e'.mélyül bennük a 
nemzetközi proletárszo' idar:tás érzése 
és ez abban is megn,i.vánul például, 
hcg-v a budapesti A\AV lgazgatós.ág 
do gozói éénk kapcsolatvt tartanak 
ienn küllö:di államok ,a·uta,;,ai\·a a 
lev lelés ter 'n. A közelj6\öben ugyan
ezt a I veiezl•se. történő kapcsola 
f rné vitést a1 ameríilai �a 11tasokka 
:s még-kezdjiik. 

A , asutas dolgozlik táYírati ag fe_jez
lék ki Amerika hős , a_.,utasainak 

forró elvtársi üdvöz] tűket. Sok i ker! 
khántak a béremelési harchoz es biz
to,ilolták a tes:Yér amerikai vasuta�o
kat a magyar \ asutasság teljes szoli 
daritásáró!. Kifejte\té-k a táviratban, 
hogy a magyar vasutasság . segili 
harcai ka\ és erre m inden a.�al1T1at 
felha zna . Végü, annak a remenyuk 
niik adnak k fejez · t, hogy a jobb 
tneiifhetésérl t's a zebb jövöért ro:y
tatotl ha re<,! sil-1erre \"iszik. amely harc 
elváiaszthata1lartul egybe van forrva 
azzal a küzdelemmel, ame.yeket a 
nél)ek a •iahad ho'J1a�t. a függet 
Jen�g-,ért és a békéért \'Í\"nak rendü
let:�nüi. 

A KOIIEAI VASUTASOK 
, 

AZ ANE/1/KAI AGIIEffZ/O 

ELLENI HAIICBAN/ 
/í.un lr Sun elvtárs lelhíváma a 

koreai munká t,s,tály Yoll az első, 
a 1el\ mozgos:tot a sürait a fasisz a 
b· ntlÍlnk  � a \1lföldi implfrialista 
támhdnk �n munkasoft 11kik 
csatlakoztak a koreai néphadsereghez, 
hősiesen küzdenek a fronton az ellen
ség ellen, azok a munkások pedig, 
akik otthon maradtak, az amerikaiak 
lte,·es bombüasa, közepette gyártják 
a felszerel� ·t  az új katonák részére. 

Fszak-Koreáhan 666.000 munkas 
dolgo,ik. ,\z év eleJén 200.000 csat
lakozott a hadsereghez. Azok a mun
kások, akik nem fegyverrel a kezük• 
ben harcolnak, a termelés frontján 
küzdenek a g)özclemért. A koreai nök 
elforrlaltók a katonasághoz hevo
nulóféri ak hel)ét a bányákban és az 
iparban 

Eb�n a rencrkÍYÜ! erős küzdelem
ben a koreai vasutasok hősies mun
kájának kö ·zönhetö, hogy az ameri
kai bombázasok ellenére a közlekedés 
n�m b 'nult meg Koreában, söl felü l 
múlta a békeidők közlekedését. Az  
egví k párisi újság- közölte, hogy a 
kommunisták bombazápor közepette 
javítják a va,útvonal akat. . . . A hös koreai \"asutasok harcarol es 
eredményein,! az egész haladó vi_lág 
beszél, de kénytelenek az amenka1 
;mperialisták és ezek zsoldosai is t1:1-
d,1má5ul venni. hogy mmden bomba-
1ás el lenére napuk alatt javitJák ki a 
munkásosztá ,vhoz, a Párthoz, K.im 
lr Szen elvtárshoz hü vasutasok a 
vonalakat és ,·a,úti berendezéseket. 
Jú11 1us 2 -tói például augusztus 18-ig 

a Han-folyó fölötti va,ú!i i5sszekö ö 
h·dat 2.200-szur bombázlak az ame
rikai repúlok és közel 5.500 bombát 
dti!>tak erre a hídra vas 1ta. 
azonban akar napra!, akar éji r
tént a támadá., azonnal nekiláttak a 
híd k11avitúsának. 

A koreai munkásosztály és ahban 
a hos koreai vasutas,ag, megacéluzo
do!t ebben a haborúban és a febzaba 
ditó harc lcgi/ibb p i l lér<'vé á l t. 
Harci szelleme példamutató az egész 
ország számára. A koreai munkás
osztály blisiessége teszi lehetővé. hogy 
a k,irea· nép győzelmet aratha,son a 
fasiszta és imperialista támadok 
felett. 

A mag, ar vasutasok viszon) la;? s 
btl,ében tpitik hazánkban a szocia
l izmust, segítik az elnyomott nép�ket, 
a héís koreai nép harcát azzal, hogy 
mégtöbhet és jobban dolgoznak. Élen
haladnak a szocial ista munkaversenv
ben és vetélkedve küzdenek a többi 
üzemek dolgozóival a kongresszusi 
zásLióért. 

,1, magyar vasutas dolgozókat lel
kesíti a szerte a ,·i lágon békéért, az 
emberilib életért, függetlenségért, a 
magasabb bérekért vívott h,ísi vas
u!a., harc Osszehasonlilják :;ajál éle
tükkel és l atják, hogy menn wel más 
a magyar vasutas élete, mennyivel 
jobb, szebb és biztonságosabb a do!• 
gozók JÖVÖje. Ezért még' elszántabban 
sorakozik a hatalmas Szovjetunió a l
taJ  ,·ezetett héketabor és nagy Pár
tunk zászlaja alá a béke védelmében. 

11 százalékkal túlteljesítették le/ajánlásukat 
A mbkoki pályamesteri tanfolyam 

\ kollektivája a pártkongre:;szus ti·zte
letére 240 munkaórát aJánlolt fel. Ezt, 
társadalmi munka keretében, a mb
ko ci Lokomo!iv sportpálya helyreál!i
tásá,al telje,itette is. 

A pá ,a hclyreállitásához a Vasutasok 
Szak zu, ezt'le n•nde'.kezé,re boc.sá
tot ta az érte járó ö»zegel. Mi. tanfo. 
lyamhallgatok azonban tudatában vol. 
rtrnk annak, hog} ha [e'aJánlá,unk ré
, én hely reá litjuk pályát, ezt az ösz. 
. zeget a zakszervezet központja, 
más szoc1áli beruházásokra tudja for
dítani. Ezért amikor meghallottuk, 
llogy rövidesen indul a munka, össze
ült kolleklh ánk és úg}' határozott, 
hol!v a tanulá, nenett hét délután 
33 órát a munkán dolgozunk. Ezzel is 
bizon) i lani akartuk, hogy 

klvesnük részünket a pirtkon-

1re•1:116 slkeRért indult verseny-

bői, s ezen keresztül a szocializ
mus épí1éséért és a békéért yj. 

volt harcból. 

A helyi pártszen·ezet, a szak�zervezet 
tlzemszen·ezete és a sportegyesület 
örömmel vette tudoma,ul felajánlásun
kat. Mi pedig, nagy lelkesedéssel fog. 

lunk munkához A lendü'etnek, az el• 
ha0ározásunknak megszü eleit az ered. 
ménye: 17 záz.alékkal teljesítettük túl 
a le!ajánlá�t. A tanlo.yamhallgatók 
tudatában vannak a'lnak, hogy ezzel .a 
teljesítménnyel is egy téglával járul
tak hozzá a szocia izmus építéséhez. 

A munka bele je�se után haz.atérve, 
ujból tanuláshoz fogtunk, hogy jó ered. 
ménn,•el végez ·e. ,<e�íl 
va ·ut megteremté.sét. 

Szabad ág! 

•i� , szncialista 

A miskolci pálvamesteri tanfolyam 
kollektívája. 

1951 felntr 11. 

EGY E1'1BERKÉNT 
.A KONGRESSZUSI ZÁSZLÓÉRT/ 

Az öntudatos vasutas dolgozók tízezrei küzdenek a versenyben, és 
minden igyekezetükkel azon vannak, hogy élre kerüljenek a kon
gresszusi zászlóért Pívott riemes versengésben. A magyar vasutasság 
jól tudja, hogy a rombadöntott vasutat a kpmmunisták, a Párt veze
tésével tudták csuk újjáépíteni. Azt is tudják, hogy minden vasutas 
gyözelem szen,ezöje a Párt, amely szereteit Rákosi elvtárs vezetésé
vel új gyözelmekre viszi a vasutas tömegeket a szocialista vasút 
megteremtése felé vezetö úton. Ezért az öntudatos, Pártjához, Rákosi 
elvtárshoz, a Szoujetunióhoi:, Sztálin elvtárshoz hű vasutasság egy
emberként sorakozik fel a dicső Párt zászlaja alá a szocializmus 
épiteséért, a béke megv�déséért vívott harcban. 

As a11gol•t:»gyipto•••Í•s�ud1íni 
vasut11soli l,arc1• 

Az angol-<egviptomi-szudáni ,·a úli összefogó Szudáni Szakszen·ezeti Szö. 
munkások til takozásul lötit)(áruk be- vetség vezette. A sztrájJ..ban részt-
b- i9(1z · e ·s -a • k�zer- veltek a vasutasok, egészségügyi al-
vezetel lenes i� :·z.,-:_- kalmázotlak, dokkmunkások, gépko• 
multban haromnapos ot md1- csivezefök, stb. 
toltak. A vasúti dolgozók bejelentették, 

Követelték többek közótt a 75 szá- hogv január 2·án szt rájkot inditanak 
zalékos béreme:�st, hangsú yozva, a kormány szakszervezeteket elnyomó 
hogy a háború óta nem kaptak �me• politikája ellen. Azonban, amikor lő
lést. t i tkárukat, Shasi Ahmed el Sabakhot, 

Ezzel egyidöben az angol lökor• aki egyben a Swdáni Szakszen•ezeti 
mán •u5 „ko{1imu111>tael1e1ies" rende Szövetség titkára, azon a címen, hogy 
!etet hozott, amely minden kétséget a szudáni vasutak igazgatóságának 
kizároan a szakszervezeti mozgalom munkáiát „rá{!almazta" bebörtönözték, 
és azok ellen a harcos szaks·zerveze• azonnal  akcióba léptek 
tek t>l len 1ránvul, amelyek a nemzdi A f9kormányzó a sztrájkot i lle-
szabadságért liarcolnak. gá isnak ni.oősítette. Ez vi:ágo.S6á 

A rendelet bdiltja mindazokat a teszi, hogy a fökormányzó új rcnde-
szervezeteket. amel}ekel a kormány Jelének célja a szakszervezeti moz• 
mint „kommunista eszmék és kom- galom szétrombolása. 
mwústll prapaganda befolyása a/u.lt A rendelet az Ash'.gga Párt és a 
állókat" tart számon és elrendeli, hogy Graduates General Congress ellen is 
ezeknek a szervezeteknek tagjai há- irányul. E kél harcos nemzeti cso• 
romévi, vezetöi pedig hétévi börtön- port tüntetést szervezett azzal a kő
büntetést kapJanak. veleléssel, hogy vonják ki  az angol 

A szudáni munkásmozgalom és a csapatokat Szudánbó:. 
nemzeti függetlenségi mozgalom erö- Ezeket az  elnyomó intézkedéseket 
te: jes fe!lendülése :mlitotta a iökor a szudáni angol kormány azért tette, 
mányzót ezen cselekedetére. A nem- hogy szembeszál ljon a fel törő mun• 
zeli függellenséi:ri m zgalom az ango• kásosztál lya l  és a nemzeti lelszaba• 
lok kivonulásáért folytatott tömeg-

1 
ditó mozgalommal, amely ma a közös 

lüntetesekben és sztrájkokban nyil- el lenség ellen harcban összefonódik 
vanul meg. a hatalmas egriptomi antiimperia-

A sztrájkol a 48 szakszervezetet l ista mozgalmakkal. 

Az ellenség fékezni próbálja 
a kongresszusi verseny lendületét 

A konqresszusl versenyt, a konqresszust ziszl�rt vivott kdzdelmet az et,. 
lenséq sem nez1 Olbetett kezzel. Minden feqye!mezett. a hazáJ4t, a dolqo&ó népet, a 
Pártot szerető öntudatos vasutas do!Qozó éberen ÜCIYf'I arr.i. hoqy verseny
lendületüket az el lenséq, az lmperiallsták be!s6 _ llqynökel ne fékezzék. Ezért 
klffl61etten harc.ban állnak az öntudatos vasfeqyelmet SO?mmibevev6. f�yel,_.. 
zetlen, Iszákos. kJir�vö elemekkel "emben. Uqyanlqy küzdenek az ettens'-J 
minden meqnyllvánulása a bllrokratjk, az álbeteqek, a rlmhlrterJeszt6k és a 
feket616k •11-
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KUIC-r.5s�:, 3 V-"'tsút területe V'!llt az, ahol a második vi!áqháború, a fasi!'.ztá', rcmbc!á.:i3Í szinte felbecsülhetetlen ér té!-cü kárt okoztak. E.s mé-qis ;? k:'.3:!�·1:, ·•i,. ds 62 ellett hat esztendö alatt nem• 
csal< he: yrc.;.i t lHoauk k�z·e.kc:lis�!nket, de sziimos terü'ctcn Jóval túihaladtu:< a há!lo;--úe'ö��i állapotokat. A képen; fel robbantott és az újjáépített g&zmoz dony; jobbról: a budapesti déli össze,. 
kötó vasúti Ouna&híd a fa-siS?::a vandál puszi.iMs után, me:'ette az újjáépített hidat látjuk. 

Gerő e : ,  társ mondv\la még l 949 
decc-mb�r !:l- l  bcszMében: 

.,:,'Nuifly esztendő alatt a dolgozó 
nip le'./ az ors::,:g gazdája, a nép 
vette kezébe az ország gyeplőjét, e 
néhány, oalóban törten:!t'mi cszlenclő 
aiaft a:; orszúf.( ga:;dájác•á vált a 11ép, 
a llll!1tk6soszlú/y, a !?ommunislák párJ
jánat,, Rákosi J\1(, 1!,'ÚSttak a veze!é . 
séc-e/ 1ü11eméflyes gyorsasággal UJJa
épí!ct;e a luiborzí�an rombadöntött or
szágot, s a Szovjetullió barli/i segítsé
gé,·e!, a S wc·jelui:ió tapasztalataival 
gazdagodr.'a, a Szo:,ifetunióra tám.asz
kodua, szöi..•etségóe11, a ni:pi demokrácia 
orszánaü:a! úi. 1\t1af!11aror.sz[u!on eddig 
iörer.:"en úlra lépe{[: a szocializnius 
épiiésé11ek útjára." 

\"a1ói>an ha1a:masak azok az ered
m�nyek. arne,yeket a fel&!(1b.adulás 
után e:le!t ha t eszkndő alatt a kom
mun;slák, a Párt segítség�ve! és veze. 
tésével e!érti.ink. Különösen a \ as út 
területe volt az, ahol a második vi-
1-ágháború. a fasisZ'lák rombolásai 
szinte felbecsü!heteUen értékű kárt 
okoztak. Es mégis a felszabadulás óla 
eltc'.t hat esztendő a!ait nemcsak hely
r<eállítotluk lroz!ekeMsünket. de szá
mos !�rü'.eien jóvai túlhaladtuk vasuti 
vonatkozásba n is a háború előtti álla
potokat. 

A kommunisták harca inak és szi
lárdságánnk köszönhetjük azt, hogy 
nem a Marsha! l-segéivre biztáJk vas 
útunk ú' iáépítését. A fas;szta vandál 
puszlilós nyomán újraépíteni, a ro
mok he'yén virágzó é!etet ieremteni, 
szinte rem;Snytelennek tetszett. 

A kommunisták voltak azok, akik 

a do1 gozék élére álltak -és sze
mély<>s példamutafásukkal meg
kezdték a roma-'., ellakarítása után 
a vasút újjáépí�ését a Párt veze-

tésével. 
Pedig szia.e emberfeleiti munkát lrel
lett végezni, hiszen az Allamnsutak 
vágányhá!ózatának közel eg:.,ötödrésze 
elpusztu,'.t a háborúban. A felszabadu
láskor 4200 vágánvki!ométer hiányzott, 
s ebb5J már a hároméves terv folya
mán 3600 ki lométert helyreél ! í!ottunk. 
A l 3  duna·i és tiszai vasuti híd mind
egyike e:pusz!ult. Közülük ötöt vég
legesen, egyet ideig:enesen helyreállí
tottunk a hároméves terV'ben. 

A ha ta lmas munkára jellemző, hogy 
a 1 16 elpusztított rácsoshidból 101 
készült e!, a 720 elpusztított kisebb 
hídból pedig 700 at állítottunk 

helyre 1 949-ig. 
Gőzmozdonyaink 60 százaléka pusz

tult el vi!lamcsmozdenva inkból csak 
öt da rab maradt épen. · Képi demC>
kráciánk e'.ső négy évében már elér
tük, hogy üzemképes gőzmozdonyalnk 
száma a háború e'.őtti állomány 90 
százaléka ,·olt, villamosmozdonyaink 
p-edig a háború előtt inek 60 szoázaléka. 

Az ötéves terv 
Az ötéves terv első évében végre

hajtott beruházások 90 százalékkal ha
ladták túl a z 1949-est. A muU évben 
indult meg a forga lom az oroszlányi 
s�énbányát kiszolgáló környe--orosz
lányi vasútvonalon és elkészült az or
szág legnagyobb kőbányájához, az 
uzsai kőhfoyához vezető yasút is. 

Ugyancsak ' !950-ben adtuk át a 
forgalomnak a fe!szahadulás u�án épí
tett Uttörövasút meghosszabhHott vo
na'át. 

Nagy lendii!ettel folyik a Dunai 
Vasművel kapcsolatos vasútépítés. 

A közelmultban adtuk át a forga lom
nak a bajai Duna-hidat és 1950-ben 
épült fel a nagyjelenlőségű nyíregy
házi felvételi épüiet. 

Ebben az é,,ben folytatjuk az el· 
mult cszlendőbcn megkezdett országos 
rnsúlépilkeúseket. így e:,sősorban a 
Dunai Vasművel kapcsolatos vasút
építést. 

/\ag; arányú vasú,épíbkezéseket ter
yczí.ink a, szénbányá8zait fej!esztésével 
'.:apcsola!ban. 

szüntették meg a MAV Nyugbérpénz
tárt. A Magyar Kommunista Pártnak, 
Gerő e!vtárs támogr.kísával sikerült 
kiharcoini az A:!amvasu,almál a lka l 
mazásban lévő 30-000 órabéres kine
,·ezés�t és azt, hogy öregségükre nyug
ctíjat kapjanak. 

A 30.0'.lO órabér� kinevezésén ki

vül az e'mutt rendszerben ember
számba sem vett l 0.000 pályarnun-
1, ást kineveztettek és 20.000 kis
fizelé�ű vasutas dolgozó részére 

Folytatjuk a miskolci vonal vi'la
moüá.sát, jelentősen növeljük 
szemé!y- és tehcikocstál!ományun
kat és üzembehelyezzük az új 
gyorsvonati gőzmozfonyok első 

példányait. 
juttattak líázhe'ye!<et 

Szociá,po:iükai téren is hata,mas se
Hosszú hasábokon soroihatnánk fel gítséget nyujtottunk a dolgozóknak. 
azokat az adatokat, amelyek mind azt SokmiJ : ió forint segé:_yt fizeLünk ki, 

a béketábor magyarországi frontsza
kaszát. 

A Párt iránti hűség, Rákosi elvtár:
iránti szeretet, a Szo-vjetrn1ió iránt: 
hái:•a vezeti doi gozúin-l.:at akkor, m=kor 
soha nem látott �ömegmegmozdi.t!á$sá 
teszik a kongrc-ssz.�s· m1:1n·�a\'c'·Jrn� ,, 2 
pánz <iszlóért fo'.yó nemes versengést. 

Arr.a keli törekednünk, hogy még 
nagyobb Jendü'.etet adjunk a ,·erseny
nek, még töl>ben vegyenek részt a 
megtisz:te:ö ,�kongresszusi tnűhelJI'', 
,,brigád'' és ,.legjobb egyéni versenyző" 
címért folyó küzdelim kiszé:esítésében. 
Aki,k 1e:jesítették válla i ásukat, iegye
nek újra köle!ezettségvá!la lást, hogy 
az ene<lményekke! dolgozóink harcos 

A Párt harcaina.k eredményeként a maqyar ifjúság boldoq.an, örömtöl su qárzó arccat tekinthet a qyönyörú Jövő 
elé-. Képünkön úttöróvasutasokat 1átun-k, amint a szerelvényforditá.s közötti idei ben ikedvenc lapjukat „fut}ásk át.,• 

bizonyítják. hogy a Párt, Rákosi elv
társ vezetésével élni tudtunk a sza
badsággal és minden, ami ebben az 
országban van. s közöttük hazánk fö
ütőere: a vasűt, a do!gozó népé, a 
mienk, vasutasoké. 

több min,t 10.000
. 

do
.
lgozót üdiilteitu'nk 

I 
lenciiiletél, a Pátlunk iránti növek

.
·vö 

a szebbnél-szebb üdülőkben. A társa- szeretetet mu,as;;uk meg. 
d�!on;bizt�itás áts�ervez�se a d".!_go- Szép eredményekke· büszkélkedJ,etz
,
ok _erdekebe;1, sege'.yek_ �� s_zolg_a,ta-

1 

ne
, 
k a vasutasok is, de még �anna_k !asok felemle.se, a s,oc:al .� bér,ezes, , a hiánvosságok jS. A Kongresszus, Het;1un1�a:·éd:l':11, mind

,-mmd a �olg?zok ten "üzemeink dolgozóinak kimagasió erde,n, éde,m_él, ?�olgalJa. E.ht:ez JaJ �1- eredményeket, új nagy teljesítményeket 
nak a le�k�t,,0�1el�b . sport- es _ku1tur- kell e'.érni. A Kongresszusi Héten kell vonatkoz,asu letes,,tmenyek ezrei, ame- necr·z· •árditani tartós•á tenni a kon· 

A Párlna1k köszönhetjük, hogy ma 
már minden halalom a dolgozóké. Al
ko1mányunk van, s a helyi tanácsokra 
épülő új népi közigazgatás jobbá és 
szebbé teszi a vasutas dolgozók éle-

1i· 1 1 d . · 1 . , t ' 1 "'·"' 1' ' -, ,e '. ugyancsa_, ,a 01g�zo_, e.e szmvu. gresszusi ver"eny eddigi eredményeit 

tét is. 
nalanak emelesélt szolgalJak. és elősegíteni, hogy az üzem. a mUhe

A P ártnak, dnága Rákosi elviársunk-
Hálánk - hűség a Párthoz, nak köszönhetjük, hogy ma már föbb 

mínl 30.000 munkás és dolgozó pa- Rákosi elvtárshoz 
rasz,t áll kü!önböző vez<etőhel yeken az Az öntudatos vasutas dolgozók sok 
országban és ebből a számból közel tízezres tábora hálával és híiségge: te-
3000 _ vas�tas_ :n�nkáskáder __ tölt be az kint a fe'.szabadíló Szovjetunió, 
orszag tranyitas�ban ,·e�to�z�re�e:.

: Sztálin eh·társ. nagy Pártunk és sze-
A kommum�tak,_ a P".'rt, t;anyttas�- reletit vezérünk, Rákosi elvtárs ielé. 

val, a SzovJeturno seg1tségeveJ 1eh�t 
H . 1 •  k h .. . p: ti h "' , 

helyreallitotluk a romokat. a dolgozok
,

-. a:an . -:- , useg � . •llr 1oz, hs�g 
jó munkája nyomán, a szocia!,sta Rc,kos, elvtarnnoz. Halank, hogy meg 
munkaversenyben egyre nő_ a .  term:- jobban dolgozunk, fokozott erővel ve
lés és err..e:kedik a dolgozo . nep J◊-

, 
szünk részt a szooial izrntl6 építésé-

léte. A vasutas<>k a kommumstak se· .. . . . , , . . 
gíiségévet döntötték •Je a vasutas iá;- ben, hogy er�s t1ve szep hazan_kal, meg 

sadalomban fennálló válaszíalakat es hata,Imasaoba, bevehetetlenne tegyuk 

lyek. brigádok. egyéni versenyzők tel
jasilsék és túlleljesítsék szocialist-a 
köre;ezetlségvállalásaikat. 

Meg keil javítani a politikai fel\ i
lágosíló munkát, Személyes beszé!ge· 
tésen keresstü.. egyéni'.eg kell fog
lalkozniok az OB i.agjaina-k, a miiheJy. 
bizohsácri taaoknak és a bizalmiak
nak a d� goz ,:kkal és mozgósítani őket 
új termelési győzelmek elérésére. 

Segíteni kell politikailag és műsza
l<ilag az €{maradókat ,·allalásuk tel
jesítésében, ugyanakkor egyénileg kell 
foglalkoz.ni a sztahá•novisf:ákkal é& a 
sztahánovisták meJilé f>elsorakozó do!-

gozó_kkal, hog_y �l<lai::iutatás�k ':'ő;e: 
!end,lse , a k,eme.kedo tel1es1tmenyek 
: "réséért folyó harcot. 

Az üumi bizottság ellenőrizze � 
s;eo·itse az üzem váilalawezetőségét 
abtian, hogy a Ko,ngre&;zusi !·Ml míi
sza'ki, gazdasági e!őkészílfaét bizto: 
si,-siik. El!enőT:�zék ;1 szaXszerv-ezeh 
[unkcionáriuook a szá1 Iitást. a munka
al\·éte'.t, az utalványozás jú megszer
vezését és adjon megl,;;E'J!ii segí,séget 
a műszaki érie�m!st:g részére e fe: té„ 
'e1ek biztosflq-sára. 

Szakszervezeti üzemszervezeteink-
nek fokozniuk kell az éber.si'get és meg 
ke'.11 akadályozni az oszlá'.ye'.lenséget 
:ibban, hogy a J<ongres�zusi Hét si-
kerét a'áássa. , 

Tovább ket! javítanunk a , erseny 
nyilvHno.s e:,eniSrzése m(,dszereinek 
[elhaszná:ását. A te;me!é3i értekez!e
iek iogfalkozza nak Piirtunk kongresz. 
szusanak poliiikai és történelmi je• 
Ieniőség·éveJ és vitassák meg a di l ;a
!Asok teijesíiését, a lemarad.ás okát, 
" lemaradás megszünteiésének mód
ját és tíízzön ki célokat más brigádok 
és üzemrészek teljesitményeinek túl
szárnyalására. 

Ozernszen·ezeteink újabb dolgozók 
he\·oná:s3Ya l eme!_iék a kong·refszusi 
munka,, ersenyben résztvevők számát 
és az üu·men helüli verseny nyilvános
ság;ával tegyék ,szélesebbé. e!evenebbé 
a versen)i. 

Fordítsunk küI,önösen 11agy gondot 
a műszak; csoporiokon keresztül a 
m[íszaki érie!miségi dolgozóknak, a 

míiveze'lőknek, mestereknek, üzem
vezet/iknek, mérnököknek és techniku
so!rnak „.4 ,egjobb kongresszusi ver• 
senyzö", stb. meglszlelő címekért fo
Jyö yersenybe való bevonásara . •  

Pártunk Központi Vezetősége által 
felaján!ot\ zászlóért folyó verseny ki
széles ítése érdekében rendszeresen, a 
nrildnosság esz\özein keresztül is
mertetni kell a do:g-ozókkal a zászlóért 
iolyó vers.eny � l lását, a \-ersenytárs 
üzem eredményeil. Tudatosítani kel l 
a dolgozókkal a zcisziú elnyerésének 
jelentőségét. melynek elnyerése a leg
nag-yobb ki1iintetés\ je!ent; az üzemi 
dolgozók számára. 

Az üzemi bizottságok javftsá,1< meg 
munkájukat a pártépílésbe.n és a ter
melésben élenjáró. arra érdemes dol• 
gozókat javasolják az iizrmi párta lap
szervekben tagjelöl tfelvéielre. 

Az üzemi bizottságoknak, de vala
mennyi szakszer\'ezeti aktivának jS fel 
kell venni a harcot az olyan törekvé
sekke) szemben, melyek látszateredmé
nyek elérésével, hamis je!enlésekkel é„ 
egyéb módon (norma!azítás révén) 
akarják lepáratni a versenyt. 

Az tízemi bizottságok az üzemi prlrt. 
bizofüágok i rányíiásáYal, úlmu\atásá
vaJ á l l janak é·ére a dolgozók versen)• 
lendiilelénék és töllsék be azt a ko• 
moly szerepei, amelyet Pártunk Köz. 
ponti Vezetőségének zászlajáért folyó 
nemes versengés, a kongresszusi mun• 
kaverseny fokozása jelent. Ha iízemi 
bizolt,.coágaink ieladataik köz&ppomjába 
a kongresszus; munkaverseny hil>áinaK 
és hiányoss;r:ainak kiküszöbö:é-sét ál
lítják, akkor mé'tóan késziílnek iel 
nagy Pártunk kongresszusára, 

Vasutasok! Eh·Lársak! Kartársak! A 
termelés növelésével. az állami és népi 
fegyelem megszilárdításával, hazafias 
kötelezet!ségetek pontos telje.�ítésé,·el 
erösilsétek drága haz.ánkat, védjétek a 
békél! 

Szociálpolitikai téren is hatalmas seqitséqet nyujtottak a kott:JU!"i sták, a Párt, a dolqo�nak. A !"lorthy-rc*ndszer b:'n eJképzelhetetlen *volt az a qondos kodás, a féltő szeretet, amellyel a Pár� 
Rákos, elvtárs irányitásával népi álla munk gondoskodik a dol9ozokról. Az e"!'�er a k!qfeltettebb krncs, - es ezt bizonyítják ezek a kepek is: Uj tanonc múhelyek, fürdők és zuhanyozók. új 
vidéki vasL1tas lakóházak. üdill6k szol �ljjk a vasL1taa dolqozok felemelke deset. 
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A nliíszaki értelmiség segítségével felszámolják a Szolnoki Mühe�ben 
a 80 és a 1 00 százalékon aluli te ljesítményeket 

/gy né.s 1,; 

A Szolnoki Jármffjavltó OV. ellen- volt harcban. De azt Is tudják, hogy lraái osztAlyánalr dolgozói is átér- narzy Pártunk kongresszusa nemzik • .Mal}'ar Dolgozók Pá!ii• II. csak a Párt tagjai hanem az egész kontrreaszusának hatalmas Jelentllsé- • .' . . 

a:s alacaony tetjesítrnényel<et sok
szor a mlivezetl>k rossz munkabe
oeztúa okozm, vagy pedig az, 
hon kedvesebb barátnak jobb mun
kát, a múlknak pedig l'OIS5zabb 

a• öntudatos 
vaslegyelena 
VÉ S Z T Ő N  gél 81t'YOR jól tadják azt, hogy ez mapar dolgozo nep érdekeit képv1se-

a �Zll8 újabb mérfoldk6 a ' lik, a dolllQZÓ milliók ügyét Yiszi 
azoeiallzmm épltéséért, a békéért vl· előbbre. munkát adnak. 

A kőzelmuhban. a 9.314 es számii 
vonatnál Rédei József vonatvezet6 a 

Csongrádról Békés állomásra fela<lott 
két hordó bort nem rakta ki, ha= 
lo,·ább vitte Vésztő állomásra. 

Az öntudatos va&fesrtelffll súlyai 
meg-sértése persze eQ'ész sor l•zaaáe. 
ban nyilvánult !Tlel!", Ezek közölt is lee
,úlyosabb az. hogy a lopott bor túl• 
zott fog\a ztása következtében Csekő 
Sándor váltóőr a SIZOll!'álali hely a&Z
lalára feküdt és ott elaludt. l'gya,nez 
történt Enyedi István távirás zal is, 
aki a :orgalmi iroda asztalán. Prokics 
JJzseí málhátó pedig- a váróterem pad, 
ián aludt el. 

Az elmult napokban értekez etet 
tartottak az o ztály dolgowi. Suue
grs István elvtárs bejelentette, hogy 
azzal a kéressel fordu ltak a Parthoz, 
hogy II kongre szus ti•zteletére feb
ruár 1 7-e és 24-e között kongresszusi 
hetet tarthas anak. A Part teljesítette 
a dolgozók kérését. Süueges elvtars 
bejelentését az ellenörzési osztá'y 
dolgozói örömmel és lelkesed.;ssel vet
ték tudomasul. 

Elhatározták, hogy méginkább arra 
törekednek, hogy az üzem termelé
kenysé�t emeljék, az anya_gtakaréko. • 
•ágot előmozdít ák é• hogy az anyag
hiány ne kc,, etkC'zzék be. 

üveges cl tár arról beszélt dol-
ROZótár a,nak, hogy már most 

meg kel ke:t.deni a szerszimok és 
gépek ellenörzését. A kooifeS.Szusi 
héten egy gép sem áDhat géphiba 

miatt. 

Jobban kell vigyázni a minó,,é11;i 
munkára, gondo,kodni kell arról, 
hogy a munka termelékenységének 
emelé e mellett, kiküszöböljék a felej
tet. A minőség- ellenőrzéstre na2'}' 
súlyt kell helvezni. 

A Járműjavító OV. területén a 
munkaversenyt nagyoo elhanyagol• 

ták. 
em lehet érezni a ver env lendületét. 

A ver env kerékköt/iit .a ·  feliíeyelet; 
�zemélyek között lehet leginkább meg
találni. Cél zerü lenne. ha ai; osztály 
minden tagJa ver,;enyre hívná a mii
szaki felüi.veletet 

és versffiyt 'ndítanának a mühe· 
lyen be1ül „Az üzem legjobb mű

szaki dolgozója" címért. 

csolatban megjegyezte, hogy nehéz 
kérd�s. meri sok helyen bércsalást 
követlek el oi, most nem tudnak töb· 
bet telksiteni 80 százaléknál. 

Stiueges elvtárs erre azt válaszolta. 
- <\ ,zoro: normák az április 4-i 

munkafelajánlások során elkövetett é · 
a normarendezésből be nem vallott 
bérc!llllá,okból keletkeztek. Mégis el 
kell érnünk és el is turlíuk érni a 80 
rnzalékon alul teljesítők számának 

megszünte!é,ét. Oda kell mennünk az 
érdek 11 dolgozókhoz, mel!!Tluta ni ne
kik. hog\ M véeezheti munkáját könv
nycbbcn és gyorsabban. Aiadjuk ta
pas,talateinka!. Persze. az ellen ég 
telje fclszámolá át nem lehet egy· 
szerre kere ztülvinni, mert sok,zor a 
jóbarát é szaktars mezében rejlózik 
közöttünk, de előbb-utóbb elárulja 
ma).(;,I. Aki bec ü lctesen dolgozik, an
nak semmi baja nem történhl't, de a 
hanvagul dol11;ozókat a kapun kívül 
kell tenni. 

Mugyari László m moseg, ellenőr 
azt mondotta, hog-y nemcsak a lema
radó a hibás, hanem sokszor a cso· 
port, vagv a másik osztály. Ha pél
daut a Vi li .  osztály nem tud'a a ke
Tekeke! leszállítani, ez a szekrény• 
lakaiosokat hátrahúzza. !gy történik 
meg azután. hogy a kimeneten a cso
portok megrohanják a kocsikat, holo(y 
az elmaradt munkát elvég-ezzék rajta. 
A VII. osztáLyban panaszkodnak a 
dolg-ozók, hogy kevés az idő az alváz 
befesté ére. 

Szif(eli Gusztáv elvtór, nagy öröm
mel fo1<adta el a felajánlá t a kon
gresszussal kapcsolatban. Febzóla
lósában hangsúlyozta, hogy 

Ezen feltétlenül változtani kell. Re• 
mé!i , hogy a VI. osztályban az 1'6Z· 
ter11;alvos csoportnál i megjavul a 
munkaviszonv . •  agyon sok-zor látta, 
hogy az esztergálvosok ál lnak. Az 
egyiket például iöbbs1.ör kereste, de 
sohasem találta a helvén. A •1.áZSZil· 
zaléka még-is megvolt. 

Valamennyien elö/izetünk 

a „Szabad Nép ''-re 

Az ellenőrzési osztály doli;rozói v� 
gúlis mei:[szövegezlék versenyk)hiv�
sukat az or<zág valamennvi Jarmu
javító OV. ellenőrzé<i osztálvai felé. 
\ konlo(re 'ZUS tiszteletére többek kil· 
zölt válla lták. hogy valamennvicn elö
fizctnek a „Szabad ,'\lépre". ·A Párt 
lap1ának cikkeit minden második nap, 
a munkaidő megkezdése elöli félórá
val kiértékelik é, hasznosítják mun• 
kájukban. 

Elhatározták. ho� a munka jobb 
me11;szervezé,ével e;ösegítik az üzem 
doll,(ozói ál lal tett kongresszusi mun
kafelajánlások teljesítését és túlleljesí
téstlt. 

Az üzem területén 80 százalékon 
alul telie<itő dolg-ozók sziímát ( 173 
iö) íelvilég-osító politikai munkával, 
a munka helve• megszervezé évei és 
munkamód zerátadással március 31 ig 
megszünteti. A száz:zázalékon alul 
teljesítők számát pedig ( 458 fö) f • 
lére csökkentik ugvanezen idö alatt. 

A Szo!noki Járműjavító OV eJkn 
őrzési osztálvának dol•!!OZÓi.  a mű
zaki érlelmiség-i munká, ok ezzel a 

vá l le lá  ukkal Is bizonyítani akarják n 
Szovjetunióhoz, a Párthoz és Rákosi 
elvtár hoz való hitüket é, ragaszkodá
sukat. 

Rédei útközben. míl' a vonat Békés
meg-yer állomáson tartózkodol!, - az 
állomás,;al 6Z('f11ben Ié,·ő üzletben fú
rót vá árolt. 

Vés.zlőre érkezve mel!lrerle K.i'ss Val: 
ter for1?almi szolg-álaltevőt. hol!V sze• 
rezzen részére demizsont. Elmondta 
neki. hogy „bérmaneuenapia" van é-s 
szeretné megiinoc1>elní a l(ároly apol. 

Erre. a szomszéd kocsmából s=ez
tek dem zson1. Nae-v izealmat váltott 
ki a kövt'1ke.ző lépés. Réde:nek ee-v
kettőre akadtak társai, akik S('gédkez 
tek a „borszerzésben·•. Rédei iránvítá 
sával lej jebb verték az eQ'Vik boros
hordó abroncsát és ponlo an az ab
ronc,; hel1·én l yukat fúrtak a hordóba. 
Nagy sugárban ömlött a bor, amit 
azor.nwl felfog-lak. Rédei kétszer i s  
megtöltött : a demiz..sont és mel'kezdö
dött az „ivászat". Kiss Valter fori;ral mi 
szolg-á!allevő, Enqed; István távírász. 
Hogqe Gergely pénztáros. Prokics Jó 
Z6ef máiházó, Csehó Sándor , Altóör. 
Bánqai Ferenc. Szöllősi Imre. Szász 
András. NiJtqer Zsi 1c111ond ei;ryre
m ra kó tolgatták a hegy levét. 

Kl,9 iori;ralmi szol1.1álattevő az 
egvébkénf elzárt hel�n tartott váltó
kulcsot odaadla RédeiMk, hol.'V valami 
muDkál is vél!ezzenek a téren. Azon 
ban Rédei elveszletie a kulcsot és Íll'\ 
kézi erővel, nagy nehézség-ek árán tud 
lák csak megfordítani a szerelvénvl 

R.edei a hajnalban induló 9.314-ea 
sz mú vonathoz mii! 3 óra 50 11ero
kor sem jelentkezett. Amhl<or kutaté
ára indultak, a vonatkísérll laktanya 

körül találták meu !el je,.en leittasodotl 
átlapo!ban, 

A felsorolt vésztői vasutasok nem,, 
c ak mee-!oprák a dolgozó m!Pet. de 
beálltak azok sorába, akik az ellensée
zso!diába &zel!ődve, romboló munkát 
véi;rcznek az  üz,emben. Kem lehet két
s,li;r . hol!'V a nép, a szocia lizmus éPÍtl 
téséne-k. a béke ltarcos megvédésének 
ellensé�i azok, aki k a nemzetközi 
osztályharc kiéleződése ide'én i [vent 
mer'szelnek teooi. Kern lehet ee-v per
cig m kétséges az  �. hOIQ'V amikor 
az örrtudato-. vasutas do'P'OZÓk tíz· 
ezrci lendületes munkaversenm·el ké
szülnek a pártkon!!1'e5szu ra. amikor 
jó munkáiukkal b'ronvitják a mai;rvar 
nép vezetője_ az , \DP és Rákosi elv
lá1'6 i ranti hüsévüket és ezek az ele
m(k pontosan az eilenkezö -nézetüknek 
adnak kifejezést. Ü.l!t1üket nem ke,z.. 
tqüs kézzel kell elbírálni. 

Az öntudatos vasutas doli;rozók mé
lven el ítéli k  Rédei és tár&ai büncselek. 
mén t és szigorú ítéletet köHte1 nek. 

Ezzel fokoznák a ver enylendületet. 
Süve1<e, elvtárs ezután nrunkatár,ai �-------------------------------------------------------------• 

helve T� e közben felajánlotta. hogy 
átviz,gá! ják a 80 ,zázalékon alul lel· 
je< tök munkakörü!ménye:t. Meg fog 
Ják nézni, hoe-v pi'nzüg,�. vagy mű 
szaki oka vsn-e az alacsony lelje í• 
t� l zmin k ,\\arcius 3 1 -ig meg kell 
�zün'clni a O zázalékon alul teljesí
tők zámat. 

Az cl enörzés· osztály minden do' 
gozóJa magáéva tet.e a kitunő felajun
lási. ami ha almas munkút jelent az 
o,ztály valamennvi doh::ozóia z(l. 
mára Per,z e1. n m csupán felajan• 
Iá•, ham•m kölel ,,ég- is. mert a zol
noki Jármújavító OV. iizl'mében 

a 80 százalékon alul teljesitöl< ha
vonta 25-30.000 forinttal károsít-

ják meg népgazdaságunkat, 
Az o z!ál\' másik fl'lajánlását is ma
gukévá tt>ltek e rlolO'ozók. Valamennv: 
járm11iavító üzemi vállalat ellenőrzési 
osztályait versenyre hívjak. 

Jli a:: oka 
a norma 80 százalékos 

teljesítésének 

Vince Józ cl mr,z•l i ellenőr nra
l?á '\ á tetle a kihívást. Elmondotta. 
hogv mini a Vi l i  osztálv volt ver 
senyfelc őse. minden harmádik napon 
kiértékelik e l<'l,i.: [!ményeket. Ha va 
!akinél le!rulradibt l.lpasz!a!nak, a 
versenyfcle!ős b :zél a dogozókk-.'. 
hog-y mi vnlt a lemaradás ol,a. A ke
rékpár-r' zortban el:[y. az eszteri:rályoo; 
c•opor'tnál k ·1 dolgozö maradt le. D 
az osztály at lae:osan még-sem teljesí
tett többet. mmt azelőtt. mert az egyik 
lemaradt, má<1k pedig k,ug-rott. A 
Vll l .  osztály vor.a!án tehát a 80 zá-
7alékon aluli tel1r ítésekct teljesen 
meg lehel szüntetni 

Halá z János elvtárs k1fogá.plta 
ho,n, miért nem adta át Vince elvtár 
munkamódszerét A ielajánlás eLö 
pontja tel j ítésének akadá'.yát abban 
látja, ho"'Y a 80 százalékon alul U!ljesí. 
tók sok zor 

nem saját hibájukból maradna!. le, 
hanem azért. mert nehá munkin 

dolgoznak. 
Halász elvtár javasolta az értekez• 
lelnek, hogy elöbb dolgozzák ki a fel
tételeket. Hang úlyozta, hogy a java • 
latot elfog-adja é biztosan tudja, 
hogy egyetlen dolgozó em akad nz 
el lenőrzé i osztályon, aki ne telje Í· 
téné a felajánlá t, ne venne ré zl 
nall)' Pártunk kongresszusával kap
csolatos versenyben. 

A bérc,alók é, a 80 uá:talélt 

Batta Ferenc elvtárs zólalt lel ez• 
utan. Arrol be élt, hogy vannak 
ol, an elavult lo(epe az üzemb n, ame
lyek kijavít · a n 1non sok időt ,enn 
igén\ be, ez rl a Kong-re zu I Hét 
kezdetére a leg urll'O bb ja, ításokat 
haJtjak \ éirre. A 80 •zázalékon aluh 
teljesítmények kiküszöbölésével kap• 

A szovjet vasúti szallítás hatalmas fellendülése 
Írta : L. MALKO\ IC . a Szovjetunió közlekedésügyi miniszterhelyettese 

A Bo'. e,i k  Pártnak és vezérének, a jelző, közponlo íló és valtókezeló be· fa at a szellemi és liz!kal mu kö- gokaál, a 5Óllá! � nem teljesítették 
1agv Sztá/i1111ak vezetése alatt a szov- re,idezésekl..�1. zötL az á: 'ami tenet, mivel a megbízott 
ie.t nép ikeresen o:dotia meg a há· üj technika i alapokon íolyik ll köz- A wc;aiisl,a tömegverseny ki0011. részéról nem megiele.ő módon történ-
: orúután; öté,-es terv alapvetö ielada- :eJ edósi épilkezés is. Egyre nia,nobb takozr áoa,n, tek a szallitmánybej.-'.entések, egvide-
tait, s az iparban, a mezőgazdaság- arányokat ö't a földmunkák hidro- juleg rcndei lenessé;r k voltak az üres 
ban, a köz:ekedésben. a dolgozók a szervezettség és a fegyelem ho 'k atadasában is. Egyes �ona:ak 
3n ·agi jólétében és kultúrájában új íe . mechanizál.ása. A hidak épí1é. nél nem telj ítették a berakodás megálla 
lendü é ·t ért el. Dicső !'.z.énbányá- nagymértékben alkalmazzák az Ö5 ze- megerősítésében, pl,olt évi  terv<'l. Meg,·ngedhetellen, 
zaink, o· ajipari munká aink és e, r· rakható hídnyí1as szernéuteket. Szá hogy a lemaradt ,·onalak vezetGi az:tal 

getikal dolO'nzúink határidő előtt telje• moo mozdony b. vatiúli koc.�i depóban a kadereok neve'.ésében nagy szerep�! vigasztalják magukat, hogy mulasztá. .,- játszo1tak a politikai osztá:yok. A pa· sítették az 1950. évi tervet és a ter- be\ezelik az pari kultúrát: villamos rancsnokok és a poiólikai runkcioná sa ikat pólolták az élenjáró üzemek 
melés menny'ség-j eredményében túl• uton krómozzák. edzik az alkatré ze- riusok támogatták a terme'é i úJit<,kat A nrnöség-í mutatószámok megjaví• 
hal adtók az ötéves tervben az 1950-re kel és maga� frek,enciajú árammal é� terje ztetté-k az  <i!enjúó munka- lása, az önát:ó gazdasági el zámolá.9 
elöiranyzolt színvonalat. szárítják a laalkatrészeket. Mm- mórlszereket, ezál!-al clösegitelték az he,·ezelése a köziekedés minden lánc-

Az ötéves terv fe'adatait meghaladó denütt ,égnyom:,si szerszámokat 1,asz e!:;' z szállilis i munJ,a [e'.!.mdü,éret s szem "ben és 
!;Zímorialon dolgozik a vasúti szállí· ná!nak. a S táJin e:vtárs elölt vá· alt .kötele-
tás i . A va ,utasok a ruipo'·ban je:en- zet•ség<k határidő előtti  te!jesitfs 't, 
tett · · Sztálin e\-tárnnak, hog, a A köz'eJ..edés; káderek ecyre j'obban A s.zo, jel va utasok önftl:á ldozó 

vasúti közlekedés határidő előtt 
teljesítette 

a t herforgalomban és szállítmányok 
ban azokat a ie'adatokat, ame.yeket 

a Szovjetunió népgazdaságának úJjá• 
t'pítésére és fejlesvtésére irányuló öl 
é es terYéröl szóld törvény J'l50-re 
al'apilott meg. Az ötéves ter\' 1950-re 
e'öírányozta a �asúti közlekedés teher, 
íorg"1mfinak 28 százalékos ffi<"g'llÖ\' • 
lését a háború e,i;tt i  &zinvonalt>.oz k<'· 
pe t. Az 1950. fr tíz hónapjába,, a 
!eh rforg-a'om a háhorú előtt i  sz,invo· 
nalat töhb mint 40 száza!ékka: íelül
mu·1a. A rakodások és szállítá ·')k 
mén szintén jelentős mért�kben túl 
halad a azt a szim· nalat, ame1yet az 
ö•t<, es ten ri:I szóló törvény 1950-re 
ir�nyzoll e'.ö. 

Ezek a kimag-asló eredménvek an
nal köszönhetők, hol?V a Bolsevih 
Parf, a szovjet kormány és Sztálin 
elv! rs á.· andóan nagv gondot fordít 
a közlekedés és a köz'.eked ·s embe
r.!0re. todbbá annak köszönhetők, 
hoJ.!)i az összes ,asutasok önfelá'.do
zóan dolgoztak. 

Az ország ből,.ezüen el!átja a va�
ul&k-at élenjáró, modern technikával, 
évről évre több gőzmozdon)1, Diese:
mozdonyl, villanrmozdonyt, va5úti ko
cslt, Hlt'ket, tökéletes gépeket é6 fel• 
szerel · eke! ad. Szüntelenül 

növekszik és erősödik a vasutak 

anyagi és technikai bázisa, 
erne'kedlk az átengedő és szállítóké
pessége. Nagy volt a te7jesítmény a 
v l l,amosílb terén és e:sösorban az 
Ura1 ée Smbérla áruforgalommal túl · 
terhelt f-bb útvorialain. Nagy ará· 
nyolcban folyik a munkaigényes foiya• 
matol,; gépes1tése, A pá'vafenntart5s 
zaka zán ahol azelőtt a kézze: vég-· 

�lt mun.ka uralkoqott, az osztálymér• 
nökségeket gépesíteiték. Fokozott mér 
!ékben látták el a 'M6Uiakat, postai, 

megtanuljilk az új technikát é, öké,e
te·ítik sz ,sludásukat. Azoknak a köte. mu nkája, a rag-yogó, termékeny ver-

f I seny bizi ította az 1950- évi terv si-lezettscgeknek a teljesítéséért o yta· J; re.s teljesíté.ét. Mint 1949-ben, ÚJ·• toti harcban, melyeket a vasutasok a 
naizy Sztlilinhoz írt levelükben vá:Ja'.- ból haláridő előtt teljesítették a ten't't, 
lak, a termelés újítói, a maga · ,erme nemcsak a maga egészé-ben, de olran 
léken)Ségü munka mesterei nónek í�l .  fontos r.:kományokra nézve i , amilye. 
A közi kedés hálózatában siázczrek nek az olajipar: termék '·. a szén, az 

• úc, a vas 1'5 az ömlesztett áruk. Az \annak, akiknek a tel,esitménye mar h k • ·o b l régen, tú,haJadla az Ölé\ es terv nor- HWl. é, ez ·epe..,! l !)o · en a le ter· 
1TU1j ,ít. 1950 tíz hónapja :úti, 8 szal• rak< mány 12.8 száza'.é.',ka' cmclked tt. 
l ít ás területén a mun,;.a termelékeny· Ezt a gyarapodáS! !ölel< a gördülő-

k 8 anyag jobb kiha zná.ása �\·én érték 5ége aL 194\l. évhez ·l'pest 9· szaza-
el. Túltel�sítetlék a személyszál!í1ás lékkal növek�dett. évi tend is. 

A vas.utasc.knak az a törekvé�e, 
hogv növe:J�k a munha terme. 'keny A technikai eszközök jobb kiha mii 
ség.!t, a szocial, ta ,·erseiw új, élen- Iá. a és az é!enjáró módszerek a:ik.a:
járó módszerei!, új, maga abb formáit maz;ís:a lehelő ·é tette, hog-v öt év 
szüli. Ilyen az 500-as mozdony, ezctők a:!att a koosiiordu;.; több nappal meg
haladó mozga'ma. J:yen a 100 száza- g1·orsu t. Egyedül en™"k eredmém·e· 

k'nt, a beTakodás naponk�nt a vasúti lékos forgalomirányítók lömegversc kocs.ik t fzei:reive[ növekedett és határnye. I lyenek azok az új, rendkívüli 
értél.es módszerek és e,járás.Ai, tech- idő elölt ment teljesedésbe, a zá! ít.í· 
no"óg:ai tök6:�tesít<'.ssek, amelyek SC'gi· sok terjedelmére ielállito!t öléw terv 
l ik meggyorsítani a vasúti koc ik �s is. Fi6irányozták. hogy a lonnal<tlomf
mozdonvok fordulóit és növelik a szál- ler telje í'.ményt öt é--· a lall 69 száz;a-

k ' lékka eme:ik, valójában azonban a , ílmán}ok terjedelmét. Az H)50. év ti teherárufor11;alom 1 950-ben jóval túllön· ·en g.azdag, a vasutasok szt,ih,i- szárnya!lta ez! a szinyonalat. no a kezdem.ényeu "nek ilyen nag} .  
szerű megnvilvánulásaiban. Elég Az összes \'asutakon olyan intézke
megemliteni Mamedo.• mérnöh m<",d d 'seket léptettek éleibe, amelyek a 

szerét, 8 va úti kocsik folyamatos ösz, munllakihasznúlás ütemes gének biz-
6zeállitását, mel)et Lanc,ak szerel\ény- to ítására, a szá:'ítások megszer.ezé
összeállító javaso:t, továbbá Anto111na séhen, az állami feg-yelem m gszilár• 
Zsandarova esztergályos kezdeménye- dí!ására é:., a YOnatforgalom ü!emter
zé ét. A w1sútnál széles körben elter \én k pontos betartására irányulnak. 
jedt K.ova!jov mérnök mód zere. A Ennek eredményeképpen a ham1ad'k 
mtmka élen1áró fogása'nak tanulmá- és nt'gyedik évnegyedben teljesed " be 
nyozá a, általánosítása � terj�t ·.se, ment a kocsiiordul6ra előirányzott 
K.ovaljov módszere szennt, eloseg1tl, állami terv. 1949. é\'hez képest, a te
hogy egész üzemek áttérhetnek a herkocsi fordu'ójá,rai< i deje 7.6 száza
ko leldív sztahánovista munk{1ra. Ép· !ék'ka l csölskent. Ezzel szemben az 
pen ennek segítségével kerültek az 1 950-re előirányzott kocsiror<luló nor• 
élenjárók közé olyan üzemek, mini a máiá! nem eQ'észen teljesítették, ami 
K= tovka Li. zki á l'.omá.sok. a liho· annak tudható be. hegy ein-ee vonalek 
borai d p6 ' és mások. A ko!le h szia- az el ő évnegyedben ezen a téren mu. 
háno la munka a szocia' 1 · l� , rseny las1tások.at követtek el. 
új, maga al>b form:iia Ez I heti ·é te. A vasúti közlekedés szál ításl mun 
sr.i a vasuilrk teehn'kai e>Jrehaladasál, káJában még mindig komo·y fog"\'até-
1 ,idereink fejlődését es v ·geredmény- kOS6ágo;, vannak. Számos teheráru
be11 odavezet. hogy eltünteti a válasz- nái - köztük a tiizi!ánál, a faany_a-

a szigorú takarékosság 
érvényesítése, 

biztosították a szállítási önköltségcsöK• 
l·enlésre fe!á!lftolt feladat teljesí1é-
,sét. Ai önköltség csökkentése, melyet 
ebben az évben értek e!, jelentős meg• 
takarításra vezetett. De a megtakarí• 
t ,,s még nal:[yobb lehetett vol11a, ha 
nem turtek volna el olyan inproduk1ív 
költségekd. amelyeket a keresked ,mi 
,�s a technikai selejt és egyéb okok 
iMzte· elő. 

A ya�ulasokra 1 951-ben az a fel• 
ad.a! \'ár, hog-y megbirkózzanak a , zál• 
I i lmányok növekvő terjede:méwl, még 
johban kih2sználják a tecnikai eszkö
zöket és emeljék a munka termelé
'.em 0

1,!él. Jelentős mér1ékben az e:s5 
évnegyed dönti el az évi terv teljesí
tését. Ezé1i már az újév első napja;4 

ban meg kel'I kezdeni a szál'itás üte
mének szüntelen növelését. Az 1 951 .  
évi terv a mult évinél magasabb. A 

n mzetirazdasá!! érdekei megkövetelik. 
hogv nemcsak tel'es eg · zében, hanem 
minden szállílmánvra, útra. m inden 
e<c Yes állomásra nézve teliesedésbe 
men ren. 

l.eJ;![on1osabb, hOllV eondoskodiumf 
a kocsiforduló további meggyorsílásá• 
rol. Ez a mi fötartalékunk. 1 951 -bed 
a kocsiforduló! legalább 0.4-0.5 nap
pal kell megrövidíteni, e'sősorban a 
l<,her- és technikai á l lomásokon való 
vesztegelés csökkentésével és a vonat• 
forgalom ülemter ·ének jobb betartásá
v,at A megállapított szát : ítási �ljesít• 
mén}!, az anyagti és technikai eszkö• 
zök csökkentett ráfordításával kell 
�gvalósílani. 

A vasul:asok a Bol'\sevik Párt ff 
Sztálin elvtárs, a nagy vezér vezetésé
vel minden erejüket megfeszitHc, hogj 
kiküszöböljék a munkában még elöfor
du ó hibákM, hogy biztosítsák a vasúti 
6Zá!Utás további fe!lernlülését és enet 
eg)szersm:nd maguk is hozzájárulja• 
nak szeretett hazánk hatalmának nilv• 
léséhez. 
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Február 14-én kibővített közooali 
\reretőségi értekezleten tárgyalta a 
iVasutas Szakszervezet a Párt 11 .  kon
E!"EJISoSZUsáv,at ka,pcsotatos munkaver
seny eredmény�t. hiánvoosiágait és a 
J(ongressz usi Hét lelada lait. 

A szakszenezet kibővített központi vezetöségi ülésen tárgyalta 
a Kongresszusi Hét feladatait 

Keriiljük a látszateredményeket, 'fle
gyük fel a harcot a lazítások ellen. 
Vigyáznunk kell arra, hogy a mű
szaki vezetés aecsak · egy-egy dolgo
zónak biztosítsa az egyfajta munká• 
hoz szükséges anyagot, ami által ki
magasló eredményt ér el, később pe
dig visszaesik. A munkát s az anyag• 
gal való ellátást úgy szervezzék meg, 
hogy 

Végh La ios  elvtárs. elnök i&merlelte 
il napirendet, maid Zsidai Pál elvtárs 
a SZOT képvi &e!e1ében szólt az érte-
1cez1ethez. Bejelentette, hogy a Vas• 
11ta& Szakszervezet ve:retésében válto
zás állott be. Németh István volt fő. 
titkárhel)'lettest a Magyar Dohrozók 
Pártja tagjai sorából kizárta. Ez maga 
mán vonta leváltását. 

A Sza1<s1BVezetek Orsú.gos 
Tanácsa, a Vasutasok Szakszervezete 
főtitkári teendőinek ideiglenes el
látásával R.ácz Kálmán elvtársat, 
a SZOT Szervezési Osztályának 
helyettes vezetőjét bízta meg. 

tlvitást keR kiíeiteniök a kone-resszusi 
zászló elnyeréséért indult küzdelemben. 
A kongresszusi veroonnyeJ kapcsolat. 
ban feladatként jelölte meg a ió pol i
tikai munkát, a műszaki elöfeltéte
lek biztosít ását. Hangsúlyc,zta, hogy 
társadalmi el lenör:i.ést kell gyakorolni 
a szakszervezetek üz.emi szervezeteinek 
a váHalatvezetés. felé. Elmondotta, 
hogy lemaradás taoasztal!iató a oárté
pítés terén. 

A kongresszusi versenyben ki1ünt 
dolgorokait be kell vonni a Párl 

soraiba. 
Elesen küzdeni kell a versennvel ösz
szefüe-e-ésl>en lévő kirakai.ielentések el
len és különös sú1vt keJ.1 helyez.ni Zsidai, elvtárs bejelentését a Kfrlponti 

Vezetö&ée tal!'i•a; egyhangúlai2 tudomá-
gulvettték. Ewtán arról beszélt, hogy a a verseny nyilvános ellenőrzésé-
;vasutas dol�knak mée- n,ae-vobb irk- nek biztosítására, 

A vezetést közelebb kell vinni a dolgozókhoz 
Utána az újonnan megbízott főlit· zetője i.zóll a l{özponti Vezetéísée- tag

kár Rácz Kál,mán elvtáre szólt az ér· jar'hoz. Elmondotta, h02'V a suk6wrve
tekezlethez. Hangsúlyozta, hogy az át. zetnek politikai téren és a mu,n•ka· 
meneti nehézségeket, a SZOT segitsé- verseny frontján komoly feladatai 
gévet kiküszöbölték. Kérte a Központi vannak. Han<l'súJvozta. hol!Y a szakvezetőség segílségét a munka fokozott szervezetnek 8 Politikai Bizotts.il! hajavítás.a érdekében. Beszéde továbl>i tározatából kell kiindulnia, annak során hangsúlyozta, hogy a szakszer• végreha'tásál kell me.ve-yorsit.ania, vezet munkáját a Politikai Bizottság hoe,• a mee-lfvő hiánvossál!okat lcikiitnult év júl iUs 24-i határozata szabja szöböljék. és így méltó módon vegyemeg, amit maradéktalanul kell végre- nek részt a pártkongresszus előkészilé
bajtani. &ében. Kifogásolta, hogy a kon• 

A Politikai Biwttság ú'bmutatása gnesszus.i fela jánlások sok helyen ÚflV 
liatározn;a mea a szak&rervezet mun- 1örléntek, hegy a dolgozók nélkül dön
káját és ez a munka szervesen 11- !öltek a dolgozókról, leült az üzemi 
lesikedik be.le most a Pártlllllik kon- három ZÖll és me!!'(ette a dol1<0zók he
i!'res;;zusa t is.Z>teletére indult vereeny, Ivett a felaj;inlást. 
a Párt zászlaiáért fotvó küzdelem ki· Rózsauölfll/i elvtárs hane-oztatta, szélesítéséért V'é2zett munkába. hogy a szakszervezet központi appa. 

Rácz elvtárs ezután azokat a felada- rátusának munkájában mutatkozik bi. 
tokat ismertette, amelyek nélkül a zonvós javulás. de ue-vanezt nem !eh.el 
gzakszervezet nem tudja szereoét be- elmondani az üzemszervezetek munká
tölteoi a szocial i·mus é,pítésében. a járóL 
béke védelmében. 

Döntő feladatként jelölte mee- a 
i;z.akszervezeti vezetők e'.őll azt hoe-v 

a vezetést kö.telebb kell vinni a 

Az erővel való pazarlásról mee-em
lékezve elmondotta, hoe-v a három erő-

1 
vonal: a Párt. a szakszervezet. benne 
az üzemi biwltság is. és a szakvonal 

szakszol gálati vezetőkkel, különösen az 
üzemekben és egyéb szolgálati helye
ken a müszakí v�zetőkkel, hogy ezen 
keresztül a Kongresszusi Hét sikerét 
biztosítsák. Szakszervezeti vezetőink, 
aktíváink foglalkozzanak egyénileg 

sztahánovistáinkkal, élenjár6 dolgozó
inkkal. 

A szaksze.-vezetl vuciÖk fű�k 
szorosra a kapcsolatot a p,ártszer
vezetekkel, azok segítségével te
gyék központi kérdéssé a versenyt. 

,,Dolgozz jobban ma, mint tegnap" 

- Feladataink a Kongresszusi Héten 

Benes elvtárs ezután ismertette azo• 
kat a módszereket, amelyek segítségé
vel az öntudatos vasutasság- kiemel
kedő eredményt tud felmutatni a kon
gresszusi zászló elnyeréséért lotyó 
versenyben. 

Elsősorban agitációs felvilágosító 
munkával meg kell indítani a harcot 
a Kongresszusi H él legjobb dolgozója, 
brigádja, üzemrésze. szolgálati helye 
címért. Azokon a helyeken, ahol az 
öntudatos dolgozók már teljesítették 
válla lásaikat, tegyenek újabb felaján
lásokat, melynek fö iránya a mun.ka 
minöségi megjauitása legyen. Har
coljunk az utazási sebesség emelésé
ért. 

A Kongresszusi Héten el ken iJr. 
nünk azt, hogy az utazási sebessé
get 16.2 órakilométerre emeljük. 

Mozgósltsuk dolgozóinkat arra, hogy 
egyes területekre, szolgálati helyekre a 
szakszolgálat á l tal megállapított 
irány- és túlsúlyos vonatokat közle
kedtessünk. 

Munkamódszerátadás és tapaszta
latcsere kis:i.élesítésével segítsék a 
százszázalékon alul teljesítő dolgozó
kat, hogy teljesítményüket százszáza
lék fölé emeljék. .il vontatási szak
szolgálatnál dolgozó aktívák mozgó
sítsák utazószemélvzetünket, hogy a 
Kongresszusi Héten és a Kongresz
szusi Orség alatt 

minél több négyes kapcsot! moz
galmi vonatot továbbítsanak meg

takarított szénne,L 

A Kongresszusi Héten az egy terme
lési egységhez tartozó csoportok, bri
gádok üljenek össze a munka befejez
tével, minden nap tárgyalják meg az 
eredményeket és hiányosságokat, de 
legfőképpen azt, hogy m'ként tudnak 
a munka jobb megszervezésén keresz
tül egymás segítségére lemii. Tűzzék 
ki célul, hogy minden nap hány 
százalé*kal emelik t�J jesítményüket. 
Harcoljanak azért, hogy minden nap 
többet teljesítsenek, mint az elöző na
pon. Legyen a dolgozók jelszava: 

,.Dolgozz Jobban ma, mint tegnap,." 

A verseny nyilv6nossága 

A továbbiakban a verseny nyilvá
nosságával foglalkozott Benes elvtárs 
és kiemelte, hogy az üzemi bizottsá
gok munkájában súlypontot kell ké
peznie. A lő s.úlvt eddie- a technikai 
kivitelezésre fordították. Ezután ne 
csak a táblákon, hanem az agitáció
ban is ismertessék a dolgozókkal az 
elért eredményeket, hogy ezek ismere
tében küzdjenek tovább a túlteljesí
tésért. 

Ha6ználiuk fel az 
zók népszerűsítésére 
kat, faliújságokat, a 
hangos bemondókat. 

élenjáró dolgo, 
a versenyhiradó
" Villámokat". a 

Minden célravezető eszközt hasz
náljunk fel az elért eredmények és 
lemaradások ismertetésére, hogy 
ezen keresztül erőteljesen fokozzuk 

a verseny Jendüfetét. 

az elért eredményeket a dolgomk 
a Kongresszu� Hét után is tac

tani, vagy fokozni tudják. 

Fokozzuk 
az ellenség elleni harcot 

Benes elvtárs beszéde végén hang
súlyozta, hogy politikai felvilágosító 
munkán keresztül következetesen har
colni kell a Kongresszusi Hét sikerét 
fékező ellenséges elemek, a munka
fegyelem Jazitói ellen. A bizalmiak 
leplezzék le a rémhírterjesztöket, a fe
ketézőket, az álbetegeket, az iszákoso
kat. Agitációs munkájukban mutassa
nak rá, hogy az el lenség aknamun
kája a dolgozó magyar nép, s közöt
tük a vasutas dolgozók ellen is irá< 
nyul, és hogy ezek voltaképpen a 
Szovjetunió vezette békelrontot akar
ják gyengíteni .  Feladatuk az, hogy a 
Kongresszusi Héten minden erőt moz
gósítsanak, hogy öntudatos dolgo
zóink a legmagasabb teljesítményeket 
érjék el, azokat rögzítsék és tovább· 
fejlesszék a verseny után is. A vas• 
utas dolgozók ezen keresztül bizonyít
ják hüsé„üket és rae-aszkodásukat 
a Párthoz és annak szeretett vezéré
hez, Rákosi elvtárshoz. 

Beszéde végén megkezdődtek a hoz• 
zászólások. A központi vezetőségi ér. 
tekezlet tapasztalatait, az értékes hoz
zászólások anyagát Rácz elvtárs fog
lalta össze és egyben válaszolt az 
egyes hozzászólásokra. A szakszerve
zet vezető funkcionáriusainak most az 
a kötelessége, hogy az értekezleten 
tanultakat felhasználják munkájukban 
és diadalra vigyék a kongresszusi ver• 
senyt, a kongresszusi zászlóért indí
tott nemes versengést. 

dolgozókhoz, 
majd rész-letesea lsmeritette a kon
gresszusi verseny a I(ongresszusj Hét 
folyamán megoldásra váró feladato
kat. 

külön járnak s ez meglátszik a kon . .----------------------------------------------• gre56zusi verseny eddigi eredmélnvei-

Ezután Rózsavöl1t11i József elvtárs, 
il Vasútpalitikai Osztály helvettes ve-

ben is. Haladjanak ee-vütt a Párl ve 
zet'16ével és jóval n�-l!Vobb lesz az 
eredmény. Munkánkban a oo!i4ikal 
szintet emelni kell és le! kell 
hasnálni klasszi kusaink tarntásait 

Nincs nagyobb tisztesség, mini a P6rf, 

Rákosi elvtárs zász/ajáért versenyezni 

Rózsauötl[ui e!V1árs a továbbiak 60-
rán a káderkérdésről is mee-emlékezett. 
Itt is az et lensée- kezét kel-\ .  kercSni. 
mikor az.! ál lít iák, hog-v nincs káder. 
Nem egyéb ez •politikai rövidlátásnáL 
Hát akkor az ős.zi osúcslorg-almat kik  
hajtották végre és a kongressz.usi ver
senyben kik érnek el kimal!astó ered
mélnyeket - kérdezte. 

A káder felh01.ását akadályozó mes• 
terséges szüröt. a l>aráti klikkeket, 
vagy azokat, akik féltik pozíciójukat 
az új káderektől, el kell távolítani. Az 
e'.lenség elleni harccal kapcsolatlban 
bírálatot €Yakorolt a szakszervezeli , 
de különösen az üzemi bizottsáe- mun. 
kájáról. Elmondotta. hoe-v a :obboldali 
szociáldemokraták álszociali!;ta frázi. 
sai érvényesülne!, egyes üzemi bizott
ságok munkájában. Ez komoly veszélv. 
mert leszűki,lik az OB munkáját jobb
oldali szociáldemokrata értelemben 
vett »érdekképviseletekre". 

Rózsavö/J;fqi elvtárs han!!Súlvozta, 
hollV az e!len.sée- elleni harcban lel 
kell számolni az oppo,tuniz.must. Az 
e!-lenség- elleni harc szorosan kapcso
lódik a pártkone-resszus sikeréhez. A 
munkaverseny nvilvános ellenőrzésé. 
nek kérdé&ével foe'1alk01.va kiemelte, 
hol!Y 

a műszaki vezetés méginkább 
bontsa fel a tervet és szervezze 
meg a munkaverseny nyilvános-

&ágának ellenőrzését. 

Csanádi eMárs döntő hibaként em
lítette meg, ' hogy úgy Já,tja, ninc� 
kellő lendület a versenvben. Sok he
lyen a verseny „ren;Jeletszaaú" volt 
és úe-y is ha 'tot !ák vég-re. Va,t,ahqiry 
1ra·zdasági vonalra tévedt telies mér= 
tékben ezeken a helyeken, nélkülözte 
az éltető és lendületet nyujtó politikai 
tartalmat. Ezt észrevették és javítottak 
rajta. Az eredmények meg is mutatkoz
tak. 

Ezután arról beszélt, hogy a hi á
nyos, vagy nem kel lő politikai fetvilá-
2osító munka volt é-ezhető ezeken a 
helveken. de ennek a munkának nem
esak megindulni, hanem állandóan 
fo!ytatódni kell .  A ió mum>ka érdekében 
döntően kelt foe-lalkozni a pártépítés.
se!. a Párt erősítésével. 

Beszéde további részében arról em
lékezett meP'. hqp-v a1, öntudatos vas,. 
fegyelem elene-edhetetlen kellék. mint 
ahogy elengedhetetlenfrl fontos a ha 
zaszeretet. a Párt ;ránti s.zeretet, a 
Rákosi elvtárs iránti szeretet. a Szov
jetunió i ránti hűséP- és hála érzés-e a 
vasutas munkájában. Különösen most, 
a nemzetközi osztályharc kié! eződése 
Idején, mikor az amerika; imperi alis
ták harmadik viláe-háború kitörését 
készítik elő. 

A vasutasság a kongresiszusi 
zászlóért folvó versengésben - mon. 
dotta befeiezésiil - me" fogja mutalm! 
eredményein. az öntudatos vasfeil!Yel 
men épüW balesetmentes szole-á!aton 
ker�s21tül, hc.gy szereti a Pártot, Rákosi 

A kongresszusi versennyel is segítjük 
a Szakszervezeti Világszövetség munkáját 

A Párt 1 1 .  kongresszusa közeledík. 
A magyar dolgozók, s közöltük mi. 
vasuli munkások is felmértük je!entö
s.é,::ét a kongresszusnak. 

Nagyon jól tudjuk azt, hogy a Párt 
fs a maii;yar nép vezére Rákosi 
Mátyás m:lyen sokat do:gozoH, harcol't 
a nép felemelkedéséért, azért, hogy a 
mi drága hazá11kban. felépilsék a 
szociahmus országát. 

Mi, vru;nÍunkások, nagyon jól tudjuk, 
milyen volt a velünk való bánásmód a 
mult rendszerben. Nagyon is megizlel. 
tették veiünk a munkané:küliség kö
nyörtelen körülményeit. Ma nem kel l 
íé'.ni a holnaptól, 11em kell félni a 
munkanélküliségtől. Es bár az ame
rikai agresszió m:att á:dozath-észséget 
vár tő.ünk a dolgozó nép vezeiője, a 
Párt, áldozatkészséget a munka terü
letén, á ldozatkészséget bizonyos von-at
kozásban a közszük&fgletii javak ter
melése és elosztása �rén, - mégls azt 
mondom, hogy semmi áldozat nem sok 
a'hhoz, amit hozunk, mikor tudjuk, 
hogy ezerszeres kamattal tériil vissaa. 
Mikor tudjuk azt, hogy minden épülő 
gyár és üzem, iskola és bölcsőde, 
üdülő és sportpálya. kultúrotthon 
munkásfúrdő mind a dolgozóké, egy
től egy:g a mienk. 

Ki ne látná azt a végtelen nyomort, 
azt az elesettséget, amJyben az •mpe
rialústa országok do:gozóinak többsége 
él. Mi,ndnyájan fttdjuk, hogy .a 
manshallizál! országokban és � imp,e
ria,:'is1a Amerikában csak a munkáe
árulók é'.nek kh·éMes körülmények 
között. Ez.ért azonban a dolgozók mil
l iói szenvednct és fizeUk az árát. 

a nemzetközi munkásosztá:y harcát a azt hiszem minden munkástársam így 
szabacklágért. a függetlenségért, segít. gondolkozik. hogy minden erőnkkel és 
jük a Szakszervezeti VLiigszövetség képességünkke: támogatjuk a Szak-
munkáját. szervezeti Világszövetséget a békéért, 

A Szakszervezeti Világszövetség a nemzetközi pro:etar:átus felemelésé-
működésének betiltása mély benyomást ért vívott harcában. Tudják meg az 
�a:korolt ránk Ebből azt láttuk, imperial isták, hogy a Szakszervezeti 
hogy az imperialista háborús gyujto- Vi'.ágszövetség harca a mii harcunk k 
galók nem férnek a bőrükbe. Eszeve � nincsen , olya_n erő, �rnely meg,aka
,s.zclt J<:ap·kodásuk azonban a bkk.e dalyoz'halna osszelogasunkat, s a 
híveinek vil ágtáborát nem fogja meg· Világszövetség mfiködé&ét. 
tévesztem, nem sikerül sorair,kat meg- , Csiszár Imre, 
bonta-rm. El vagyun'k szánva arra, és a MAV Hídépítő OV do;:gozója. 

A Kongresszusi Héten 
megtakarított szénnel továbbítjuk vonatainkat 

A verseny nyih'lánossága hatalmas 
mozgósiló erővel bír. Oda kell hatni, 
hogy 

az üzemek az üzemekkel. az egyéni 
versenyzők, minden kisebb munka
egység, brigád és műhely ver-

elvtársat . szer€4i a vasutat. A Szakszervezeti Vi/6gszövefség 
Csanádi elvtárs felszólalása után 

került sor a központi vezetőségi érte
kezlet lő napirendi pontjára. Be11cs 
Mihály elvtárs, a központi Ter
melési és Bérosztály vezetője ismer
tette részletesen a kongresszusi ver
seny állását, eredményeit, döntő mó
don pedig a kiküszöbölendő hiányossá

senybelendüljön egymással. 
Indítsunk versenyt a kon!!ress>zus Jeg
iobb ee-vérti versenyzője címért. Tart
,sák nyitván, ló kivel versenyez. el-Jen· 
őrizzék és tudass-ák a másik féllel i s  
versenytársa eredményeit. Lendüljön 
versenybe minden vasutas, minden 
üzem a kon11resszusi zászlóért. Es eb 
ben a versenyben különös gondosság= 
eal törekedjünk mill1Ősé2'i vállaiásra is.. 

Nincs nagyobb tisztesség, mint a 

Párt. Rákosi elvtárs zászlaiáért verse
nyezni fejezte be felszólalását 
Rózsavöl1t11i elvtárs. 

Róamuöt1<11i elvtárs után Csaniuii 
György elvtárs, az államvasutak 
vezéri gazgatója s,zólt röviden az érte
kezlethez. Elmondotta. hO!!V a párt
konQ"resszus thszteletére indított ,·er
senvben ue-YSJ!l értünk el határozott 
eredményeket. de mée- számos javítani 
yaJD "3.0 menetközben. 

gokat. 
Benes �lvlárs hangsúlyozta beszé· 

dében, hogy központi kérdéssé kel 1 
tenni a kongresszusi versenyt minden 
osztály, minden reszortfunkcionárius 
számára, mert ez nem reszort és nem
csak a termelés és szervezés feladata. 

A Központí Vezetőségnek több köz
vetlen támogatást kell nyujtani a 
területi bizottságoknak és az üzemi 

bizottságoknak. 

A kommunista- és pártonkívüli funk
cionáriusok egyéni pé:damutatá,-;al, 
helytál lással járjanak élen a vállalá
sok teljesítésében és túlteljesitésében 
Fűzzék szorosabbra a kapcsolatot a 

harca, a mi harcunk is 

Felszabadításunkat a Szovjetunió. 
rrak köszönhetjük, mtnt ahogy ffllki 
köszönhetjük azt a sok segítséget, 
tapaszta'.atainak átadását pé!dául a 
va5ulas mmgalmakban, amellyel meg• 
gyorsítottuk a nép felemelkedését. 

En pártonkívül i  vagyok, de csodá
lallal és a legmélyebb emberi meg
becsüléssel tekintek lel a kommunis
tákra, ezekre a hősökre, akik a mun
kásosztály élcsapatához tartozna.k, 6 
amelynek soraíha én is szeretnék 
bekerülni. A Párt, Rákosi elvtárs v<!tlh 
tésével újjáépítette az országQt éf. 
megkezdte gvöze'.mes harcait a szooiia· 
l iz,mus felé haladó uton. 

Mi, éppen ezért m:aden segítséget 
megadunk a Pártnak, hogy harcait 
eredményesen vigye. Jobb és tl!bb 
munkáva·! segítjük most ;s a kongresz 
szus si,!rerét. Nagyon jól tudjuk, hogy 
a kongresszusi versennyel is segítjük 

AZ tlNTUDATOS MOZDONYVEZETO: Vlqy6tek a qy,rakb,; a szenec. A He1to qresszusl H,ten meqta_�arltott szjnnel tov,bbltJuk vonatalnkat a Pü-t ti-� 
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A ,.,,kongresszus tiszteletére indított 11111nkaverseny 
segíti • téli forgalom lebonyolítását 

En nap váluzt el bennünket a Kon
trreazusi Hétt61. Ezen a héten mé2 ki 
lehet lavltani a hianvossál!okat, be 
lehet .hozni a lemaradásokat s azok 
pedl1, akik már teljesitették vál
lalúaikat. úi felajánlásokkal mutat
hatiak me2. mennyire szivü2yük a 
pártkon2ressz1141 sikere. 

Rakoerendez6 allomás dol2ozói pél
dául már a Kon1?resszll6i Hét elötti 
napokban teljesitették vállaláuikat 
és február 16-án úiabb kötelezell&él!· 
vállalásokat tettek. Felajánlották, 
bos?v a vállalt három darab felemelt 
menetsebe<1sé2ü vonat helyett né2vet 
indita.nak. Az e2y kocsira esö moz2a
tá6i ld6t 107 helyett 1 10  százalékra 
telieaitik. Vállalták 1öhbek között, 
hol!V az eevéni fela ján!asok s-zámát 
100 százalékra emelik, Fela jánláeuk 
értéke 245.842 forint. 

A dol2ozók lelkes han2ulatára jel
lemz6 például Kaba állom;M; dol2ozói
nak vállalása. Itt Kocsi& Sándor in
tézó dol2ozótár,;aiva1 e1?Yütt vállalta, 
hOl!'Y két kon2res,;zusi vonatot továb
bít 50 kilométeres felemelt &ebessé2-
l!'el. A kabaiak példáját követték Zá· 
honv. Püspökladány és Biharker�z
tes, ahol n2vancsak kér1ék ha,;onló 
vonat indítását. 

A Szes?ed i  Területi Bizottsá2 jelen
tése szerint február 15-iiz a területen 
lévö dol2ozók 94 i&zázaléka kapcsoló· 
dott be a konere66zusi ver,,envbe, 
amely napról napra S'Lélesedilt. Pél-

dául a kiBk1rnféle2yház.í 6zertár dol-
2ozói a pártkon2ressZ11S tiszteletére 
versenvben állnak a ,;zeeedi MA V 
J2azealós.i2 valamennyi 6Zerfárával, 
amelvet a kon2resszus után is folytat
nak. 

A kultúrcsoportok műsorukkal se2i• 
lik a versenvlendületet, ismertetik je• 
lentó6é2ét és népezerúsílik a kon-
2reMzusi versenvben 
elérö dol2ozókat 

jó eredményi 

A kongresszusi zászlóért 
folyó versengésben 
élenjáró üzemeink 

Uzemeink dol2ozói jól tudják .azt, 
ho2v milyen tíszleasé2 és dicső�e 
szociali!>ta versenyben evöznL De azt 
is tudják, ho2v a koneres&ZU6i zász· 
lóért nemes vereeneésben mérkőzni 
eevmás,;al, maid 2yózni a konere z. 
szusi versenyben - mél! annál is na
l!YObb diC6ó&é2. Ha valamelyik vas
uti üzem élrekerül a me2ve verse
nyében, me2kapja a meqyei pártbi
zottsáq zászlaját. Ha valamelyik bu· 
dapes,ti vawli üzem kerülne élre, az 
a budapeati pártbizottsá2 zászlaját 
érdemelné ki. Véeül az az üzem. ame
lyik valamennyi üzem között i6 élre· 
tör ebben a hatalma.s versenyben, el
nyeri a le2&zebb és leenaizyobb ki-
1imtetéet: a Maevar Dolqozók Pártja 
KöZPonti Vezetóséqének záS'Llaját. 

A mi zászlónk - Rákosi elvtars zászlaia 
Az eddiei kiértékelés szerint a 

Yasútüzemek közül élrelendüllek a 
ver6enyben a Dunakeszi Jármújavitó 
UV, Budaoeiit-Ferencváros állomás, a 
dun<1penteleí vasúlépilés é6 a mi6· 
koki fú!öhá-z derék dol2ozói. 

A szombathelyi fütöház 289.566 fo
rint értekii vállalá5át 14-iiz lúllelje
sílve 302.305 forintra emelte, de az 
újabb felajánlások tovább emelik ezt 
a jó eredményt is. 

A soproni osztálvmémöksész doleo· 
zói is teltek fela jánlást. Jó eredményt 
ért el Unqer András pályamunkás 
bri2ádja, mely 1 1 5  S11:ázalékról 1 25-re 
emelte leljesilményét. 

Celldömölk állomás Vaj<kl Józ.,e/ 
forealmi szoll!álattevő 184, Horváth 
Antai kocs1mester 148, Kemenes Jó
zsef lávirász pedig 150 százalék06 1el
iesilménnvel küzd a konere5tzu6i 
versenyben. U1:;yanitt az Osválh-bri
l!ád a tolatós tehervonatok utazási 
sebessél!ét 1 33 százalékra teljesilelle. 

A sztahánovi6lák Í'i!Yekeznek túltel
ies-iteni vállalá6aikat. Kádcu /&Iván 

Szerencs állomáson 166 51Zázalékoe &t
la2tel ief;ilmén vt ért el. Luda.s állomá· 
son komplex-briead alakult a koc.si
tarlózkodá& csökkentésére. 

A pécsi iNzeatósáe területén több 
mint hárommillió forint felajánlási 
vállaltak, amelvböl közel há.rommll
lió forintot tel jesílellek. ._Az eqy főre 
e ö fela jánlás átla11a 296 forint. Báta• 
szék-Fülöház 191 százalékra teljesi
telle vállalását. 

A debreceni területen a kon2resz
szusi versenyben tett vállalá.ok telie· 
eitésében k1tünö eredményt ért el a 
debreceni fütöház, amely ne2yedmil
lió fölötti fe!a jánlását 407.325 forint 
értékben teliesitelte lapzártáig. Zá
hony állomás az ir<inyvonatok inditá
sá-ban 261.2 százalékos leljes!lménvl 
éri el. Nvireeyháza állomás 1 40 szá· 
zalékos irányvonat-indi!ásával é,; 
284.3 százalék06 Jclemell 'S-Cbessészil 
vona,t továbbitásával mutat példát. 

A nyireeyházi ki&va,úl dOll!OZÓi 
közül Fekete András élmunkás már a 
harmadik felajánlást tette a konereaz
szus tiszteletére és 19 doleozó követte 
példáiát. 

Szeeed területén a békéscsabai 06Z· 
tá!vmérnök6él! sztahánovista bri2ádja 
220 órán kere. 7l ül 137 százalékot éri 
el . és további ió munkára lörekezik. 
A hódmezövásárhelvi osztálymérnök-
5él!nél Podmaniczki Pál talpfakapcso• 
lás,;al 1 40 :  a .szeeedi fúlöház kazánko
váas szlahánovistá ja: Kiss István pe
di11 174 &zázd!ékot éri el. 

A szombathelyiek versenyében 
Széplak, Elek lakatos 167, Jászberényi 
/mre mozdony!akal� 1 60, Petri Jstván 
kazánkovács pedil! 165 6Zázalékos át
laeteljesilménnvel küzdenek a kon· 
2resszu&i vcr6enyben. 

Mel!állanitható, hOS!Y J.hol a kommu
nisták ió péld<ival járnak elöl, ott jö 
a verseny5zellem és me2felelöen ké
ezülnek a dolgozó ma2var nép ünne
pére. Ha�onló jó a vers-enylendület 
olt is, ahol fel vették a harcol az el
leD6él!l!el. fokozták az öntudatos vas
fe2yelmet é6 jó politikai felvilágo5íló 
munkával ludatosílollák az MDP II. 
koneresszu5ának ielentöSé'i!él. 

A vasútüzem kommuJ'li.siái, a Párt 
öntudatos hai lelke-sen é6 harcos.1n 
kilzdenek és lelke edésükkel ma1?11k
kal ra1?adjá.k a pártonkívüli dol::o
zókal i , ho2v méltóak leeyenek a 
lel!na2vobb kitüntetés, a pártzánló 
elnveré ére. 

11111 lellnw' 17. 

É leniáró műszaki vezető iutalmazása 

A hazáját $%.eret6. a s?:oclalizmus épité sét s�fti:5, a bé!<� _h1!rcos me�vedásére 
kész műszaki értelmiséq a Párt, R3)(cs� e\vta ... s me::,h�cst_�lese-t érd. m 1 kJ. Az 
ómis'<.olci osztálymét-nöksél'Jf!>t veZC!�i Recs�r lstv.in me�r.ok. A� hz„m. a Jó 
munica nyomán most nyerte el a meqti sz\elö . El üzem„ címP.t H!;:,O.,kön RCzsa„ 

völqyi József elvtárs. ;,, Vasút-901;ti_kai Oszlá 1y heiv':ttes _vc e 6je, oklev--let ff 
pénzjutalmat nyújt át Récser Jstvanna k, az os.:tatymernöksé-:J vcze,öJének. 

„AMIT ALKOTUNK ÉS ÉPÍTÜNK 

AZ EGYEDÜL ÉS KIZÁRÓLAG A MIÉNK ... " 
Vilmányi Tibor a kongresszusra befejezi 

1952 augusztus l-ig kiszabott tervét 

Ot..ves tervünk rná.sodik  évébe léi>
tünk - mondja Vilmányi Tibor népköz
társasági érdeménnes, sztahánovista 
eszter�álvos a Landler Művekben. 
Ermft a l?'ondoLatnál mei;r kell, hoi;rv áll
jak ei;rv pillanatra. 1 923 óla doli;rozom a 
vasútnál, mint esztergályos. Az évek 
mu!ása sohasem l!'vakorolt rám olyan 
hatást, mint az utóbbi hat hé. ú gy 
érzem, ho2vha körülnézek népi álla
munk alkotásain, nae-von sok minden 
megváltozott hazámban és ebben ne-

sxel és az élet szépséi;rei nem a kizsák: 
mán•· ló kapitalistáké, hanem a népé. 
Ebböl a hatalmas épilő munk ,íli'•l min
den �csöiletes dolgozónak ki kell ven
nie rí::szét. 

Mi. a l.anrller Jenő J.irműja\·itó O V  
élen ;áró dolirozói, mcl!érte Hik P.írtunk 
1 ongresszusának jelentőségét. Mindent 
elkövetiink, hogy munkafe'aján!ás2:11k
kal sikerit emeljük. A műszaki wzető. 
sé1i:gel karö:tve, megtárgyaltuk osz
tályunk Sztahánov-mozgalmánnk fejlő
dését. 

kem is részem van. A fenná'ló körü'mények szerint ki-
. • • értél,e'lük credményeinl<et és 1 'inyos-Mei;rvaltozott a munkához, az eletftez, 

1 

.sá[!ain' al. Elhatá.roztul;, hogy Sztah:í. 
a társadalomhoz való viszonyunk. Ma nov-mozca!munkat nem haitvjuk dla. 
érdemes do\i;romi, mert ma ma 2unk. porndni, hanem most, a fcszii,t nemzet
nak doli;rozunk és amit a:kotunk, ep1- közi h•lyzetre való tekintettel, ötéves 
tünk, az ei;ryedül és kizáróJai;r a miénk ,  tervünk tútteljesitése érdekéberi azt 
a családunké, az ei;rész dolgozó nepe_ fr j:cszlcni iog juk. j,, pé ciam•1l.1tással 
Ma, az üdülők, a sportpályák, a tenné 
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::: ---------------------------------
módszerátarl:is és az e'.maradók meg-

Amint a „Szabad Nép" 1qa: .,A 
Párt zászlaja, - méltó örököse, dicső 
utóda azoknak a loboqóknak, ame
lyek alall Rákóczi és Kos . .uth szabad
sá11harcosai, 1919 vöröskatonái küz
döttek. A mi zá5zlóinkat mártiriaink 
kiontott hÖ6i vére festette vörösre. A 
mi zavzlónk, a kommunisták zászlaja 
alatt vette birtokába a haz-ál a dol2ozó 
maevar nép, e zászló alatt diadalma<· 
kodott ellensé2ei felett. A mi zá,z. 
lónk - Rákosi elvláre zá6zlaja, na!!y 
2vózelmeink é6 jövendő dicsö,é2es 
harcaink jelképe. Valóban a békéért 
vívott küzdelem, a szocialista énilö
munka élen járó harcosának, zászlóví
vő jének kell lenni annak az üzem· 
nek, amelv méltóvá akar válni a kon-
2ressqcusi zá41zló llul!Y kitüntetésére!"  

A miskolci fútöház fela iánlá&át már 
jóval túlleliesilel te. 344.636 forintos 
vállalását már 404.086 forintra tel je
sítette és lendületesen tovább folytat• 
ják a versenyt és küzdenek a kon· 
eresszusi zd6zlóért. A fütöház ver
senyre hívta ki e'i!vébként az Ü7emi 
bizoll,á2okat a lee jobb üzemi szer
vezömunka eléréséért. 

Bürokraták !!�jóÍndulatú té,Tedése·· 
fékezi -versenyünket 

• 

segítése érdekében. A balesetek szá• 
mút csökkenteni fogjuk, a meddöidö
ket k ihasználjuk. Ezenkiviil a Vasutas 
Sztahinovista Értekezlet hattrozatl 
javaslatát a magunkévá tesszük. 

Szombathely állutnáson termelési 
értekezletet tarlot-lak. ahol az önlu
dalo�an dol2ozók ú jabb felajánlási 
tettek. Vállallák, hoev az eey koe5ira 
esö eszy5égidöt 125-ről 1 35 százalékra, 
a tartózkodási e1?V6él!idöt 1 10-röl 120 
százalékra. az utazási sebe"éeet pe• 
die l 6.5 ki lométerröl 16.8 kilométerre 
fo'i! ják lel iesíteni. A felajánlások ér
téke me2halad ia a má,félszá1ezer fo
rintot. Jó eredményt érlek el a ver
senyben Nagy Ernö for1?almi szoli;?á· 
laltevö 197 1 Polqár Lörinc kocsimes
ter és brigádja 1 48 é, Uqlyaí József 
eépkí érö 367 százalékos teljesíimény
nyel. 

Pártunk II. kongresezusára a ma
gyar doigozó nép lelkesen készül. A 
va,;út dolgozói hatalmas arányban ve. 
szik ki részüket a kongresszus tiszte
letére bc:ndított szocialista munka-
versem-böl. A do.gozók a'u:ró! jövö 
kezdeményezésein keresztül napról 
napra ki\'Ítló eredmények születnek, 
me;vek hatalmas megtakarítást jelen
tenek m,pgazdaságunknak. 

Az ertdrnényeink mel!ett azonban 
komo:y hiányosságokkal ta'.álkozunk. 
Ezeket a hiányosságckat egyes büro
kraták „jó i ndulatú lé\'edésnek" igye
keznek beállítani. 

l\.t konkréten az újító mozgalommal 
ki·,ánok fogla ;Jwzni .  

A Tata-a lsói Vi !lamosrnnal Fel -
ügyelőségnél január 31-én ötletnapol 
tartotta !<. Az őt:etnapol a ,'v\AV Bp. 
I gazgatósága IV. oszlá,yából kiküldött 

ÉLÜZEM LETT A FERENCVÁROSI FŰTŐHÁZ 

A ,_� fClllh6z Jó munk6Ja nyom6n, a f0t6"'zak eqym6sk6zll 
_...,yMMn 8 1V neqy<!C:NY eredmél'lyet alapflln 6l11:1em lett. A kilz141c-a. .. 

talla I mlnlu*lwn q�nyörjl v6nd0rúszlój6t az eddlqi birtokos, a uombat
\': 1 fit6hu dolqozói nev,ben K6halml ErnCI alvt6rs. sztahánovlst.a mozdony• 
-� adta ft onneplléq k•r9"ben Lenqyel József Munkaérdem�Mldes utaháno
vlala ..-cian)'.,...,..... a farencv6roal dolquok INICIY talk...W.. kilzepatta . 

.. 

Mikó Imre műszaki fe:vigyffezó irányí· 
tolta. Az ötletnapon a dolgozók nagy 
lelkesedéssel vetetek részt, felveteltek 25 
ötletet, ebböl a bizolfság mint jó 
öt: tet helyszínen díjazott ötöl, majd 
14 olyan öt:e,et, ame:yet mint újilá!!-, 
kell kidoli;,izni és beadni a do',goz,ik 
1)8-k, szintén eliogadott, de nem 

dliazott. 
A bizotl6ág lagjai között -,,;ta kelel

l:1',zeU tekintettel arra. hogy a korábbi 
öt.etnapokon az újításnak e.fogado1t 
ötleteket is díja7.lák. Mikó kartárs, az 
igazgatóság kü!dö te a bizottságnak 
k ijelentette, hogy az igazga•óság 
álláspontja az, hogy az  ÚJÍ' ásnak 
számító ötleteket díjazni nem kell, 
mert mint újítást elfogadás esetén 
úgy is dijazzá!c Ez az intézked(-si 
eljárás az öt1c1levök között rossz 
hangu: atot teremtett és egyes clo, go
zók kij�1entették „márpeó:.g ezután 
nem '.esz érdemes őtie!nap-ra jörmi". 

Mikó kartárs, megkérdezve a he:y
telen inlézkedéssel kapcsolatban, k; Je
!eniette, ho� ez.t előzőleg- Rud;cs 
tanácsossal i1tbeszé/!ék, ki közyct :en 
munkatársa, ehet hogv az eg.:5z egy 
„jói.ndulatú tévedésen'' a lapszik. Mint 
aki megbánta tévedési!, késu;éggcl 
lett jg€relet a tél'edés korrigálás�ra, 
hangsúlvozta azt. hogy Rudics taná• 
csos hasonViképpen tartotta meg Tor 
bágvon az ötle1n-apot . 

Euk és hasonló jó:r.du:atú té\·edések 
az újítási mozgalom fékjé·vé vá!nak 
és visszaszorílják a do: gozók a'.ulról 
jövó kezdeményezé-s.'1. 

lJgvanrsak M;ká kartárs ha!ásköré 
be tartozó komc'.y mulasZ! á;;cú ál'.nak 
fenn a Villamosl'onal Fe:ügye:őség 
részérő!. 

l!l50 augusztus 30-án ugyanezen a 
helyen Mik6 kartár5 rendezett ötlet• 
napot, amely ö::etnapon 18 drb. újítási 
ötlet lett díjazva. A díjazott ötletek 
közü' a mai na,pig s,em lelt kido:gozva 
és be.adva egyetlen egy újílás eem. 
Mrkö kartárs nem tudoll odahatni, 
hogy Mihály István a Vili. von. Fel
ügyelőség \·ezetó mérnöke (kinek s:!JÍn. 
lén azóta 2 kidolgozatlan újítása mai 
D31»1t sillC6 beadva) a 18 ötlet illetve 

újítási javas:at beadása Iránt intéz 
kedet: volna. Az azóta eheit hai é& fél 
hónap Mihály István vezetö mérnök 
állítása szerint nem volt e:cgen<ló 
arra, hogy a doigozóktól az újítási 
javasiatol bekérte \·o:na. 

Dc a tény{k azt li.wnyiljá-k, hogy az 
ö!letlevő kartársak és e:vtársak sem 
rende)kezlek annyi szocial:sta öntudat 
1al, hogy az ötletért kiiizetett díjak 
ellenében szocia :ista kötelességüknek 
lar'ották volna az ötletek kido:,gozását 
ée beadását. 

A műszaki vezelé,; nem támogatta 
az alulról jövő kezdemé11) eZ6seket, 
nem nyujtolt kel!ö segítséget. 

A mul a�zlók közölt sz.?repel Lenc�e 
Menyhén üzemi bizottsági titkár, kinek 
három dijazotl öllel<' sz:ntén ninc.� 
kidolgozva és beadva. 

Az üzemi bizottság nem törödött az 
újí'ási mozgalomma;, han}agul kezelte 
<'"-1 a dönti.ien iontu„ kérdést. l\em tar
tott el enörzést, neir, nyujtott €egitsé
get a szakl'ezeiés.nck, jobboldaii  szo
ciaicemukrata munkam0clszerrel J ibe. 
r.ílisan kezelte az újító mozgalom kér 
dését. Az új1tási mozgalom e-::en vétők, 
a fefödésünk gát:<ii közölt szerepel 
nek: 

Lois Rudolf egy drb., Tóth Ferenc 
3 drb., Rádaiy Sándor müszaki i•ntézö 
4 drh., Valcz JCzsei 3 drb., Lencse 
.\\en,-hért 0B-titk.á r 3 drb., , 'émeth 
Mátyás I drb., 1'örmend' Ede I dri> . 
é,s M nály J5l\·án a \'1 '  . alál1omas 
,ez.etóje 2 drb. ki nem do:gowtl a mai 
napig még be nem adott újítási ja\3�
.a okkal. 

Az egyre erö�dó oszlái�ha rc, az 
imperialisták napról napra iokoznd6 
háborúra való g, ujlogalása n1egkö,-c
teli ma m'nden becsú.eies do·goz íto', 
hogy fbcren őrködjön saiá' mul'ka 
terü.etén és vegye fel a harcot, lep ·  
·ezze le az e:len�g ügynökEi.l. 

fokoz<Jltabl>an kell felfigyelnünk a 
.,jóindu:ahí té\·edésekre" a iej'ödt's:inkc: 
gátló az úJítási mozgalmat semmibc
\'e\'Ő szabotörökre. 

Szahadság! 

KOVATS JólSEF 

vonalfeielös 

Elért eredményeink növelésére min
dent elkövetünk és ez döntő feladat
ként 'áll előttünk, mert érezziik, hogy 
ezzel fejezzük ki igaz ragaszkodásun
kat és szeretetünket nagy Pártunk és 
forrón szeretett vezére, Rákosi elv· 
társ ír.int. Mi érczz,ik és tud ·11k, hogy 
eddigi fejlődésünket és a termelésben 
elért eredményc,nket a Szovjetunió 
derék sztahánovistáinak, azok munka· 
módszerátadásának és jövöbe vetett 
erös hitüknek köszönhetjük. 

Nem állunk meg fé!úton. Tovább 
me·g)•ink a szocializmus út.fán, bármeny· 
nyire is fenyegetr.�k a háborús uszító 
imperialisták és láncos kutyáik, mert 
mi m'nd ·n csdszövési!k ell ... ,�·�·rc meg. 
védjiik a békét, családunkat és hazán
kat. 

Mi nem nyugatra, hanem kelet felé 
tekintünk, mert ott kel fel a nap, 
ahoonét megkaptuk a szabadságunkat 
és ahonnét minden nép számára eljöa 
a béke és a siabadság. 

Ha visszatekintünk az elmúlt idökre, 
látjuk azt, hogy rövid idö a!att két vi
lágháború zajlott le. me y prszágok és 
népek pusztulását hozta magával. Az• 
óta soha egy orszáRTiak, egy népnek 
nem jutott eszébe a,, hogy bármilyen 
formában is békét kezdeményezzen. 
csak egyedül és kizárólag a Szovjet
unión.ik. Ennek az ál lamnak és nép
nek ezért tisztelet és megbecsülés 
jár. 

Ln már el� éves te,, eme . t ;2 jú
nius hó l -ig  terjedő idöre teljesitef• 
tcm. f'claJán.om, hogy l'Jrl.i,,k II .  kon
gresszusának tiszteletére, a kongresz
szus befejezéséig, len-emel 1 952 
augusztus hó l -ig, szá7.százalékos mi· 
nöségi munkával leljes1tem. 

lgérem továbbá. hogy üzemünkben 
az é'munlds- és sztaháno, ista kör be. 
lyiségéncl, közeli clkésztilésc után olyan 
S?er\'ezeti életet fej:esztiink ki, r>ártbi
zotlságun� és müszaki vezetőink útmu. 
tatásá,a!. hoirv a szlahánovbt, névnek 
olvan tekintélyt b'ztosítsunk. hol!'Y min
úen dolgozónak lel!fííbb váirya le2yen 
munká jával és eredményével közénk 
Jönni és élenjáró harcossá válni a szo
cialista haza, a szocialista vasút mee
teremtésében és a béke megvédelmezE. 
sében. 

VIimányi Tibor 



., 

Az öntudatos vasutasok tízezrei küzdenek 
munka·verseny/,en a Párt kongresszusi zászlajáért 

Ezekért a hibákért f elelós a szakszervezeti központ is ... 
Levél a kádermwikáról 

A „Közlekedés'' január 2-i 6zámá
ban Gróf József elvtárs foglalkozott Minden remény meg van arra, hogy a �zak&zervezeti kádermunka hiányos· .i vasu,las dohgozók napról napra fo-

sen a külső S'lerveket, hoi;iy sok ér• 
!ékes káderrel ,2yarapíthassuk moz• 
i;ialmunkat . ,,A Maqyar DoJqozók Partja 

Központi Vezetősége üdvözli és 
támogatja' a dolgozók �onqresz• 
szusi munkaversenykezdeménye
zését, mint a béke meqvédéséért 
folyó harcunk újabb fontos feqy. 
verét . • . A részvéteJ a munka• 
versenyben minden dolgozó szá· 
mára fokmérője a Párthoz való 
húséqnek, a ,nép ügye iránt ér
zett odaadásnak „ 

(A Magyar Dolgozók Pártja 
Közponli Vezető.ll';Jégének váJa..,;,z-
leve,Je a dolgozók kongresz
s,zus.i munkaverse.ny-.kezdeménye. 
zésére.) � 

Nagy Párlun,k hmereles korfgresz
szusi Ieve!ében a Központi Vezetőség 
megemlékezett arról, hogy a Ho!herr
irván munkások �ldamuiató kezde
ményezése nyom.á.n hatalmas ütemben 
bontakwtak k; .a mun:kaversenyválla
Mook és a K:on-g,resi;z,usi Hét szerve
zésére iráinyuoo üzemfi jav,aslrutok. A 
kezdeményezést köv,efö lebkesedés azt 
biwnyílobla, l�ogy egész dolgo:w né
püin'k á:lérzi az MDP II. kong.reswu
�nak je!re1111.őségét. 

A magyar dolgozók ,a;'lkotó kezde
ményeres.e hat.almas, új eirőforráSOlkat 
tár fel - mondja a Központi Veze,. 
töség válaszlevele. - A munkaver
seny hazánkban mindin>kább a sa:ocia
Jiz,mus építésének állandó módszerévé 
válik. E kongresszu,;i munkalel.ajá-nlá
sok mé!tó kifejezői dolgozóink hűsé
gének Párt-utllk és szeretett Rákosi 
elvtársunk id,nt .  Mé)ló k'-fejezöi Pár
tunk és népünk teljes össz-eforrottsá
gána-k és cxl·a.3dásá,nak a szocializmus 
építése, a béke megvédése, a haza 
nagy ügye iránt 

Az öntudatos vasutia;s dolgozóik, a!kik 
11 vasút gazdáivá vá ltak é.s a felsza
badulás óta ehlielt esztendők .alaltl be
bizonyíto,tltálk az el!enség,gel vívott 
harcban, és a murika frontján aratott 
gyöz,elmekkel egyará,nl, forró haza
szeretetüket, - most is hatalmas �1-
kesedéssel kés-zítík elő a pártkon
gresszus sikerét. Ugyanaz a hazasze
retet, amely megmutatkozott az üze
mek jobboldali szodáldernokratáival, 
az imperíalisl.á,k belső ügynökeivel 
szemben vívobt haTcokban. ugyanez a 
haz-aszeretet ösztönzi dolgozóinkat 
aboon, hogy segítsék a Pártol cé1-
ld!íízéseinek megvalósí!ásá'ban. Abban, 
hol!v v,,ragwva te!!ve a hazát. erő-
sebbé népgaula�águrnka,t és hogy 
minden rendeH,ezésre álló erővel 
gyorsítsa hazá<1ikban a szociafümus 
építését. a béke megvédését. 

Az öntudatos \',asuta�ság nagyon jól 
l!udja, hog-y még erősebb bá&tyál"á 
kell tenni szép hazá,nkat a béke 
frontján és hog-y tovább kell erősíte
nünk néphadooregűn1<et, békénk őrét. 

A kongresszusi verseny állása 
Ha a do'gozók versenyváilalái„sának 

kiérLéke:ését szakszolgálatonké�t néz
zük. a'k kor a következő képet kapjuk: 

FORGALOM. A dolgozók 93 szá-
zaléka lett felajánlá'.st a Párt kon
gresszusának tisZl!eletére. Az elmult 
kiér!é•k0lés óla 6 száza'ékos jayulás 
mutatkozik. 

A fel,ajánlások teljesítése általában 
kie:égitö, 

a fehjánlott 7. l l l . l  27 forint ér
tékű váflalásból már 5,087.827 

forintot teljesítettek. 
- vagvis a felajánlott összeg 71 5 
százalékát. Az uiazási •ebe_ség el
érésénél !artjá'k a 1 5.6 ki'.oméler 
óraátlagot. A négyes kapcsolt moz
ga!omban köz lekedö vonatok vállalt 
mennyiség-el 0 dol•gozók mi,noenütl 
tú lt,eljesílik. 

A lehervooatokna-k léglé'kkel val6 
közleke<llt•etésiére tett íelajánlá 90 
százalékát teljes+M<lük. U�ya,núgy 
vég,rehajlolták a s.zemélyvonatok me
ne-Grendszerinti közlekedtlelé>.ére vo-
nailkozó felajánlásokat is. 

A munkás.vonatoknál a késést a 
vállalt 2.5 helyett 2.1 százalékra 

csökkentették, 

11gyaookkor a többi személyszállító 
vonatnál. a vállalt 6 százalék he1vett 
5. 1 száza'.<'kot te!jesitettek. Az utóbbi 
1·állalás-nál eíhalározlák a do'gozók, 
hogy a kongre�s.z.usi hél'ell további 
feszítést hajlanak végre. 

A vona-tok á1 lagos terhe!ésénél 2 

debreceni MAV igazgatóság 102, a 
mislkolci és a szegedi MAV igazg-aló
ság 10 1 ,  a buda.pe,;,li 95. a pécsi 89 és, 
végül a szombathelyi MAV igazg,aló
s.á,g 85 százalékra l.el jesíteHe a fel
ajánlást. 

PALYAFE N NTA R.TAS. Ennél a 
szakszolgálati ágnál a do!gozók össz
létszámának 93 szá,zalé'k:a telt fel
cjánlásl. A fe;aján'ások forintértéke 
5,78 1 .0 18  forim. 

A legutóbbi kiértékelés óta 5 szá
zaiáokos jarnlás mulal,kozik a válla'.;í,
soknál. A kite!jes•tett felaján'ások 
értéke 2,76 1 .721 forint, vagyis az 
összes felajánlások forint értékének 
55 száiza:!éka . 

KERESKEDELEM. A kereskedelmi 
szolgálat dolgozó,n,ak mi11iegy 93 
százaléka lett felaj,á.nlás,I és vesz részt 
a versenyben. Vállalásaik forint értéke 
megha}adJa a 3 milliót. A kii.el jesi
taett felajánláo,dkat az összes václalás 
67.5 sz.í<La·lékában teljesít.ették. 

Az elmult k,iértéke!éshez vi,;zonyítva 
a kereskedelmi szolgálat dolgozóinak 
a versenyben való részvétele 2,5 szá
zalékot javult 

VONT A TAS. Ebben .a STZakszol· 
gálall ágban a dolgozók 89 százaléka 
tett lelaján!.á,st. A felajánlások forínt 
értéke me.ghal,a,:!ja a 7 millíót. A ki· 
teljesített váll.a'itsok értéke 4,800.368 
lormt, vagyis a<Z ös.szes felajánlások 
értékének 65 szálzaléka. 

A legutóbbi kiértélkelés óla 9 suí-
wlék•kal emelkedetlt a fel.ajáinlá-sok 
s.zárna. 

M O H ELY. Az itt dolgozók 90.7 
száza!éika tett fel-ajánlást. A felaján
lás forint értélke 4,265.518 forint, 
amelyb� .a v.á11lalt érték 72.4 százalé
kát má� teljesítették is a dolgozók. 

A szakswlgála!ok felaján,!ása fori,nt 
értékben e:gyíit!esen 27,737.878 forint. 
am,ből 1 8.562. 1 35 forin,t értékű vá!;.'a
lást teljesítettelk a dolgozók. 

kozzák a verseny lendületét és nem- sá2aival A cikkel kapcsolatban 6Zá-
. "áik mos levéi érkezett hozzánk. A dol20-csia,k teljesítik, de messze túl logJ ' zók nagy általánossá2ban elmondot-leljesíleni vállalás.aikat. ták, figvelmesen áttanul'Illányozták a A vasuta,;ok oogyon jé/! tudják, lapban közölteket és sok hiány06.ságra hogy minden siker újabb eröíeszíté- ráismertek saját munkájuk termetén. sekre és eredményekre köbe!eznek Elmondották, hol!Y úgy a központ i ,  bennünket, aminthogy erre kötelez mint az üzemi bizottságok kádermunbennünket a nemzetközi oszitályharc kájában sok hiány06Ságot tapasztal· kiéleződés.e is. A vasutas dolgozóknak tak, különÖ6en az utóbbi idöben. miooent el kell követniök, hogy a 

Maróti József Péc6 állomásról pélkongre:,;.szusi héten vállalá..aikat te!- dául elmondotta levelében, ho2y nem je-ílsék és túlteljesítsék. Az erő ál- segítették a kádereket, úgy6zó1ván !·andó és gyors növe!ésére még soha nem mertek hozzányúlni az értékes anmyira szűkség nem volt, mini mo5t, káderekhez, nem formálták, nem iráamkor a h.áiborús gyújtogatók bé-
kénkre törnek. Aldozatkészség jelle- nyitották őket, hogy későbben a moz
mezze tehát azt a harcot, amelyet galom erőit li!Yarapílsák. 
vasutasaink a termelés fron1jáin vív- Hani;isúlyozza, ho2y ez a 
m,k a karocsörbető 1mperiaUsták ellen, ság talán nem is annyira 

hiányos
az al6ó
a közép-A szakszervewt üzemi szervezetei szervek hibája, mint inkább 

pedli,g ja:ví1isiák meg munkájllikat a és fel6ővezetés hibája, 
pártbizottsáv ha,tároza1a értelmében. mert a káderkutatás alkalmával 
mind�n terffl'elen, de különösképpen a mindjárt tökéletes kádert, szinte 
versenymoz,g.alom szervez·ése terén. hibátlan dolgozót kerestek. 
Folylass1!'Tlak jó po:'tikai fe<'.vi lá'gosító A funkcionáriu6okban megvolt az a 
mcmkM és tervszeríí, alapüs és har- hiba, ho2v nem is törekedtek a káder
cos agitációs mu,nkával segítsék dol- 1 utánpótlásra. Arra kéri levele végén 
gozóinkat vál!alásaJk megtevésében, s Maróti elvtárs a szak6zerveze1 káder
leliajánlásaik túlk<ljes.ítésében. osztályát, hogy vizsgálja felűl tűzete· 

A felvilágosító munka hiánya 
- sok helytelen vállalás 

HOGYAN JAVÍTSUK MEG MUNKÁNKAT 

A ma·gyar v.asut1aook részvétele a 
kon�resszusi versenyben már eddig is 
közel húszm:llió forint értékű vá::a,ás 
kitel 'esílését jelenti. Ez a szám a Kon
gresszu� Héten el/'lreláthatóla!! nem-. 
csak megJkövelíti ma jd a 30 milliót, de 
túl is ha:adja jóval a felajánlások 
QS zegét. 

Sok helyen azonban még jobb és 
még több válla!á&t is tennének a do: 
gozók, ha a jó polliiikaá felvüágos,ító 
munkávaJ tudatositanák, hogy mii je
lent a dol gozó magyar nép s,zámára a 
Párt I I .  kongresszusa_ 

Pártunk tagjai és tagjelöltjei -
mondja a K:özponti Vezetőség 1·áJasz
level e - járjtJnak elő/ a munkaver
senyben és példamutatásokkat lelkesít-

sék ef!.ész mUJikMosztályunkat. egész 
dclgozó néptinket második tervévük 
győzelmére. Pártszervezete;nk a mun
kai•ersenyben kitűnt munkások, dol
gozó parasztok, értelmiségiek, ifjak és 
nűk leg iobb jait tüntessék ki azzal, hog 11 
felveszill őilet Pártunk tagja; és tag
ieiölljei sorába. Pár/szervezeteink tá
mogassák, mozgósítsák még erőtelje
sébben a tömegek a/kotó erejét, te
remtő kezdeményező készségét. 

Az öntudatos vasutas dolgozók rr1eg
érletlé,k és ma.gukévá tiették nagy 
Pártunk vála-szlevelét, mert tudják, 
hogy . osalüs újabb eredményekkel nö
velhetj iik erőnket, hogy minden impe
rial ista támad'1S6al szemben megáll juk 
helvünket. ho,n, mé" erősebbé tegvük a 
békefront ma-gyarországi sz,akaszát. 

Milyen_ hibákat kell kiküszöbölni a versenylendület ,,, 
· fokozcisa érdekében 

Hiba az pé'dáu', hogv az állomások 
globá.:s vá!lalásait ne·m bontották fel 
egésizen az érdekelt dolgozókig. A 
versenyk;értékelésnél a fori ntérték k i 
számítása 6oli. helyen nem helyesen 
történt. 

Jgy például a kere&kedeltmí szolgá
lalnál a kiértékeléshez szükséges elő
feltételek, egy!$ munkaterületeken, 
m(nt gazdasági mulatók. nem vol1ak 
kiszámítva. A középforgalmú és ks
ioro-almú kereskedelmi á l lomásokon 
a dol gozók nagyrésze nem vezette a 
telje-sílése,ket, i l '.etve kiértékeléseket, 
m:nt például Szerencsen és Celldö
mölkön. 

Számos esetben megtörtént. hog) 
sú:yponti kereskedelmi állomásokon a 
do gozók versenyvállalása;t a munka
verseny-adminisztrátor vez·el!e, de 
u1;ryanc�ak ő vezette a leljes.ítéseket is 
és a kiértékeléseket is. Persze a dol
gozók nem kaplak állandó képet a 
vers0c111,y helyzetéről , vál la lásaik áHá
sáról. Ezzel fékezték a versenyt, mini 
ahogy a<Z például a Nyug.ati-pályaud
va-ri ponkon történt. 

A forgalmi s.zolgála1nál a verseny 
szeu-vez&énél a könnyű megoldást 
vá:asztották, hogv minél e:öbb JÓ 
számsz.eríí eredményi érjenek el. Ezért 

nem egyénenként, hanem munka
körönként vagy előre felfektetett 

íven tették meg felajánlásukat. 
!g'y volt az például Budapest-Ferenc
város ál-lomáson is. I gyekezzenek tehát 
a dolgozók egyéni felajánlásokat 
tenni .  

.Jó példa Pu&zta-szaboics ál '.omás, 
ahol � forgalmi dolgozók felaján lás,ait 
mindennap kiértéke1 :,k és háromnapon
ként a forgalmi i roda mellett lévő t áb. 
lán fe'.tüntelik a versem, á' ' ásá(. Hiba 
azonban az, hogy például a vonat
kísér&k és a raktári személyzet válla
lását nem értéke j k  ki. 

Az öntudat és a polit-:,kai felvílágo
sító munka hiányosságára va'lanak a 
k:mondoltan rossz fe'.aján!ások. 

I ivenek például Zsuhva Gyula fel
ajá1Íi ása Rákos ál lomáson. Azt \·ál
lialt a, hogy a forgalmi naplót pontosan 

és valóságnak megfelelően ue.ze!i, a 
ielzriknél ualó feltartózfafást mindjárt 
igazolja. Bár konkrét felajánlása is 
van, mégis becsúszott ez a hiba. 
Ug)'anitt Bi;i.rlfai József távirái;z a {eg
messzebbmenü anyagtukarékosságof, 
Túih X//1. l slván kocsirendező peci:g 
vá· a l fa. hogy a tartaléknál baleset
men'esen végzi a to/alásf, pontosan és 
nem ittaisan jelenlkez;k szolgálat
télelre. 

Nyíregyházán például Kontár La
jos ál omási i rodakeze'.ö azt ajánlotta 
ki, h_ogy úgy dolgozik. hogy sohasem 
legyen 10 napnál régibl• ügyirata el
iniézellenü/. 

A pályafenntartásí dolgozók közül 
az adminisztrációt végzök felajánlá
sainál az a hiba, hogy majdnem a !eie 
kimeríti a hivatali kötelességből elvég
zendő munkát. 

Ugyanen,11éi a szo' g·á lati ágnál az 
egyes szolo-álali helvek POl11<1tlan ielen
tést adnak. Pé· dául a MAV Pálya
építő DV a kiteljesitéseket nem részle
tezve jelenli. A forint kiértéke!éseknél 
nem azonos 6Zempöntok a, apján do'.
goznak a szak <Lolgála1:nál. Sok eset
ben a íelajánlállok összege túlzott. 
Pé'.dául a MAV Pályaépítő és felújító 
OV főkönyvelője 

felajánlotta, hogy a forgótöké-ből 
5 mUlió forintot nem ves:;; igénybe. 

A Nyíregyházi Fűtőház 8 5  ezer 
forint helyett, tévesen 8 50 ezer 
forint szénmegtakarítást jelent 

A Nyire,p-yházi F(itőháznál  a szén
megtakarítás kiszámítá;;a helyte:enül 
történt. l gy következett be aztán az, 
hogy 85.000 forint helyeit 850.000 fo
rint érté'ku szénmeglakarítást jelen
tettek. Ezt a súlyos tévedést a köz
pon!1j ellenőrzö s�rv sem verte és.zre. 

A műhelyi szol1<álatnál a m:sko:ci 
.Járműja, íló OV ezé\i január havi 
tervét mindö..5.sze csak 62 százalékban 
te!jesítette, ami annyit je:ent, hogy 

kongresszusi vállalását a be Jelen
tett határidőre nem tudta teljesí

teni, 

Az üzem jelentéséből kitűnik, hogy 
nagyíokú lemaradása azért történt és 
vállalá&át azért nem tudta te'.jesíteni 
időre. mert januárban sok volt a beteg. 
másrészt a kocsik késedelmes beállí
tása nagyon akadályozt,a a munka fo
;yamalosságát. A m iskolci do:gozók 
awnban kötelezettséget vál!,alta-k arra, 
hogy a Kon-gresszusi Hét végéig nem
csak behozzák lemarad,áook>at, hanem 
váMalása ik.at maradéktalanul vég-re is 

hajtják. 
Tehát van böven hiiba, amit még 

mind!� ki lehet küszöböini .  Csupán az 
,szükséges, hogy jó po:fükai felvi '.ágo
&<i!ó munkával megookszorozztfk a lel
kesedé'&t, ,a verseny na-gy ügye iránt, 
és fokozzuk nevelő munkánkat a kon
(lresszusi verseny szervezése vonalán 

-Hogyan ja.vítsuk- ;.,,eg 

munkánkat 
Meg kell m-agyará2'n,í a dolgozók

nak. hogy a kongresszus, verseny Pár_ 
tunk poiitikájának eredményesebb 
végrehajtását, a béke hathatooabh 
védelmét, a &zocial izmus, a &zeb>b jövő 
gyorsabb építését szo'.gálja. Meg keil 
magya,rázni m i nden va-suta� dol-gozó
nak, hogy a kongr=zusi versenyben 
való részvéle[ fokmérője a Párthoz. 
Ráliosi elvtárs,hoz való hűségnek . .r ár
janak dől ebben a munkában döntően 
a kommu111,,s1ák, ho1<v jó példáJukka: 
magával ragaJják a kevésbbé öntuda
tos vasutas réteget is_ A vasutasok a 
felszabadulás óta megtanulták, hogy 
minden igaz ügyért. a nép ie:emelé
séért, a vasút újjáépítéséért, a swcia
lista vasút mee-teremtéséért. a válasz 
falak  ledöntéséért a vasúton az egyes 
kategóriák között, a pályamunkások ki
nevezéséért, a szocialista munkavéde
lemért. az új tanoncmüheiyekért, vas
utas tel,epüJffiekért a, kommunisták har
co'.ta,k az é'en. A Párt volt az, amely 
az elmúlt Horthy-rendszerben lenézett 
vasuta t az egész dolgozó nép által 
megbecsü:tté tette. A Párt a.z, amely 
lehetővé tette a magyar vasutasok 
számára a gazda,g szovjet tapasztala
tok rendelkezésre bocsátásával, a 
Szovjetunió támogatása útján a<Zt, 
hogy győzelmeket ara-sunk a korszerű 
vasút épílése terén. A kommun-i.sták
nak, a Pártnak köszönhetjük, hogy 
30.000 nyugbérbe oorolt és még csak 
véglegesítést s-em várhatott míihelyl 
munkást és I0.000 pályamunká-st kine
vezett a nép konmánya és öregségükre 
nyugdíjat biztosít számukra . 

Az érvek egész serege oizonyítja, 
ho1<v a vasut asság felerne:kedése a 
kommunisták, nagy P ártunk, Rákos, 
elvtárs harcaina·k kös,.önhető. 

Ezt kell ludatositani a v.asutassá-g 
soraihan és akkor nem fog e:maradn; 
az eredmény. Küzdjenek lelkesedés.se! 
b'zalmiaifllk. aktíváink és személyes. 
példamutatásokka•I járjanak elől a ver
senyben, hogy vasutas üzem nyerhesse 
e! a legmegUsztelőbb, a legnagyobb 
dicsőséget je'.entő pártzászlót. 

Nem ellenőrizték, jelentéseinket 

Pozsgai Kálmán elvtárs, yonalfele
lös, levelében elmondja, hogy - helve· 
sebb lett volna, ha kinti funkcioná• 
riu,-ok vetik fel a kádermunka hiá• 
ny06ságainak kérdését. Ezen a téren 
hibásak az UB·funk.cionáriusok, mert 
„elaludtak". Itt önkritikát kell, hogy 
2yakorol jak. - írja levelében -, 
mert én voltam a felelős az UB ve• 
zetőségének további fejlődéséért. El• 
merültünk. a napi apró[éko.s munká
ba, s elhanyagoltuk a kádereinkkel 
való foglalkozást. Szervez.tűnk u2ya_n 
bizalmiakat, társadalmi aktívákat és 
helyetteseket, de megfeledkeztünk 
arról, ho11y nemcsak addil? kell a 
káderekkel fo2lalkozni, amig beállít• 
juk őket. Itt kapc6olódom Gróf elv, 
tár6 cikkéhez. Valóban, nem isaner• 
tük kádereinket és csak a sa ját 
munkaterületünk látószögéből néz· 
tük a fejlődésA. :6-s mivel úgy lá11u.k, 
hOl!V a termelés vonalán nincsenek 
különösebb nebkzsél!eink. önelégült
ség vett erőt rajtunk. Ezekért 
a hibákérf felelÖ6 a központ i�, (Ezt 
elismeríük, de nem-e önelégü!tséq 
ismét az, hogy azt qondolják az elv- · 
társak, hoqy a termelés vonalán nin,
csenek különösebb nehézségeik. A 
,z.erk.). Kritikáva,t kell, hogy éljek 
Központunk Káderowtálya felé, mett 

egy alkalommal sem jöttek ellen• 
őrizni azt, hogy· a beállított funk
cionáriusok valóban megfelelnek-e 
azoknak a feltételeknek, amelyet 

jelen.té6elinkben állítottunk róluk. 

!gy azt gondoltuk; hOl!V mindent jól 
C6inálunk. A Poli tikai Bizottság ha
tározatának végrehailása közben jöt
tünk rá helytelen álláspontunkra és 
láttunk hozzá kádermunka megjavitá
.aához. 

Pozsgai elvtárs -levelében java.solia, 
ho2y az UB-funkciónáriusokat isko
ll·ára kell küldeni, hogy tovább fejlöd
hessennek. Megoldhatónak tartja azt 
a javaslatát, hogy saját reszort jának 
munkáját szeanináriumszerü előadá· 
sok keretében ismertetnék -a bizal-. 
miakkal. 

A d<>lgozók levelei arz;t mutatják, 
ho2:v gyökeres változá6t kell elér
nünk káderpolitikánk.ban . .,Ui;iy be-, 
C6üljük a kádereket - mondotta 
Sztálin elvtárs -, mint a Párt és az 
állam aranykészletét, hogy megbec.;ül• 
iük és tiszteletben .tartsuk öket." Eh• 
hez se2ílettek hozzá ,be,münket a dol• 
2ozók levelei. 

„Szeretettel gondolunk 
a nagy szovjet népre" 
- Galyatetői levél -

Kedues elvtársak és kartársakf 
Leírni alig lehet azokat a jete;the
te/len napokat, melyeket itt töltöt
tünk, Galyatetön, az ország lez„ 
szebb üdülőjében, a termelésben ki• 
tünt munkástársaimmal. 

Tisztában vagyok azzal, hogq 
mindaz a sok jó, amelybe,:i ma. 
már a dolgozók részesülnek, a di. 
csőséges . Szovjet Hadseregnek, 
Sztálin elvtársnak, a kommunisták
nak, na1w Pártunknak köszönhet
jük. Es ezért mindig szeretettel 
gondolunk a naay szovjet népre, 
amelynek oly sok jót köszönhetünk, 
amely mindig segítségünkre van„ 

Innen üzenem Galyatetöről mind
azoknak az elvtársaknak és kartár
saknak, akik még nem érték el a 
szrahánovista szintet és így nem 
Juthattak el egy ilyen gyönyörű 
helyre: fogják meg keményen a 
munka végét, mert ercfeszítésük 
nem veszik kárba. Közös célért 
kiizdünk. családunk jólétéért. szo
cialista hazánk felépítéséért. Har
coljunk még fokozottabban a terme
lés frontján, hogy becsületes mun
kánknak meg legyen az eredménye: 
egy boldog élet, egy szebb és jobb 
jövő. Harcoljunk a termelés front
ián a békéért, néphtráseregüllk erő
sítéséért, a Szovjetunió vezette bé
ketábor erőinek megszilárdításáért. 
A jó munka eredménye lesz ezet1.
kivül az is, amelyben részüt1k van 
itt, a gyönyörfl Galyatetői üdülőben, 

Ifj. LANGSADLI JANOS 
sztahánovista pályamunkás, 

a békéscsabai Osztálymérnökség 
dolgozója 

.-a ÉQen nagy példaképünk, a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja! , 
rt!N!� ÉQen nagy szövetségesünk, a l,atalmas Szovjetunió, a béke, a /Ja/adás zászlóvivője! 



K O Z L E lC E O t S  
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EGY  ÚJ ÉL ÜZEM TÖR TÉNETE. 
Na11v eeménve voll Dunapcntelé

■ek A Dunai Va mu és az Ui-Duna
pentele·1?varváros felépité,éi vé1?zö 
územck és ,állalatok dolgozóinak ie• 
lenlélében dVdl l ák élüzemmé a kul
túrház szinhdzlermében a MA V 
Pál 'aépifó és Felúiitó Uzemi Vállalat 
dunapentele, vao;útépitó uzemél. A 
hatalma, lenduletbcn é,mlo siocial"sta 
váro életüteme, forl!alma e napon 
me2sok,zorozodott. Gepkocsik hoz· 
t.ik a doh:ozókat a távoli munkahe
hckröl a leld1,z i te l t  kultúrh.i1hoz, 
hol!v jelen lehe senek az ünnepsé-
2cn. 

A koz/ekcdé uqyi miniszter kepvi
•eletében Surányi József, a va�útí 
Föo ztaly 6. szako ztály vezetó1e, a 
Va utas zak,zervezet képviseletében 
Berecz Janos, budapesti területi titkár 
jelent m"g· Hosszú hónapok kemény 
munkájának, a vasútépítés szcimára 
:mostoha idöiárá�f viszonyok mial l  a 
1crmeszettel való l!YÖ>elme küzde
lemnek éá a jó szocrnlista mun!r.aszer
vczérnek lett eredménye az Etuzem 
cím kiérdemlése. Amikor a Pá.rt k1-
adta a iebzót az ú i  szociali6la ,-,;ro, 
felépíté,érc és mel! jeleni Dnnapen
lelén a l!Yáréµítö, mélY• é, ma11as
épiló, hldépítö e.s va,útépíló uze• 
mek dol110zóinak munkahadsereee. 
tudták a vasútépítők, hOl!Y il!Cn ,e
l ntós mértékben hil!I! az ö munká· 
juktól 1s az óná. i méretű épitkezé<a 
utemének megeyornítása. 

Történelmi feladat 
�s történelmi cselekedet 

A ré2i dunapentelei állomd& nem 
tudta belo11adni az új város épílke· 
zéséhez érkezö mérhetetlen mennyi
•él!Ü auya{!ot, a feladat lehát cl •ő· 
sorban a régi állomás sürgős bővítése 
volt. A 2azdasál!OS terv- és önköltség· 
csökkenté6 azonban megkívánta, hOl!Y 
az állomáson ,iddil! tehergépkoc,ikra 
átrakoll é6 közel 8 km-re lévő Dunai 
Va,mii vdros.ihoz szállított anyagai 

özvetlenul, maquk az anyagvonatok 
>zállíthassák tovább, tehát mielöbbi 
feladat volt a tervbevett út vasútvo
nal meQéPílé,e a ré1?1 Dunapentele ál
lomáii és a V arn1ú közótt. It !  bonta · 
kozotl ki azután a vasúlépiiók mun
kd 1dndk az az idö,zaka. amehrol a 
vonal meen, ilasukor Bebríl., nünisz
lcr a következökct mondotla: .,Tőrté· 
J1Plmi c,elckedetet hajtanak ,·éqre az 
ítleni vasutépitók, akik hozzájárulnak 
n,unkáiukkal a vasút lélrehozcisdhoz. 

Osszefog a műszaki értelmiség 
a fizikai dolgozókkal 

A pályuépitok szcplemberbP1, m.ir 
34 tcrvnaoPdl voltak elore " jól mel!• 
•ze, vezeti bril!á.dmunkdk e, munka
vcr6env alap1án. Lelk�. k1vcilö szak 
embert kaptak a va,útépitök. A Pdrl 
biZdlma Vurig Béla fomérnök felé 
irányu]I, aki me1?bizatást kapoll az 
építés vezeté<.ére. Viráq Béla elvtárs 
nemcsak mütizaki tudását vc te 
42énvilc, hanem a Párt segít é1?ét i,. 
A hehi párlozervezet vezetői, d ,zak-
6Zervezeti vc,etó,él!, de minden e2yes 
dolgozó érezte, ho2v Viráq elvtárs a 
munkásosztály mérnöke és a munkás• 
oszlá!y programmiól iól akarja véqre
hajtani. 220 ezer köbméter földet kel
lett me2moz1?atniok. A kotrógépek, 
e 11lék. kordélvok, kubiko,talicskák 
»zmte véetelen lánccá lcrmálód,·a 
hordták el a dombokat, töllöllck lel 
, öll!Yszeru terepeket, hol!v a Szlálin 
elvtárs ,ztileté nap tára felaiánlá ban 
vállult munk, t bevé1?ezhes,ék e, a, 
ui  vonalat J.tadhaS6itk a lon?alom
nak. A rendkivul viszonlal!Sdl!Oti 1dó· 
Jár.i" ártenqerré változtatta Duna
pcnlelét. Egyre nehezebb volt az 
anYdl!>LdllitJ.s a tehereépkoc ikon. 
Az augu�ztu,i 1 34 bZázalékos terv• 
k 1 telje,;i:é6 az idoiárá,. al, a termé· 
szettel való harc közben októberre 
már 107 „zázalék, novemberre 88 ,z.i. 
zalékra csőkkt.nl. A földmunká•bnl!a· 
dok nC'm adlak fel a harcoL A Fekécs·, 
Harmat·, Csorba•, Me!eq•, Boqó· éa 
Szolnoki kubíko bri11ádok átla11os 13 1  
és  1 44 százalék közöli lel iet.ílették 
mnnkájukat. lgen ió volt a munka
ver envszellem. A versenyben ,zcrve
zett dol1?ozók aránv.a az ö<5zlétszámhoz 
viszonyítva 93.6 százalek volt. A 
váeányfekte'.é I vé<?zó Mozqó Epzle!• 
vczetö.<éq dol11ozói jól fel zerelt vo· 
nalszereh énvukkcl iettek Pentelére 
· 6Cl!Ílettek a vál!ánvkktelé en kí
vul a földmunkoikban h. A pártsze1· 
vezet é� ;;zak�w• vezet d hely ,inen 
végzett utmutat.á okkal se1?ilelt d 
ok�zcr sz,nte rmberfele l l i  kuzclelem• 

ben Raevogó példáta volt az alulról 
jovo kezdeményezésnek, hOl!Y a ki
tuntctell és 1utalmazot1 Szolnoki [mrc 
ctahánoví ta kub1ko,, dolgozó UB· 

Utkár ötlete é, Virá2 Béla, épfléwe
zelö fómérnok műszaki ,zámílá aí, va
lamint d dol1?oz'>ltkal való ö. szefo· 
2á5 alap1án a két vá2ánvrd epített 
to!té,; kis ré zének kolró11épekkel való 
levAl!á ával pótol•ak a hia YZÓ !öl
té ma11a , 20L T2v oldották mce az 
idóiará, miatt l'lda nem zállilhato 
földmennyiség póllás<1I. Sztálin elv• 
"1• &zületé,napjcin boldo2 megelége-

Kep � dunap�ntel"i v.asútépítcS'< é<üzem- Vl'W'te'pseq9r6l, Surányi József szakOSJt
tályvczet6 oklevelet es pénzj1,1tatmat n yujt át Viráqh Béla fömernöknek. 

déo,,,el mentek Yél!il! a dolgozók d 
kormányzat képv1selő1vel az új va,
utvonalon. 

Ez a munka harcot jelent 
a békéért 

A dunapentelei vasúlépité<. hő,i tor· 
téneléröl emlékezett mel! Berecz elv
t.i.r;; i6 a ,zakszervezeli területi 111· 
kar, amikor az éluzem-avalási un· 
nep,é11en han1?súlvoztd, ho;zv a Jó 
mun·kánkkal erötel 1e.sen szolgál juk 
bél{evédclmi harcunk tiikerél i ·. Ami• 
kor a nyugati imperializmus a Távol• 
Keleten ,zabadsci,s,eretö nép a�>io· 
nyait é, 2vermckeit öldéi6i é6 Euró· 
pában i,  háborút akar kirobbdntani, 
a béketábor ma1?var frontszakasz/m 
Pári unk se1?ílségével El!yre nal!vobb 
utemben é,  mosl kon2r�szu,i lel, 
a jánlással folytat juk a ,zociali,ta or
s>.ÍI! építé6ét, de feileszlJuk honvéd 
sé1?ünket h, hOl!Y tő munkánkon k1·  
vül ezzel is bevehetetlen. mc!!bí1.· 
ható vára legyen a Szovjetunió ve
zette sokszá.zmillió béketdbornak, 

Dör2ó tapwiharban Szlálm eh lár. , 
Rako,i el, társ és a Párt élte le,ével 
lörtenl meg a Va.,útas Szakszervc>zet 
hatalm�• ,·örö, selvemzá„zlójdnak ál
addsa, amelyet a •átoraljaújhely1 o,z. 
láhmérnoks�g élmunká<S-küldötlsé11e 
n, u j lolt át a pálvaepítöknek. Kozma 

cindor a dunanentcle, va,úh üzemek 
párt t i lkárd a zaszló átve!elckor han11· 
sülvo,ta, hogy , ez! az eredményt 
c,;ak1s Pútun iránvmutatá ával és 
ennek nvomán vél!iett célludalQ1; 
munkával érhették el a vd,úlépilók. 

Surányi József szak.06Zldlyvezetö 
elvtárs tolmdcsolta a közleked�,i 
kormányzdl eh,merését é jókiván
-sá.gail d va6útépilóknek, mert Par
tunk és népqazda.,áqunk a jó mun
kát nemcsak e!ismed, hanem Jutal
mazza i.,. Rámut lol t  arra, h.011y ahol 
a mú,zdki érlelmiség a Párt szaval 
követve. ő"ze{ogva a fi7ikai dol110-
zókkal ha1t1a vé1?re feladatait, az 
eredménv i6 fokozódik, mert Pdrlunk 
é6 munk.i-so,ztálvunk lámo2a l 1a a 
műt;zaki értelmi.sél? lörekvé&eit .  Példa 
erre Vuáq Béla fömérnök dunapen· 
telei munká1a. amPlvnek alap1án k1• 
érdemelte az orsz<ÍI! lel! jobb fömér
nökei közul a második helvezé61, a 
kitünletó oklevelei és iulalmat. A 
konqrcs�zu�1 vet!ienyben, megizm°' o
dolt a dolquzók versenvmozqalma, 
amely további biztos eredményeket 
Jelen t eqvre hatalmasabb méretekben 
kibontakozó eroteljes békeharcunk· 
ban. 

A továbbiakban került 6or Szolnoki 
Imre kiváló eredménveket elért ku
biko, sz:ahitnov1,;ta o ·levelén .il•  
nru1 t,bára, ma jd a dol11ozók 1ava.,
latára távirathdn udvoLöltelc Ruko.ti 
elvtar,al é IOl!adalmat tettek a l..on
l!re,;s211si fel a •anlá6ban es a lováb
b,,akban vél!tendö ió nrnnkdra. 

A1 ünnep�ée mclsodik ré-,-zében a 
Landler Jenö Jórmu1avitó dol1?01Óinak 
a tövaro,ból Dlm pt>nlelére é1kezett  
kilunö szak,zen ezel i  ku ltúrc,oportja 
,zórakozt,1l ld na11v � ikerrel az élu,em 
avalát-i unntpse2 réc;zvevóit. 

SZITNYAI JE!'ső, 
a Kö,le ede.. kvelei.öje 

ÖNTUDATOS-AN KÉSZÜLJÜNK 
DRÁGA PÁRTUNK KONGRESSZUSÁRA 

Minél kö,c'ebb jutunk Pártunk é, ha•a'mas Szo1·jetunio áll élén és a n.ig) 
népűnh na�y történ<>lmi eseményéhez, Sztálin tezeli a haladó , ilág legyózhe
annál Jobban kidomborodik és látha- tet:en béketáborát. Ezért 1.ell a le,pe
to, á , á'ik a bizalom, =ly ellöl1i a dé< mc,c,ar.íl efk,rii '1ú.:k, ezért keli 

mmden alja� tamadá,t , i<,zayerni, 
ame er az I np (aJ ·stak be· ó ü in nökei indítanak t 'ndcn mozgalom, vagy 
\'cr,eny cl!cn, ,11nely erőinket megsok
szorozza. 

do'gozó nép mícden réteg-él. 
A ma!!) ar nép hatalmas ,;fiereil. 

nagy credmén1 ril a kommun'stáknak, 
a Pártnak kö zönhelík. A Párt volt 
az, anie'r a borzalma. fasiszta romb,>
lá, ulán \'irágzó é · erős mai.:yar ha
zát teremte'! a ,o�abzem edctl nép 
. zá1•.ára. 

S ez a hata'rr.a,, eréi, Pári: a n 
Pártunk. amc,y e(!y a néppe!, mert a 
�pbö' , an e, erő,, mert erejét a nép
ből és Marx. Lenin t�nílásaiból me
ríti Hova jutottunk I olna, ha nem 
rende,keztiink , o·na erős. forradalmi 
t�pa,zta atoi.ka' biró Kommulli,la 
Párttal. amel) 1;,nult a . agy Októberi 
Srncia'í Iá Forrada'ombr,I é, acéiá edzó 
döt t  1 9 1 9-bcn . . .  

E, ma. az egyre •úlyo,bodó nemzet
kő,i lw'net közepctle, amikor a mi 
drága Pártunk kongrc•szusára ké,zii
lünk. r,inden öntudatos magl'ar do!
aozór:ck h csii ethe!i köte!c ;::�ge a 
Pár·0t támo�a'nl rehéz és dic.sö<é(!es 
mu·1;,ájában. �\inden ÖI'tudatos do:go
zónai-i -.ölt: 1 �é(!e, hogv még" e�y<é
zc,c1,bon, !ezye'mezettébbcn iárkóz
zon fe' dic-ösége- Pártunk, a mi .zc
rctctt R áko�i elvlár unk zá,z'aja a!a 
a " ,c'1'izi:iu,ért, a békéért Io!yla.olt 
harcái>an. 

TanulJunk, kép,.•ziük magunkat, 
1 ogy záz,záu'ckosan te1jesílhc�,uk a 
Pári ú t"!lutatását. 

Legyünk egyek a haza szerete. 
tében, P ártunk és Rákosi elvtárs 
szereletében, mint ahogy e gysé
gesnek kell lennünk az imperialis-

ták gyűlöletében is. 
Ha az lmpería'i lák nel)'I li}1Hl'0>Z· 

nak. egy úJ háb ,rü kirobbantá,,h al 
111,�assak a 1 i .agkapitalizmu� sirjat, A 

El\'lársak' Szak ársak! J(érlelhetetlcn. 
hÖnyörtekn harcot kell lolytabunk a 
héke meg1€dú�ért' E1ért á IJuk meg 
he,yi;nket a termelés területén, a zo
cia,'zmu, épité,ében. az O'léves terv 
második élémk idöe'.ötti beic�zé,éért. 
Ezért keil üntudJtos va,ie::;}eien11ncl 
még többet é,, jobban dolgc,znunl,. 

Szemünk cJö,1 e:nelkednek a sz,,. 
cs., 1znm, hatalmas épit�ezt' ci. A 
Dunai \ as nti, az Inotai Ero. 11, a bu
dapesti Metro épit�ezé,�i, a b€ke
ulcai héteme.elc, munká,paloták, szaz 
és sz�z üzem, és utoljára, dc nem 
utolsósorban, a mi szocialista Yasutunl
m,•gteremté,c. Hos�zan lehetne arról 
bc,.zélni. hog} nyú nak <1Z ég fele 
,ap mint nap a ku!lurpalolak. a föi,

kolák, kórházak A !!\ Ö'l\'ÖriJ körn1·e
zetben munká�uJulök

. 
serege 11)

.
újt 

pihc,,é,t. szóra�ozást J munkában ki
fáradt doigozoi,nak. Soha i!yen élet, 
soha ennyi c:1�tö ég n�m , olt ebben 
ai or,zágban, 1111 11! a fcbuibadu'ás ólJ. 

rudtu ,k é'm a hatalma· Szo\ jet. 
urró á, tal kiharcolt ,zabdd á•tgal. 
. a",· Pá lu'lk. ,zcr�tett l{ákosi dl' 
tár:;Únk. a kommunisták 1·e,c�nek, irá
nyita�ak é< nc\e nek bennünkel. • ·e. 
künk egy ko elc:.ségiink lehet: fokozni 
a munka ütemét a szocializnm,ért, a 
békéért. Ezért ö•1 1udalosa11 ké&züljünk 
drága Pártunk kon(!rcs,zu,ára és 
,í:::y Jo'.(!ozzunk, hogy mé:tóak :e::irünk 
a kon!!re, ,zus za_lló e'n) eré�ér • 

Szabad�ágl 
Kerénvi József 

a MAV Landlt'r J nö .Járn:ilja,·ító CV 
dol�oroja. 

t951 fdlnttr n. 

A , asutas ifjúság lelkesedéstől fűtve 
harcban áll a Párt adomán'°ozta zászlóért 

., 

\agy napra készülödik lelkesen az 
egész magyar iijüsag. r-ebruar  24•ére 
Pártunk ! l kon(!rrs,zus:íra. Az ere' 
jé( mcgfeszífl·e küzd é, do!!(ozik Pár
tunk kongresszusának j,i c!öké,zíté
.,;,'ért l:1,1 bizon) í ' Ják a tömeges ii
ju,ági és Df · z-szen ezelí íe aJHn· 
iBso z. üzemeh ifjú a�a is. m g 
érll e a pártkongresszus Je:entö,égé,, 
fc,;,t, s�g-át tudja azt hog) a part
kongres zu on az ö munkaj11kró , jö-
1 öíiH röl le,z szó. ·r ezért teszik fel
ajánli,.saikat a Pártunk kongres.szu
sara. E1!1·é,1ileg és töir,•g&en az 
egt',z Dl Z-szen·ezetb n. A DISZ 
�zen czetunk többek k�zó,t dl 
la .la azt s ,  hogv a StaJad \ép
kampánv ideje a:att öl\e11 Szabail 
�ép-föf'ze o1 szen·e-z az Iiiú�i:� �o
railY,l. hogy ezzel a m11nk,íjá1·a! i5 
szorosan scgil-se a p,írtkongr�sszus 
sikeres eliikészüleleit. Ezt a ,·á J ia lás1 
már tdJcs- tette is. \" I a . t'a a1. , ho1ry 
a kongrf'SEWsig 80 új taggal erósiti 
a D l.  7.: ti'imcg-szen ezetét Fz a Yál· 
la lá,;t is te:Jc itette. Még töbl> kisebh 
leiaJánlá"t ,., te t. melyek ugyan ki
csik. de � a békéért iolyta,o?t 
harcban. 

Oze:müm- óntll,datos ifjl'1munkásai 1s· 
t�llek egy,mi jelaján/.,,t, Ti,;,ztába� 
\'a�yunk anal. hoizy a termelés !egy· 
\'er a k�iínkben. Pe dául 

Micskó László ifi-brigádja 45 
óra többtermmst vallalt és az 
ócska rull'ó'emez 54 százalékban 
vahi íe!ha&znalás.át. Somogyi Jó-

zsel ifjúmunl-ás , á!falta, hogy a 
negyedévi tervét február 24--ere 
befejezi. A goston József eszter
gályos ifjúmunkás 15 óra több· 
termelést vállaU. A X IV,a osz-
tályon a fiatalok, a pártkongres1:· 
szus li.5zte1elére eg-y ifjúság-i 

komplexbrigádot alakítotlak. 
fíJUs,águ,k ö,,tuda•os rét<;�• tü,zláboen 
rnn azzal. hogy munkaJa\'al meny
m ire ·egili a p ártl,clllgre,szu�t. De 
Ú' is szem el , ke I tartani. hoITT 
�bl,e a munkába az ifjúság széle!> 
tömegeit b , onja be. Hogy még na• 
g)obb Jelkesed,ssei tudjunk majd ii:e 
szf,iódni a pártkongresszus ti�ztele
tére kezdemén,ezett Ko11gress211s, 
Hétre. A Kongres�zusi Hétnek hal�l
ma, 1ejesiimén\ eket k('ll hoz.nia. Itt 
mula ,uk meg. hog-v mennyire szerei• 
JÜ� Párlun,al, dolgo,ó népün\..et é<, 
·r ,,1wk Párlu k ,z rein gond-Oskodá<át 
Tiil>h e< jobb mun-1,;,i, a l. s7.<!f ·eze<ünk 
rnegerös'tfoé el hálaljllk meg. ,emes 
har i:� szociwh .. , a \ et 'lkedés folvik 
n ,st szer t> az or:zagban, a Párt 
K0zp0llti \'ezer�érlek z á,;zlajáért. 
1:bböl a harcból hell ebösorban ki 
wnni a részünket, b,zonviisuk be 
Pártunknak és ,szere ett Ráko;;i t<lv· 
lár,unknak, hogy mé'lók yagyunk 
bi;a mara, hogl' ió munkár,k után 
bü 1,kén 1elenlhessük a panszen t:r.e
t i1:f nek. hogv telje�iieltük 'f'aH&lt 
kö1el ,,el 5ég,-'nke: 

A lbert uijos. 
ar. 1:.�z.M\1 .lármüJaviló tl\' 

dolgozo}a 

Egyének, csapatok és szolgalati helyek 
hívják versenyre egymást . . .  

. 'ag,, ünnepre készül t9fll('l a ma
gyar do,goz<:i nép. Az MDP iebruar 
24 ffi a rt ,a f [. kong-res,zusat .  Ez a 
kongres<-zi.;, 1i1ra é ú:ra megjelöli 
azt az egye '<>n utal. a main ar dol 
go1.11 nép ,zamára, amely a íeÍünel
kedCs !dó vezet. 

A d1>:go1.ó né.p tu<la!;iban van 
anna-1; ho�,- nii�den edd1!! elért ered
mén) ( iele�kedést. kezde,néni ezést 
f, min�n irám·ila�t Pártunknak kö
s, . Td,a< tudja, m,t jelent 
sz�n•ára a Pári. Ezért készul oly ha
taima,; lelke�edk..,el. \ ('r,en} ie· aján-
1 ;,·,,:,,okhal a p.a.rtkon-g-r .... Zlh mL�Ünnep. 
. · ,,._,re, 1.z a mindent .eg),'.;7.ö, ha a ma, 
;elke�l�s rag-adta ma-i(a\ al a Budape,t 
Kele4.1 páhatHh·ar ya,u· a, do1$?7'1i1 is. 
flmeh ne'Tlc-5'ak s-za\'llkhen ha1 em 
tet1e-\he11 ,, 1 !;'ll) ill- n , . r . t"S 

szolgálati helyek ciryé11ek h csa
patol- egymást versenyre hívják 

es a h>laian ások töinkel ej!'t" napr<:il 
napra növeksdc. agy a !e;kesedés, 
me1v buzdi11a a Budar,e,;t Keleti-pá
Jvaudvar ,a„uta. dnlg-01.,',it a kon
gres.szu�i zász:óért es a téli forgalom 
sikeres heiejezé,éért. 

Ma már mindenki mC'gfrli. ho.,,• a 
sz-0<:ializ,mus é,pílése nem könnyt, ·el-

adat. a ;en·einek meg, alósítása á'.do
zatvt rt.Í an. 

\ ál !a 1á5aink lényt'ge a miniszle-r• 
lano'.ll'.s takaré�er-,ágrol ,znl<:i rende'e• 
'frek 1 éarehaJtá,a Mint!en vasu!�-r 
na'k ál kell érezni és át i s  érzi. hogy 
mindPII meg-!aka rítot1 iil:ér mit 1e'ent 
népr,azdaságunk szam�ra. 

A téli f<>rgalon" erser,y siker� �
bon)oli ása erdekében 7,s,ze van hp, 
l'S01 a a kongres:-,iu I munkaie�aj;)n„ 
láso\{;l;al, , a laminl a kong-res.srn<;f 
zászloert ion,i ,Nsenm ef .  A \ál alá
sok 1·égreha 1tása ,zen .-,,en ho1.1.á
"" u l  a 1( 1 i íorga lnim N,ern »ikeres 
lebomo1 1 tásához, 1 a lamint a lerv 
, égrehajtá!<ához örömmel á'lapiljuk 
1rie1;, hogv az ii,sz�, do:gozóínk át
< zilt és megi.irhk a z ·ia'i,ta er· 
s n) rtl! · íe  en ·•é:!él 'ap mint 11af') 
t apaszfalha . .S az érdeklödé, az ered 
!l'en)ek iráni . és az az ig,ekezet, 
1 Og-\ nlt'gi a, it,a az elfrt ert>dm,5nye
ket. f'hl><'n a ,erse11) ben e:ért ,ikt>rek 
l>uzdíl anak mind,•n mag) ar do''<'i
wt, hogy ezzel a �,<><:ia lizmus ép' ;,. 
sén,•k megi;ryorsílá,a1 ,:, e,en kere<z• 
'ul a béke meg ziiárd tá,..j• •egii�ék 
elö 

Uskó Lajos, 
BudapE"t. Kcieti p. u. do'.gozója 

Az Északi Fútóház „Ságvári "-ifibrigádja 
nemes vetélkedésben 

a ferencvárosi „Lengyel"-!Jrigáddal 
Az ön,uda·,os , a�JJ'.a.; ii 1  1·égrcha 

ji;k a,t a icladafol. ame ) a szodaliz 
mus ép1lt'tiébe11 harul ráJu". Tudiak, 
ho� minden 101,na sz 'n me�lakan 
tasa, minden felemelt seb c,;éqii, ragv 
túl!erhelé,e, wnat to, ahb1 oa„a, c:,a 
pás a hárorús u,zit .ra. 

Az E„zaki rr őház „Súg�•úrt'-iii • 
hr';::-adJa a Lefl!Jye/ Jozsd szlal1á 
nO\i, la, munkaérdemr,•nd0 s fümozdom . 
vezetőhöz intézett le1·el i1kbe11 elmond 
já'<. hO'l') 1;zerelett Pártunk minden 
lel1etöségd bizto,;íf a fiatalok �za
má�a. Elö.segí,i s,akmaj e. po rtt""' 
iejlódésilhet. megíeremt i  bo:clog, gond 
talan Jö1·öjúket. 

- Ennek kö�zönhet iuk friak -. 
hogy m1, fia.a! mozdon1 1 ezet,}k €s fii 
tök_ például 424-es sorozalú mozdo
n�on Jaru�k. l l)en gépen a Horth! • 
rendozerbcn csa ki\'á l t  ágcsoi-. utaz
hattak. , .\\i bzeretjük ezt J mozdom L 
Cg_ é:·ezzui;, ,L n ha a jo paJ á,u-,k 
!enne, m inden zakatolása, mozgasa a 
szivúr, ,höz nö:t 

Nincs szebb és hálásabb feladat, 
m�1t dolgozni, termelni és harcolni 
a munkásosztály felemelkedéséért, a 

béketábor győzelméért. 
Ezért i!!\'ebzünk murkánkk I beb'zo
mítani Pártunknak és „zen.• ett Ráko ; 
eil'tarsna:1, hogy érde;,ie� k , ag-yunk 
lámoga á�u'.,ra, bizalmukra. 

A 1agyar Dolgozok Pártja 1 1 .  
k ·ngres.swsának tiszteletére 22  szaza 
lékos szé, megtakaritá t , a l iallunk. 
Hog,· a kongresszus ,1kcrét elösegit
süi. ezt a felajánlásunkat már feb 
ruár i én 24.4 1;�áza 'ékra túlte:je&i et 
tü�. Eddigi eredméPy ink arra az el
határozásra JU laltak bennu,-;krt, hogy 
nemes I etélkedésre sz.Sl itsu, az or
szág �gy·k legjoi:Jh mozdo11) ,-e„etöJ�t. 
Lengyel Józ;,ci 1,ztahaoo,·ic,I t. Tudjuk, 

,,q lcn;;_11d elvars üiiil '""Jd annak. 
ho::;y a iiala o� köz,, I kihe,ői vannak. 

A P ír�l?ti zer<•t<>t inditot.a az 
C,;za�i Fütöhaz iiibrtl!'adjat az e!ha,á
rozJ,ra. \\i o,rnnk abba� hol!\ a1. 
ifik de11 fognak járni a ·zénmegta ar í  
tá  ban,  a m zdo11 p11tási sö.lségek 
lesz,m „;iban bs a ,onat ,c,:;t',,Ck me<>
,tiin • • ,ében. ./<1 munk;ijukkal nagy 

t•gii�c'get 11) úJ tanak majd Pártunk 
kon,f!res�zu'.')ának. Az ifil>ri!!ád mnz. 
doni'\ ezetői, l.ubáth .Ja nos, Föd, Sán
dor, fil!ői: lle1111t•i ,\\1hály. .\fo,/nár 
Sandor. Zuhradn•t"'k Pul é,, Tamás 
\' idei mu,káiaho--' t,0 sikert k"a-
r• nk. 

· 

.4 SZOVJET USÚT HÓSEI 

A.ISA. Ö \ .}  VT.4.R 

ef,,j �zama a \ 1.1,.J1puiilikai O ·.ztú/g 
kiadásuban a kuzelz napokban meg
jelenik 1lz e/su kütet u mu,odik 
�•i!tíghúbuní 11/utt hösiesen harwló 
�zo,jcl msutasuk példamatató 1e/-
1eibul oroktf meg részleteket. A 
re1•Jkw11/ Lebzitt11:se/,j é� tanulságos 
ol-!asmciny „TUl t E�lf.LYES RA
/\OM,I \ Y" dmM jelenik meg, A ki· 
udvá11yl nyilván ugyanazzal 
a meleg érdeklridé,se/ veszik ke

ztikóe mujd a vasutas dolgozók, 
mú.t ahogy a \ ·asútpolilikai Osz
•á/y 1úbbi kiad;:u11yainál is 1etlék. 
1 ki,ilü11y,:iJr c/,ö kotetén.ek ára: 
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,TINKA GYÖRGY ASZTALOS: 

t9Nem. akarok továbbra is. 

kétlaki életet élni . .  _9
9 

Rákosi elvtárs, a Párt Központi 
Vezetöségének 1950. évi oktéber hó 
20-i ülésén mondotta: .,Most dolgo
zunk olyan rendszabályon, amely az 
ilyen kisebb-nagyobb földdel ren
delkező munkásoknak lehetővé teszi, 
hogy földjeiket előnyös áron elad
ják, vagy bérbeadják az államnak 
és ezzel megszünjön az a helyzet, 
amely őket úgy ipari munkás, mint 
földművel,ő minőségükben zavarja ... 
Ezek a munkások az aratás, vetés 
idején gyakran elmaradnak a gyár
ból és egyre zavarják a termelés 
menetét. Ugyanakkor éppen a gyári 
munka miatt nem dolgozzák meg 
kellő gonddal a földjeiket, ami a 
terméseredményeken természetesen 
megmutatkozik. Ez a - hogy úgy 
mondjuk - kétlaki munkásréteg 
így egyszerre zavarja az ipar. és a 
mezőgazdaság termelését. Erzik ezt 
maguk a munkások is, akik köziil 
az utolsó időben sokan ajánlották 
fel az államnak földjeiket." 

Az üiemi hizottsáyok fokouák 
felvilágosító munkájukat 

Az öntudatos vasutas dolgozók 
számosan ajánlották fel azéta meg
vételre vagy bérbeadásra földjüket 
az államnak. De még mindig sok 
azoknak a vasutasoknak a száma, 
akik még nem tettek eleget ,R,ákosi 
elvtárs útmutatásának. Ez döntő 
mértékben az üzemi bizottságok hi
bája, mert kampányszerűen kezelték 
a kérdést és újabb f e/adatok láttára 
nem szorgalmazták a kétlaki vas
utasok megoldásra váró ügyét. 

Minden üzemi bizottság tartsa 
kötelességének, hogy Rákosi elvtárs 
fianítását jó politikai felvilágosító 

munkával ismertessék a vasutas 
dolgozék között. Nem kétséges, 
hogy a polibikailag felvilágosított 
vasutas dolgozók megfogadják az 
útmutatást és minden uasutas dol
gozó eladja földjét, vagy bérbe
adja az államnak. 

Az alábbiakban közöl jük Tinka 
Györg-y asztalos művezetőnek, a Duna
keszi Járműjavító UV dolgozójának 
levelét. 

Kiindulva Rákosi elvtárs felhívá
sáhól, mely szerint nem tudhat két
féle munkát végezni ugya.nazon sze
mély, ugyanabban az időben, to
vábbá a dunakeszi pártszervezet 
népnevelőinek felvilágosító tevé
kenysége hatására, önként lemon
dok birtokomba lévő két kataszt�á
lis hold földemről azzal, h-0gy azt 
va!amelyik termelőszövetkezeti cso
portnak adják át. Elj árásomra a 
fentieken kívül az is indított, mert 
nem akarok t<Jvábbra is kétlaki éle
tet élni, munkámat itt a gyárban 
teljes, egész emberként akarom vé
gezni. 

Abban a reményben teszem ezt 
a felajánlást, hogy álláspontomat 
a többi dolgozó társaim is magu
kévá téve, ők is meg fogják érteni 
Pártunk felhívását és ugyanolyan 
örömmel ajánlják fel földjeiket, 
amilyen örömmel vesznek részt 
demokráciánk építésében. 

TI-NKA GYőRGY 
asztalos művezető, 

Dunak;szi Járműjavító 

Az üzemi bizo11sá2' íó munkáján mú
lik, hogy sok Tinka György Jegyen az 
orszáe'ban, akik önként lemond,mak 
b:,rtokukban lévő föl-diükrőJ és azt át
adják a szocia!iz,must építő termelő
szövetkezeti csoportoknak. 

Igényes kultúrmunkával fokozzuk 
a Párt zászlajáért folyó verseny lendületét 

Nagy feladatot ró Pártunk kongresz- lánc- és Budapest-Józsefváros állo
iszusának méltó előkészítése az egyes más színjátszócsoportja. 
kullúrcsoportokra is. A kulturális ne- Döntő feladatunk most az, hogy a 

velőmunka döntően fontos terület kultúrcsoportok, kullúrbrlgádok jó a munkájukk,al segítsék elő a Párt II. 
dolgozók öntudatosodása szempontjá. kongre&szusána,k s'rkerét. 
ból. Elengedhetetlenül fontos, hogy jó Minden kultúrbrigád működése 

szervezés mellett, tervszerű, átgondolt szorosan 'kapcsolódjon a termelés 
felvilágosító- és tömegnevelő munkál kérdéséhez. Segíteni kell a koct-

Vlégezzünk. Csa,kis ezzel a munkával 
tudjuk a dolgozók újabb és újabb tö
megeit közelebb vinni hatalmas Pár• 
tunkhoz és cselekvően bevonni a Pári 
célkitüzésének végrehajtásába. 

Az Országos Népművelési Bizottság 
és a SZOT felhívására eddig 306 vas. 
utas kultúrcsoport nevezett be az Or
szágos Kultú-rversenybe. Ezeket a cso
portokat áthat ja a felelősségérzése és 
tudják, hogy jó munkájuk nyomán 
erősödik hazánkban a szocializmus épí
téséért vívott harc, míg erőteljesebben 
folyik a küzdelem az imperia!isták 
belső ügynökeivel szemben, s még erő
sebbé, bevehetetlenné tesszük a 
Szovjetunió által vezetett béketábor 
magyarországi bástyáját. 

A csoportokat megfelelő anyaggal 
látták el. Az ellenőrzések során meg
állapította a Központ, hogy a csopor
tok lelkesedéssel készülnek az előttük 
álló feladatok megoldására. Például a 
pécsi tánccsoport tagjai vállalták, egy
ef!V vi déki táJocosoport patronálását, 
Rendszeresen ki járnak és neve'. ik  a 
csoportokat. A celldömö'.ki és nagy. 
kanizsai énekkar tagjai felaján!ásukban 
vállalták. hogy új, fiatal aktívákat 
szerveznek be a csoportba. Egymás. 
után alakulnak az új kultúrcsoportok, 
mint például a Ferencvárosi Fűtőház 

VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

Megjelenik havonta kétszer. 
A szerkesztésért és kiadásért !ele!0s· 

GASPAR SANDOR 
főszerkesztő. 
Szerkeszti: 

SZELECSENYI ISTV AN 

"'8ptulaJdonos: A Vasutas Szakszervezet 
Szerkeszt6ség és kladóhivatal: Budapest 

VI.. Munkácsy Mibály.u. 16. Telefon: 113--867. 126-452, 124-893 

Szikra Lapnyomda NV. Budapest VUI. 
József•körút 5. 

J!Weloo nyomdavezető: Kulcsár Mihály 

gresszusi zászlóért nemes versen
gésben álló egyéni, brigád- és 
üzemrész versenyzőket munkájuk 

lendületének fokozásában. 
A brigádok minden lehetőséget hasz
náljanak fel airra, hogy segítsék a ver. 
seny nyilvánosságának ellenőrzését, 
tudatosítsák élenjáró dolgozóink ered
ményeit, de ugyanakkor buzdítsák is, 
karolják fel az elmaradókat. Ezzel a 
munkájukkal kell bebizonyitaniok, 
hogy a kongresszusi zászló elnyerésé
ért folytatott versenyben kultúraktívá. 
ink is segítséget nyújtanak. 

Országszerte, közel 80 helyen 
rendezünk kongresszusi könyvki-

. állítást. 

A kiállítás szempontjait használják fel 
és igyekezzenek jó agitációs munká
val emelni a könyvtárak látogatottsá
gát. A könyv fegyver és nem egyszer 
behizonyosodott hogy egy-egy szo
cialista-realis12 Irodalmi mű elolvasása 
nyomán a dolgozó emelte termelékeny
ségét, fokozott öntudattal vett részt 
a békeharcban és a szocializmus épí· 
tésében. 

A Vasutas Szakszervezet Kultúr
és Tömegnevelési Osztálya vasu12s 
tárgyú diapozitív-filmet készíttetett, 
amely alkalmas arra, hogy a vasutas 
dolgozókat mozgósítsa a ve-rsen.yben 
való fokozottabb részvétehe. A dia.fii. 
met megfelelő összekötő szöveggel 
látták el és megküldötték a kultúrcso. 
porlokr.ak. A kultúrbrigádok használ
ják fel ezt az új lehetőséget is és ahol 
megfelelő számú dolgozó van együtt 
és műsorokat adnak, mint pé!dául 
Szegeden, Hódmezővásárhelyen, a heti 
piacok alkalmával rendezzenek váró
termi előadásokat. 

A szakszervezet központja vállalta 
február 17-én kultúrműs�adását .az 
e'.ső szövetkezeti városbai'I'; Túrkevén, 
ahol a Landler Jenő Művek kultúrcso
port ja szórakoztatja és neveli a dol
gozó parasztságot. A Vasutas Szak
szervezet Központi Zenekara, ugyan
akkor a Kongresszusi Héten minden 
nap üzemi hangversenyt, délutánonkint 
pedig vácóterrm műsort ad. 

lgy segíti. így mozdít ja elő jó ku!
túrmunkával a szakszervezet nagy 
Pártunk kongresszusának 5ikerét. 

IC O Z L E IC E D t S  

� 

Válaszolunk 
a bizalmi tanfolyamról 
érkezett kérdésekre 

A bizalmi tanfolyamokon felmerült 
problémákkal kapcsolatban a hallgatók 
levélben kérlek felvilágosítást. Az el
múlt napokban két kérdést vetettek fel 
a biuilmiak Ezek mindegyike annyira 
fontos, hogy közérdekű voltánál fogva 
a választ a do1gozók nagy nyilvános
sága előtt adjuk meg. 

Az első kérclés az vó.t. hogy szabo
tázs-e a bányafák, valamint az !. osz
tályú szén eltüzelése a váltóörök által, 
amikor azok egész éjiel hidegben dol
goznak? 

Válasz: A kérdést szét kell válasz
tani. Bányafát a vasút nem ad ki tü� 
zelésre. Amennyiben viszont J. osz
tályú szenet ad és ezt vételez a váltó
kezelő, azt nyugodtan tt?.zelheti. 

Más a hel_qzel azonban akkor, ha 
a meglévő szénkészlete nem elegendő, 
-� irle{!en tul11jdonJ1oz nyúl. A bá1111a
fa és az /. osztályú szén eltüzelése 
tulajdon elleni kihágásnak minösül, 
abban az esetben. ha a bányafa és az 
eltüzelt szén értéke nem haladja meg 
a 60 forintot. Ha az érték ezt az ösz
szeget meghaladja, akkor 

lopás büntette. Ha pedig ezek az 
anyagok valamilyen tervmunká
hoz voltak irányítva és ennek 
megvalósítását megakadályozta, 
akkor az 1950. évi IV. számú 

törvény szerint büntetendő. 
Ez utóbbi azonban csak akkor, ha a 
váltókezelő, vagy váltóőr kártevő cél
zattal használja fel a bányafát, vagy 
szenet. Ebben az esetben burkolt sza
botázsnak, ha gondatlanságból kö
vette el és a terv megvalósítását aka
dál!!ozla, akkor ugyanezen törvény 10. 
paragra;usa szerint vétséget követ el. 

A cselekmény csak abban az eset
be11 tartozna a IV. számú törvény
erejű rendelet alá, - amely a terv
gazdálkodás büntetőjogi védelméről 
szól, - hogyha a cselekmény a nép
gazdasági terv, vagy valamel!J rész
letterv megvalósítását veszél.11eztetné. 
Ellenkező esetben a Büntetö Törvény
kön!I'' 303. paragrafusa, és a l l l. Büntető 
Novella 13., vag!J 14. pontja szerint 
minösülö lopás büntette forog fenn, 
s e szerint büntetendő. 

A második kérdés az volt, hogy 
mennyiben felelősek a bizalmiak a 
vasúton bekövetkező balesetekért és 
károkért? 

Válasz: Jogi szempontból a bizal
miakat nem lehet felelősségre vonni 
a vasúton bekövetkezett bafrsetekért 
és károkért. Szakszervezeti vonatko
;zá,sb„n is csak abban. az esetben von
hatók felelösségre, hogyha a szak
szert•ezet olyan utasításának vég
rehajtását mulasztották el, ame/11 kijz. 
rejátszott a baleset, vagy kár békövet
kezésében. 

A szegedi kultúrcsoportok 
látogatása 

a Landler Művekben 

Február 1 1 -én délután a szegedi kul
túrcsoportok műsort adtak a Landler 
Jenő Járműjavító UV kultúrtermében. 
A műsor a Párt II. kongreS6ZU5a jegyé
ben z.ajlolt le és az volt a cél ja, hogy 
a tapasztalatok köksönös kic eréléséve' 
seizítsék ku:túrcsoport iaink munkáját a 
kongresszus sikeréért folytatott kultúr
munkáballl. 

A termet zsúfolásig megtöl-\ötlék a 
do:gozók. De nemcsak a Landler Művek. 
bő:. hanem más szolgálati helrekről is 
e�jöt!ek a dolgozók, hogv me.gnézzék a 
szegedi kullúraktívák bemutatkozását. 

A hallgatóság lelkesen ünnepelte Sze
t!ed kultúrcsoportiait, akik általánossá2:
ban véve. igen komoly haladásról tettek 
tanúbizonyságot az utóbbi időben, poli
tik.ai és suikmaí vonatkozásban egy. 
aránt. Különösen k-itűnl a szegedi férfi
kórus, amelv ország'os vonatkozá ban 
is élkórusnak számít. Nagy sikerrel 
mut.atkozotl be azonban a fiatal női 
kórus és vegyeskar is. Műveik e'őadásá
nál látszol! a komoly felkészültség, a 
kórusban uraikodó összhang. 

A népi zenekar, amely szintén fiatal 
együttes, �zakmailag iól működött. de 
műsorpolitikájuk nem a legjobb. Az 
együttes igyekezzen ezen a hibán sür
gö,,en változtatni. Vegve műsorába a 
haladó szov jet, ma,;-yar és a népi demo
kratikus országok zeneszerzőinek mű
veit. 

Eizészében véve a szegedi kultúrcso
port munkáját, meg kell állapítanunk, 
hogv jó munkát végeztek. Tanuljanak 
a bírálatból, értékeljék ki a pesti út 
tapasztalatait és a hibák kiküszöbölésé• 
vel is javítsák a kongresszus sikeréért 
folytatott kultúrmunká jukat. 

Komoiy fe!dat előtt állunk mi, kultúr
munkások is. Be kell bizonyítani. hogy 
jó munkánkkal fokozni fogjuk a Kon
grooszu ·i Hét ünnepi hangulatát és 
hozzásegítjük dolgozóinkat ahhoz, hogv 
na,g-y Pártunk kongresszusi zászla iáér( 
folyratott versenvben a vasut,as dolgo
zók é!rekerül jenek. Ezt a ió munkál 
várja tőlünk a Párt és minden öntudatos 
vasutas dolgozó. 

Harmath László 
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Küldötteink a pártkongresszuson 
A vasutas dolgozók nagy te:kesedés

sel és érdeklődéssel tekfnlenek a Ma· 
gyar Dolgozók Pártja február 24-én 
kezdődő országos kongresszusa elé. 
A vasutas dolgozókat a kongresszusi 
munkaverseny, a kongresszusi zászló 
ért fo'.yó nemes küzdelem eggyéfor
raszlotta a szocializmus építésének, a 
béke harcos megvédésének, a hazánk 
iránti iorró szeretet, a Szovjetunió iránti 
htíség, a Párt, [lák,osi elvtárs iránti 
ragasz,kodás és hűség jegyében. 

N:ncs nagyobb tisztesség, mint 
résztvenni ebben a versenyben és e'.· 
n�rni a Párt, Rákos; elvtárs zászl.aját, 
mint ahogy nincs nagyobb tisztesség 
a dolgozó magyar nép, s �özöltük a 
hős magyar vasutasság küldötte lenni 
dicsöséaes Pártunk kongresszusán. 

A magyar vasutasok l�gjobb fi-ai,kal 
küldik, az üzemek élenjáró dolgozóit 
jelö'ték erre a kitüntetésre. Azokat, 
akil-; magatartásukkal, jó munkájuk
kaJ, a do!,gozó néph€z, a hazához, e 

szoc:a:iz.mus építése ügyéhez, a béke 
harcos megvédéséhez, a Pártho.t, 
Rákosi elvtárshoz, a Szovjetunióho.r,, 
Sztálin elvtárshoz hűséggel, szeretet�! 
visel tettek. 

A küldöttek között lesznek Lengyel 
József Munkaérdemrendes. Népköztár
sasági Erdemrendes sztahánovista 
mozdonyvezető, Gruber MF.hály műhelyi 
a:apszervi titkár a Debreceni Jármú
javító UV-bő!, Lázár Bertalan pártti
kár Záhony átrakó állomásról, Gyenge 
Kálmán a m'skolci MAV Igazgatóság 
politikai osztályának vezetője, Lindner 
József e.zlahánovista mozdonyvezető, 
a pécsi MAV lgazgatósáo-i vontatási 
osztályának v,ezetője és még sokan 
máook az egyes suikszolgá:attól, mű
helyekből, a pár!6zervezetekböl, a 
vasútpo:r.tikai osztályról és szakszerve
zetből. 

Dolgozóink legjobhjait küldjük • 
Magyar Do:gozók Pártja II . kongresz
szusára, hog-y kinyilvánítsák az öntu
datos vasutas dolgozók e:szántságál a 
Párt Országos Kongresszusa előtt ab
ban, hogy ·még nagyobb eJtöké:tséggel 
szált szembe a há•borús uszító amerikai 
imperiatlistákkal, még többet és minő
ségileg jobb teljesítményt fog felmu
tatni, méiz harcwabban szá:J síkra • 
béke véde:mében és egy,emberként kö
vetik a Pártot, szeretett Rákooi e!,,r
tár,sunkat. 

Most melyik adat hiteles � 
Az elmult napokban a budapesti 

területi bizottság termelési felelőse 
szokásos je}entésébeq megírta, hogy 
Budapest-Ferencváros Fűtőház dol
gozói közül januárban 9 fő teljesí
tette normáját száz százalékon alul .  

Kíváncsiak voltunk arra, hogy 
miként áll ez a kérdés akkor, ha 
felbontjuk a száz százalék alatt 
dolgozók teljesítményét szakmán
ként. Beszéltünk a Fűtőház OB-tit
kárával, Czima elvtárssal. Elmon
dotta, hogy a Fűtőházban 24 laka
tos, 6 sa lakozó és 3 kocsilakatos 
teljesíti normáját száz száza lék 
a latt. 

Itt mdr nem egészen pontosak az 
adatok. A területi bizottság 9 dol
gozójával szemben, Czima elvtárs 
ugyanazon időszakban 33 dolgozót 

említ, aki száz százalékon alul 
végzi el a kiszabott normát. 

Mit lehetett mást tenni, mint meg
kérdezni Csiffári elvtársat a fűtő
ház versenyfelelősét. 0 elmondotta, 
hogy a kérdéses időben, vagyis 
január hónapban 85 dolgozó telje
sített száz százalékon alul és ebből 
27-en még a 80 százalékot sem 
érték el. 

1gy lett 9 emberből 85 és a 

,,pontosnak" látszó adatszolgálta
tásból pontatlan. - a szocializmus 
építését akadályozó - statisztikai 
adat. 

Most már azt kellene eldönteni 
illetékeseknek, hogy a fűtőházban 
januárban 9, 33 vagy 85 fő telje
sített-e száz százalékon alul, rövi
den: most melyik adat hiteles? • •  • 

Vasutas sportolók felooataik jobb elvégzésével készülnek 
Pártunk II. kongresszusára 

A Magvar Dol2ozók Pártja II. kon
gres�zusára számvetést jel�t az ed· 
di2 elvé2zett feladatainkról, elérl &i· 
kereinkröl és útmutatásaival hozzájá
rul ú jabb gyözelmek, újabb sikerek
kivivásához. 

Vasutas sportolóink megértve a 
pártkon2resszus na2v jelentóségél, 
méltó módon készülnek a na2v ün· 
nepre. Harcba indulnak a terv ha tár· 
idő előtti tel• jesítéséért, a termelés 
emeléséért új, fejlett munkamódsze· 
rek bevezetéséért, az anyagtakarékos
Sáll fokozásáért. 

OLéves tervünk második évének 
feladatait va,sutas sportolóink a Ma
llYar Dolgozók Pártja II. kon11resszu
sára megindított széleskörű munka
versenybe bekapcsolódva kezdik 
vé2rehajtani feladataikat. 

Ahogy köz.eledünk a kongresszusi 
nap e&eményeihez, úgv növekedik 
sportolóink Jelke&edése, úgv mélyül el 
gzeretete, bizalma és hálája az e2ész 
maszyar dolgozó népnek. Pártunk é;; 
Rákosi elvtárs iránt. 

Sportolóink e2yesÜ'leti nap kereté· 
ben tett felajánlásaikkal úszy a sport, 
mint a termelés terén, fokozatosan 
na2v lelke,;edé.sel kapcsolódtak be a 
versenybe és hajtják vé2re vállalt 
kötelezettségeiket. A kon2resszus je· 
,1entooé2ét átérezlék a vasutas spor· 
tolók és a &portkörök sportolóinak 
minte2y 80 százaléka tett felajánlási. 

A Sztahánov-moz2alom kiszélesítése 
érdekében sportbri;!ádok alakultak, 
akik moz11almi irányvonatokat indí
tottak a kon2ress:;,us tiszteletére az 

ország különböző területeiről 
A FerencYárosi vasutas sportolók 

bri2ádj 3  irányvonatot továbbított Fe· 
rencvárostól Miskolci!! 20 százalékos 
szénmegtakarítással, felemelt menet· 
sebessé22el. A vonat 15 perccel előbb 
érkezett Miskolcra. 

U2yani2Y a na2vkanizsai vasuta 
sportolók gyékénye&tól Lepsényiiz 
sportolókból áHó személyzettel a 2 
és félnapos kocsiforduló! megrövi· 
dílve járultak hozzá nemzetgazdasá · 
l!Unk fejleszléséhez. 

E munka kiértékelése 1.401.60 fo
rint meg-takarítást jelent. 

Az ee:véni _kDn.2resszusi felajánlá· 

\. 

sokat sportolójnk több helyen mát 
túltelie6ítették. Pintér József dombó
vári aabdarúgó vasesZ'lergályos fel
ajánlott normáját 100 százalékról ja
nuár 21-én 128 S'Zázalékra teljes'1tette. 

U2vancsak Kovács Irén S'Zámfejtő, 
Dobos Jenö normás, kosárlabdázók és 
Somfa!vi József normás birkózók napi 
munkaideiükön felül a felajánlott 
100-100 mázsa szénből a napi sze
mélvenként 50 máz-sa szenet csillébe 
rakva, mozdonyra elszállitottak, így 
fela jánlátlukat 50 százalékig már telje
sítették. 

A tapolcai Vasutas Sportkör spor
tolói közül T6th Emő koc&irendezó 
kongresszusi felajánlását 1 10 száza
lékról 138 százalékra emelte. Hasonló 
jó eredményt ért el a termelés front
.ián Samu Gyula labdarúizó át• 
menesztő, aki 140 ,;zázalékos vállalá
sát már ezidei2 150 S'Zázalékra telje· 
sítette. 

Ba!La Mihály átképzős lakatos, röp.. 
labdázó az Angyalföli Vasutas Sport 
Kör dolgozója kongresszusi felajánlá
sát már ezideig 154 százalékra telje
silette. U2yancsak példakép Demecs 
László, röplabdajátékos, aki élenjár a 
munkában, arcképe és teljesítménye a 
Népszava „Dicsösé2 Tábláján" ie 
meszjelent 

Sportolóink mindegyike me2érlette, 
ho2v az élesedő nemzetközi helyzet 
és a fokozódó osZ'lályharc viszonyai 
között ül össze Pártunk II. kon2resz• 
szusa. Me2értették, hogv a kon2re6Z• 
szus nemcsak a pártta2sá2 ü2ve, ha
nem az egész felszabadult, szocializ
mu�t épiló dol2ozó magvar nén 
ügye, közöttük a vasutas sportolóké 
is. Vasutas soortolóink átérezték a 
Párt II. koni:iresszu.sának óriási tórté
nelmi jelentő;éizét és méltóképpen ké· 
szülnek fel a kongresszusi munkaver
senvre, mely elősegíti a téli-forgalom 
sikeres lebonyolilá.sát. Sportolóink 
felajánlásaikkal és versenyS11:erződé
seikkel bizonyították be, hogy a sport 
és a termeléa kérdése szorosan Ö6z
s2efüg2, Felhas,ználják a sportban 
szerzett edzettsé2et és ru2almassá got 
a munkapadok mellett, építő munkánk 
újabb és újabb 11vőze!meire, a bé-1 
kéérl vívott harc további kíszélesíté
.-ére. 
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A lJaa:, "r Dolirou\k Pártja II knu 
s1·c zusát•a az onl da o li u t clo 

i?OZók örommot cs c!ke"-en l C'�7. n 
Az elmult tl po�lH<J Cl' Pkcll{ \. e 
feK� szet·\óck „A kongresszusi verseny 
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Az a ál.lb Al.::b1rn ktvomH<' c111 J,-mer
tet,ük a 1,ier•Chelé t. 

Forgalmi szolgálat 
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3. Kocsimestereknér, totatasvezetóknél 
kocsirendezöknél leqjobb dolqozók: ' 
Szutyor Hé1a é b •u..rw.ija, Per·� át 

Jagos telje.sí e.se 1 3"i sz.Hz \. Boros 
B,1··nt kocs me ter és bMg",dta R r,s 
rende?.f.i. 1 21> :c1r',;.1.lék.: Szentesi :\1 •h·  .v 
főkt1C�tm.•� te� P bt 0 2'ád a Deh:--eceri 
12.í 2°0: Csire Lász!o kor·.; n e  
br . .-ádJ .·zomba heJ\ 120 
Szabó Pete kot,; iJne, er- e..c. 
8(--ké aha. 1 :20 ,�zaa;•K 

4. Gepkoesi k1S<óróknél legjobb 
Máté .József g pkisez· \, ,e-tto ";, 

t),-1'1lbóv r. 1 q 1 ,-.;Z'l'Zlt é-k, Weinqart• 
ne!: ,J(-.l. �r gt1,ki-l-l'o. ,·.e�zpr Pl- 1-úll ó, 
1 8-, .. sz,\u,lékr a: Amyas f.a 1os gcrl 1-
s.ero. Dchree�n. J 11:? ,7 .sznzakk1 1: f<a. 
tqna o, tT a tol�tfl'-Vez.e 0, Sscd2'ót� bn 
1-{(.i:l.;G. 149 ·,d_za e-< '\ Pc; veg1H Sz.:ibó 
L e; lÍ g�pk: ru. e l<eJCSf t>-:.-i. 1 17 szd 
z� 1ékTa te J6Si e lék a gl"}ztar egv 
..ség1ciót 

6. Személysz:'illitó vonattal utazo 
vonatltisércHcnél leqjobb doiqozoJ.c: 
Horváth 13 IQ vo11Arvezetö. PCc , 

mun kaf.11 u fo tll.volli•ti 01� a ·nn, 1)1 
67. Zitlók: Olcsvai Bm·na.b s fü1 tlauz, 
. tegyVIZ! gAlo� Dci.Jrecen� 1 20 za1a l , 
Szabó Bálint f(). "aiauz. 1-..ezeln. Bud,t 
f.)C:Sl--heleli n LI. , -, 1 SZÜUI é!(,) mun• 
l.:at.wa e.s t.avollét  u1•4 A1·ár.n �1• Varqa 
G�örin kalnuz, Sopron GY�f;\ ,H agns 
kit •!Jeslt e 1 1 4 SZáU ék Szá'1to J 
zscr 'wlauz, B <· scsaba. 1 1  1 s • 

1 0 .  Gur,tásnal leqjobb dolqoz6k: 

Ull S U Tll S 
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ELJE 

.U I R '1 D Ó  

A BEKET ' ÉDEDfEZŐ, 

A �ZOU.\LIZ\H.:ST ÉPÍTŐ 

'IAG'l AH ÉP \ EZETŐJE, 

A \IAG'l R 

DOLGOZÓK PÁHTJ .. \ ! 

HAR C I  J E LE NTÉS 
, A kongresszusi verseny legjobb dolgozója '� címért 

folyó verseny állásáról 
t á�fó gurí ó elomunkac;: ét hr1� jd ia 
R rendez6. �q 67..liz.alék e,q Latos 
J m� �u.r ó e 1>munk.a.� t' . .;; br�Jtádj.l: , 
l)ombó\·�1.r ib szaza lck. 

1 1 .  Allomási koc:siintéz6kn-él 
lcqjobb dolqozók 

11.  KoZltPA LLOMASOKNAL. 
1 3. Forqalml szolqátattev6knél 

leqjobb dolqozók: 
Rakos Bali\zs h>n1<iselö!Ját'ó. \ a . 

1 1gos 1< elje ile � 18 I szaz..1Jt•k; 
A brud.in Pl 1e1· 8 loma,clö!_irt1·6. ·)ir 
b„gdan) I )Sl , 6Záz' it:k; Sztrsz Józ c-r 

'>:""la h J;.!\&i,,, \ achar•i�an. J ":...t 2á 
zalck, Sz.1k„1y .ro.zser áJi,,masfe \>'4.'! ál ,. 
Hadacson, om 1 1 7  "iZ}1.7 ..... nék. Bozso 
I n t szt Pe s kulvai"(�. 1 1 5  &%ti. 

él,.. 

1 1 1 .  KOZPONTI SZOLGALATNAL, 
1 5. Vezeriqazqatósaqi és iqazq.atosa.qf 

kocsi intezoknél leqjobb, dolqozok: 
Bernáth H' 'O \ Intéző de-b· .... 'e41i l_2'. 

t a.gos k .  :el" tése 1 2ft s7-?.za,PK; Ja.vor 
lo tan r ,fntPz, . rnis<,, Jc, ig„ 1 1 9 ..... zá?.a 
!ch.: Kiss l l\ llll Zol'án mi�kolct .g„ l lR  

:nza'e,k· Domjan Jozser intéző zom 
h he ) 1g . J 1 �  sz.:t.Za;e-k; Pu�kás ,lu
Y.s'ef ntezó. buda i;:.. 11)0 """" I<. 
1 6  Vezériqazqatos,Qi és iqazqatosáql 

menetirany1toknaf Jeqjobb dolqozok: 
Nómeth J 1z. e• intéző Ce:Hdómo1 k, 

e 1 :.!ti.4 .-,za.zaJ„ k� Hu. 
. y ó, Sz< ke- rehé ár, 

1 1 9. J ,1.· za ·1,;. Banemann .Janos me 
ni.-:llrnn.'.).1.'o l1YSE\" J�.. 1 1  J �7Atz.al-ek 
G. Kiss I .í�z. , tn1é1.1.). Debre<·en. 1 1 1  
�zJ;w:eJ,, Turoczi Bél.a intéz6, römenet 
11·ru:1) itó. Budape�t. 1 09 szaza1ék. 

VONTATASI SZOLGALAl'. 
1 7  Mozdonyvezetóknél és fUt6knél 

,<'l(J• pt, <lolgozök: 
Vanyó Jnnos mo7.d. \.ez. ErdOsi ."án 

tor flit ,. 1-i'l1.ln�harctk.a Ct"h . ponis.tA.m 
.. h; Ostorházi J1)Z,! er fhOZd. \'f.?Z� B.ird 

h ro r 110. H�jdu Pál r,116, !I! ,-olc 
1 1 2..?; Reichard Je11ü 11107.<l. ve �T• 

Süle Ferenc fll •. Pé,·� · ih .. 1 :! l .  Sz:i. 
qeti RudoJr mozd. \' ... / • Bérces G� o1·�:i-• 
1u o Pi:!<' ru .. , 1 1 8: Daczo EJ·nö mo;o,J, 
vez . Le.!is Autal fi.. 1. Pec� ffh .. 1 1 7. 

1 8. Szénszerelöknét leqjobb dofqozolc: 
(; \"El . 

. Kalmár J vá'1 Soo· nn Cth .• 
<1 SLV l 6 • · Péter �i!h� y Domhn\ "" 

löí .. : Kaplnya 7\J h \�: Dornbo, 111· 
r h l t>í .,; Vadai Lc1.j,r.,; Domb(n ar (Lh, 
I HO'¾t. 

19. Elejehúzoknal és salakosok nál 
leQjobb dolgozói<: 

Lé-cser .fdllOS Domb(i\·ár fth, 
Szerpak laJo Dnrn.bu, á:• fth. 
Hosa P�·enf• DomlXwar ,,h. 
Jaciha P I Dt\mbu..-m· rth. 1 .:is· •: 
fitt'wan O, mb \ ar fth, t .36�o. 

16fi' o: 
I Ol)•o: 
J t):?0,0: 
Kosa 

20. Kazánmosoknal Jeqjobb dolqozok: 
Eles 1 J no nebrc ·en flh.  1 7 1 

Szihora Júz-s r l1'e'?"._:háza fth 1 'iti ; 
Tatár .lt  z-..Af N,treg:yl1áz.a flh. 1 J.._ 

Garai .ioz cf '\; ireg\·há1.· fth. 1.c·•. · 
Karai Sándor Pll pöklaciany r1h, l •l 1' • 
� 1 ,  Elófütóknél, beqyujtóknál � leqjobb 

dolqozók: 
Bató Lá.sz• c.orutú. !\l!sko"c 13 ,,, a 

szolgálati id{.,Je d!at1 15 dar.ub mozdony 
re 11g e1EJ,· 7,nl�·ílatát \ égzi. Ezen na� · 
te1Jec.ilm n n.• m 1le1t munká 'li' hhiny1·-t 
111n 11 a le,q-n,agvobh Ddaa.dásqal vCP.li; 
Jut.asi S 11<1 1 bcc:, ' i to 'tszakt ílh, 
l t' 9  ·t' ,  Ho7ma G'il>or bc.,�yuj•ü. Dcb!'ecen 
ffh. l f  5 •: Toth l .ló.nos be�yujlo, He
'efi fih, J :i l 0

: Gerencsér .ranoc;; be
<!) u I ó, s,eke rcher,·ári fth. 150o/o 

22. Vontatási szakmunkásoknil 

Rábai 
ntz a ru, 
Uobrccc-n 

lcqjobb dolqozók: 
I los e,s;,:tergáiyos. Na.gvkn 

1 0.1' : Gonda Gen laketo , 
rth. 1 881-e, B�rdos János lal<a, 

lO;' \l ·, 1 h. 1 88 · Véber Sali• lnr la 
k�tt<·� Dt•b1�ec-cn f'.h 1 81) •: Kiss l.st\ 11 
k. l'.ankO\. AC�. Szeged fth. l ... í' 
23. Mozdonymenet!rányltól<nil leqjobb 

dolgozók: 
Nyl lc1,s tJdnn mo1,d. ir,, n� ;to, '.'.\flsk'l'r: 

Papp I ·�11 e. mozd. ·i· tn ) 1 o, pc,c,.._ Hazafi 
Sándor mozd 1 áuyítO. Debt·ece-11. 
24. Kocsivizsqálokn.ill leQjobb dolqozok2 

Gadanyi G utB kc1c.sivJ2 ... �á1f>. P 
flh. Gazdaq LaJ(h kf)C� \. z--e:a!o, 
balheJ� : Vician F -enc koc..._lvlz 1. 
:\ vfregyhtiz;i; 8. 'Kl!:S I..a�o� k C'Sl\ z ... 
�i.ló. B Jl!'e\c; Cs6rnyi Fe-toenc kocsi 
v.1.1,g•, IO. Tupolca 

PALYA FENNTARTASI SZOLGALAT 

Varkonyi G) ula. piru-....'5, IP pá') a llli? 
<?ri ,-,"ZciJ,;a:-.z, ón.1<-kok.1 om�eg, :ifi t!' 
k.1iel je:;rr.e--.c tSn"',· Horváth Józ-.cr Fe· 10 
A'ZC'ntm. kló�i páh amo�leri Ztik8'J.Z, 
l,Y.'-E\ . 1 70° • Birqes Belü l f_ pa , , 

�le-t"i c:;z,1 <a,z ·zet�..,en) Pa1� 1H.'p1 1 -'  
es Felújító l \·, l 69°CI'. Botos 1 ,. 11 
X\ I. pcil vrt?�e�tel'f szaka�2 Dl)Jnhóvr'\r 
Orn . 1 3 l "o: Bajo Pál pal) amunkás. 1 \  
pál, amestel·i �zaka�z, Ter�zvárosi 0111 . •  
128�0. 
26. Elllmunkásol<nal a leqjobb dolqozók: 

Petrác.s h'.aro " elomun!rn--. e pn a 
XIJJ.  pr _ .s;.z iknS?.. lMdn,e-1:v, t1-!'oó •hf'J\ 
t):n t 4:l0o t\t1.ngc,c; kl e}jeslté. t ér-+ C' 
Katona \1Ihál) csap..1 a. · pu1) am te i 
e1:aka 7. l{ecskemetl Om. l �1•a, Budai 
G) uJ;-1 b1·JgcidJa. XV. rml� ameqre1 1 1„ 

a�z \'�zprcm-Omsé'-'; 1 2·3•"; Kere-
csényi Sánd1)r e �pata -Xl. páJu,mcc:;:c 
.szak.asz, Dvmbovt.rJ Om, l �7tt„ Feqyver. 
,briqád R X.X. piilvame.:tterJ Rza\.a ... ?on 
l'el'C7.\"t1l'O"ii Om, 1 :.?2'-', 

27. P•1yamestereknél a 
dolqozok: 

,k,z...c;e,r Ti>p: lyame�ter 

28. Pafyafe-nntartasi szakmunkásokn.il� 
Vereb BR!� lflk�l(-...; ;\ ! ,• 1 \.· ffl e• 

!l'Zakn.sE. útri: ok!! Om · .,_ a · os k 
l"'IJt te.-.e 214.,_, Véber .Jen,, J 
z.�f\:é\rttsf Om ••g l $l4 Kakanovszk1 
E' r�e. enc, Art1s1 Om 1'( 1 4 1  , 8• 
lazsica l'e ·e11e, • ·v11�2' h ?: i Om-1t'� • . \ l  
p.:1-·, flnie'-',el'I sz,1 · ;..-z. 1 J , Renner • 
"'" l-'erenc,·u. >· 0111...-..:g, l :J J  
29. Fateli'tó üzemi Vátlalat dofqozoinát: 

Kemecsei Fe,·enc a tokodi úz,-.m dol 
,zo,:ója átli1'?í,:i1el.les1tése :.:.h:.? SZil ak•< 
Tovari :-.Hhü ,�. a tokorlt te1 cn dol.llnz dH 
1 86 szazalék Vizl f:.:,:!\ ,m. a '.ok,><li telf'U 
dolgozoja 1 86 1..á1R.lt..>l,;, Graf l.örinc. a 
tokodi üzern dtl11to1.n1 1 76 s.zaza 'el\; 
B. Kiss G" u1� a tol,,,clt •e!ep dn!goz ,J 
1 71 sza.7..a:ek 
30, Felep1tmenvi es Vasanyaqjavitó UV 

dolqozoinál: 
Kancsar Tot1nuis litk,:uo.._, re.c,,íl! cin 1 

muhel.v do\j?UZ4:l lá knn-'!"t·es�zusi munku 
, c1·�en"· fela janJ.í.s.1nitk t:� kin!\ f1sl1 
m un"1tv('1·se11 ,·eredmeovet,:neh. 1e. te9!1 
JUt:>n, d 2:?.'3 sz, z�i'ékra etnelle: Halmi 
Pat akatOH A t'elepitmen,1 rnuhelv tlot 
gnzoia_ atl;ll,W!-: ki1elh.-�itése :.:? i ,I sz:1 a 
Jel-::. Bene Lá zJ,, lal..:aros:, ta p(aturo kt. 
szitcsené a feleoiunt.->n\ 1 múlH•·, bcn 
�18 :,7..ázal k Kovács P:i g,nlus. oc u, 
ma�é.t abb 1·endsze1·u e. úcs�;nból él ao'9o 
n vabb nnd zen"; eci:üc-;:-.1n tl\ 1 A 
niunkáio toknjJ 1 7.3 qzff;,..alek Szerencsi 
1-.1q'in ,•itla.nvhe,g;e�zto, a Vflho-:imuhe , 
dol ,wzó ia. tö1 .,.zázéci;c/h 

KERESKEDELMI  SZOLGALAT: 
31 Tervszervezet leqjobb dofqozoi: 
A ved I. tvAn fó'i ,zt sz; tel'\'P' tn<•t 

L ·zinr Wr-l:J,..:a. Kova.cs ,� , ,m .il 1
• e 

v1z \ .'-i zu. �zall. tt�1·, el'enor· :\J1�:..:ok I ll 
Dévenyi Junl1$ ;jJI  rc1, igva7.l>. Mz ' 
e-1 :h1\ ata:noh:. hapos, ur: Endredi Pa 

:tll e1oliaro ·za l. rer\e.lenőr P l·s. 
S2abo Jo;,.ser. ulJ. eloll<.1.r-D. szál ter\. 
Cl P.llo" �HOOS'\ál' 

32. GócponU áruiranvitóknál 1eqjobb 
dolqoz6k: 

Kasza GC7Jt 1•11it'�,n\ iló. J�azinch,1r 
cu"a: Mester L ,  zli �1·uil•m1\·lto. Bc-kfS 
l'-..ab�: Sziqetvári ls1,·an ü1•uinín\ ho 
Hal\ :.i.n. Galambos He1a. EU'UiránvI11·1 
hnpo�, ii r :  Raba l:Hv,1n án1i1•an, Hó, 
Szombatheh 
33. Ozemi rakodási felelósöknel leqJobb 

dolgozok: 
Bacsó G\ a to r<d'lrnok. P cc::h;,rn,: 

rendezo. A1; h><Jl :e e, l,ot"sitar101..;(o. 
dA.s! ellvséq-idt?llmef„ hitclle !:  �e u 
kl,zahort no1·muhoz \ iszon 1tnt 1 58 
f.7.a7.alek: Berci flemfa ;,  t'z{j Slt:'-'?NI 

Tl<-za pu . • 1 l�J sz •zrdl:'1'. N emeth rere 
föellenó1·. HucM.p� k-'l<o l_ \t a.20 
koddst ide·e 4.6 óra Farkas J 11_c;e( r, 

ántnl.... nnDOS\ dl' .\z IP "'lde 
t,ll'lo:r.kodA I l'2\: SCl!i le!Cn \'- k te t: 
l'sl.� a kt zabo , norma.hoz \ iszonvil'- 1. 

1 2:.l �;-1tz.J'.l\l�: Baloqh I,1,vn 
n, , hfo;;\.f¼ ·cin, 1 09 szt\7n"t"k. 

34. Raktarnokoknal leq,obb 
Domonkos Lá.;:z o r l.; 1,\!'no 

i!'' or ,•nss;: P.1·; Petre P 11 rak 
Ha•,· r Bank 1\1 '1� 1 uk 'ár I n,nl" -

h rm \ n ; Poldesz Ju,z "'Í n,l<• 
Dnmb ". r· 1 Naqy J zsef 1·ll.h 
r.: ciavr-s Dunan.2t t 

35, Ponkkirakó munkas:>knal leqjobb 
dolaozok: 

Hajdu Jann:-- akt�,1·• H&Unl..:a .• Hne'""'t. 
vu2.u1i \ fallos tC"!Je .•mén, c 1 1 1 �z,1. 

7. tiP�; Haidu ,Joz�t>I 1··1 tilri m11,1\<1q. 
Brl""�t. ;\\:,1gaff 1 1tl sz z tié\.:: Hajov1s 
'l h 1h <- k1. 1·1 munlu ,;;; 8J.)C',t. \", 1t.i:t I i 
pitl\audHlí t 1 nnrm Ji'i.t áUat!n�An l rl �  
"1lJ7 lc-kr.t teUesltct e. 

:16, Raktári munkásoknál leqjobb 
dolgozok: 

Tolva! ,1u'- 1 1s a. tra nmunl <J...: Z hon . 
.\1. c·eq 1e! lcsirmr11 \ 1  1.lelHt l ti'i 
Nzazalt-h: Szo1cá 1-1tAhan di-u &r ra�m 

fo1-ctu1r e 16. Hornyak .1, z er n1r. kod mm1 
1"ó.s, ZHhonv [;lf"l'f ld ic�itrl!l'll\ i SZá.7-ll 
lt � I 7 1  zíl7a , Stips:ts An1 , " 
t, unkri • r.Yor TeljP<.;itmtnv� 1.,I normá 
b;tn • t a·T 1 -.• �zaza ,.· llc-l" d s i\l lilns 
l'"HkU 1 ( mupk,, <..: 11 ko ". F" :.n·t lel e 
mcn e 1 1  ö '-7.bUl.lCk, Lén.irt \llh , r � 
11' i 1 1nkás. l!. koJr I l ö  j 

OZEMI 
38. Tüzikovácsokna1: 

Jltgedu..i Sand D tt,. zi JJ(\' 
80kt oc; Jdnos :,Tl�ko ci JJ ( V 
Dvlwn, j Sát1 .l.w D1ina eszi JJ(, 
Toth Jm1·c D11HHkc Zi J,Jl \ 
Uillllt Andra lJUn.J.,,� ZI J IC V 

39. Kazanko\.'ácsoknál. öntöknél: 
·zcJllle1 J(lnos L!nc Jel' Jeno J 10\' 

hőh,llrn, ha, o )  Lancl cr Jero JJC\ 

Jen,, .l.ll \ 
1,01<..:1 .JJl \ 

Jen,, .JJ(. \ 

109 • 

J t-a/'• 
1 fj<j•,.. 

1 - ,,l� , 
118"• 

4'0. Moz.dony. és motorlakatosoknál:  
Bem Ge7..a r.. .n•I  e1 Ji 1 JJt \ HA. 9° 

:\Ia� a:• L.:. io._ <;7.(""I n ,,;1 JJl \ 1H0°. 
Tol,ac:1 F.rn '1t�;1,n I J ( \ H�•" 

,. bcr I ·,z Debrecen .uc, 1 18 2., 
Uo. .1 ' 01·1 Antal Uurnlcr Jeno 

JJ(!\ 

41 . Alváz. és szekrénylaJ<3 l„soknál, 
\ orös Andr-as Du: ,nke z;J JJ( \ l lJ7 
J .o ... ucs Ist\Ull Mbhu,cl .JJ C \  1 8 t  
P:e�sz Ferenc Dunnh.cs-i:1 JJ(. \ 
\ ar.c:a ALtl'a Dttnake ·zJ J.lt.:V 
\ u1·I S.-J11dm· J .aucl'.et Jerh, JJ e\' 

42. Géplalcatosoknál• 
Bozokt An lr.-'I Szoluuhl J l1 V 
Sz,-u· as Lá._z o e!-•axi JJ l \ 
�zeride Simon I�sz.aJ,:i JJ1 \ 
Bnc- �, Andrns ec;zaki JJl \" 
81hn ri Pé:er Dcb1·ct:c111 JJt.: \" 

43. Eszterqálvosoknál1 
Sorm�gyl .1, r r f: za 1 .JJ ( ,  
\ mánvi T boz· Ltm,11er Jp 1 0  JJc\ 
Huszár L'l.ios És�ai-.1 .1.1 IJ \i 
�al'li..: L&ios ÉSZdh:i .TJl \ 
E,rös .Józ-.;cf L:md'.er Jc.·o JJ {J \. 

44. Gepmunkásoknál• 

nurm.:m, Ja nos Duna e zi JJt \ 
ílaic Jo-;,scr � z.a ,1 J.Jt: \ 
Pt1.ter 1st, ;.in itsz·1h: .1,rc,· 
JH{?VUl-.'Ya János Duuake'izt .l.l t.. V  

4 S ,  Ozemí·,vonall�. mérleQ• cs 
lakatosok nál: 

llakonvJ J;inos f:,zal-. JJ( \' 

1 74.�"' 

h"(m1enc--1 AP J'." l<i .J.J í \ •) (.; 
Sz, eTJmt·:sC'kl e, 01.)t'li f; Zilt, JJ (..'\ 

Petri J no!- !tsz.a d JJ l \' 
,t t1 O-,\".tr1 Gyo1•� €�1.a� JJt \' 

46. Heaesztö rézmüves. badoQosolt nah 
IIHt 'l:1t,11 .J· nos D·mn.ke z-1 JJC \ 
7.. UR'\ e •r- Ht a :'\1 1'-{'·olc .J.J t \ 
"?.abo Rcn \I sko'ci JJt \ 
Bt ciJ,> FereJ"IC' D:1naKPS;,! .JJ ,._ , 

dí/.\' Gé7..1l M1 ko i JJC\ 

* 

◄7. Asztalosokn�I: 
k 1d,11n�, �,at)'ós Dunab.e z( JJ'(;\' 
Re-h:i lsi1v n Dim._J..,es.zJ JJ1 , 
\'.ml c'I andor Duunke.szl JJt;\ 
A Pa '3 11, u!a Dunu keszi JJt \' 
H,w,ci.th sandor Dunakeszi JJCV 

48. Boanaroknál: 

:ne-. 
2 1 5'• 
21 1 "'
:? tr),. 
194'.·• 

Oombó\ a1·1 r..yc.w2'v S7.o n,,k1 JJCV 
1 03% 

t'oldes, br•,zád Landler Jen_, JJtlV 
J ;�� 

Szolnoki J,ll. \ 1 ,8'"' 
LiirnJ l r .Jenő JJC\' 

,a.;•;. 
A1H.al Landlc-r .Je11ü JJCV 135 í, 

49. Festő-. mázoló. hárpitos-
és szjjqyár.6knál: 

Fen , ., os D: "-\n.e i ,lJ('\ 
Hol\.o Aml.wu� Dunu.J.i..űs.?.J J 1 ( \' 
. mc- zJ: FerPnc Duna e�zl JJt \ 
11 un Zh l(,u ;,, e.su t.. JJ(;\ 

alJa ,halmán S7.olnok JJL:\ 

50. Eqveb betanitott vasipari 
munkásoknál. 

l101•,aIh G� ula Szumbathc- 1 

2�0/4 
:?I · ;110 
J C)Q"ó 
lf, - & 
16�11• 

,f i ú\" 
f,..,(· :er Ferenc SzomUH1heJv1 JJ 

1641-
v 

Ruuolf J•"·án Szombaihe" 1 JJ c/ 60"-

l li'i•ó 
:\�me-:h r.v� 1::t DmrnkC'"'7.I .JJ( \' 1 12�0 

I\utu 1 , ti.a Sztn b.J ht.' 1 J.J L' \  1 1 o  

51 . Altalanos seQédmunkasokn.11: 
ranc1.,.: J 110 Szol 1 "l\ JJl \ 1 8 i  • 
J : · r'Z'\, h:t\ ,Jl SZJ'no,,1 .JJl \ lfif"o 
1'oth l\lálé Szolnoki .T.Jtn 152".� 
1·1·;111\,:, bn�ád Landfe1· ,Jcno 

JJ ('\' 1 43 !l'� 
Feh r bl'l.,�d Landle� Jenó 

.1.J tJ\ t 13.ff:� 

H I D EPITltSI OZEMI VALLALAT 
DOLGOZOi 

J :A"ó 
l 'iJ".i, 
1..J>J"'� 
l 1211

� 

J 28 � 

Jeqjobb dolqozok: 
latrok 1 ,. :1.n tu , 1cl!esttm -n, 1 sz�i

, _ k 1 '7' !.J n Vámos 7..l'f.'PI"! n r�oport, 
1 1 ,  . Kovács-b1•ig,,d. Pon r1:1c ÚI, 1 2 1';.. 

56, Hidaszoknál, e-pltésvezetóséqekn.i 
legjobb dolqoz6k: 

Di-. T�th Jeni) m. f 'íin c-q;o_ Pongl 'ac
ú 1 �J>itl's,·ezetó· éR'. !=JO"a: Ujheqyi liál'nly 
f11muve2e1,1. központi 111llhely, fl0'1,,:  
Kapc.sa ... n�i !\Tihdl� rn. fótfszt. Büsár-
,_..,_ny, , 4 .o . 

57. Müszaki érte•miséqnél leqJobb 
dolqozok (közeol<áderek•: 

l V�vári An a, m J (: '), p csi Hl : 
� Béf<ési �ánclol' römu, e1.e- o La.n(Pe-r
JJ ü\ : Reqényi liólm„ 11 m. ' ftltnr&.26, 
Nng, l.:Nr:z�a ,·Jl: Benhel J;á,•o y, �1 -'lko'c 
rth f nt•"-: Haller Em!I m. t':lnác�. 
Pt.:C 1 · Csiki G}IJl'g_y 1. tunáC'iOS, 

zomb h.e-1q flh. 

58, Adminisztratív dolqozókn.il leq• 
jobb dolqozók: 

Pápa E. le in ·ézO. Szomha1heb 1 1'-!, 11. 
ö. zt Peti Endre ,;;:zer1Arnok, A. H. ti. 
n zt . ,1r Simon László tanétc. 1.;. 
1,:. r 'l. J • •  \.: Gyoparos J!mos 1rod,1. 

�-e
z

���- ;���,��;�:1,;-i �;�� .Juz.-,ef l rOda-

59. Leiróknál leqjobb dolqozók: 
Novák h,á1·otvne Hp. tg. J.  o;?.litlY le. 

u·o. 1 Gfi,.J0
" :  T0th Jöz erné �! A\·

. 
SV 

J{� P • �, orsJI·ó. 1 :;o .:  Somoovi Be. 
lane Bp. J� I. on•1!�-. 101r-o. 1 :n 1 ; 
Bakacsi JLJ!•a gépfn\ "' kol<'l i� . I:!8�,; 
Markó � 1..:--1a �C:-p[t ó :\1 vJct ig. 

60. Takaritoknál legjobb dolgozók: 
1 Csabai Ferencn Iroda cQ"fd. 'l!q 

�•1k Z ./ • •;f:u •·�cf .! ,.
D

f;�� ,.•�'Ji��
né 

mun',-t� 



XLII I. EVFOL Y AM, 5. SZAM. * A VASUTAS DOLGOZOi( LAPJA * 

VILAG PROLETÁRJA I EG YESÜLJETEK! 

Éljen, erősödjék és virágozzék 

a magyar-szovjet nép 

barátsága ! 

1 951  március 3. 

FORRÓ ÜDVÖZlBTTBl KÖSZÖNTJÜK A KONCBBSSZUSI VBRSBNY CYÖZTESJIT: 
, 

az Ozdi Kohó, a Rákosi Művek és a Párt dicsérő elismerésében részesült 
Túrkeve szövetkezeti város és Budapest-Férencváros állomás dolgozóit ! 

A kongresszus útmutatását magunkévá téve 
erősítjük hazánkat és védjük a békét 

AZ ÜZEMEK KÖZÖTTI KONGRESSZUSI VERSENY 
HATALMAS EREDMÉNYEKKEL ZÁRULT A VASÚTON 

A Magyar Dolgozók Pártja II. Kon-
gresszusá11,akmunkája elé az egész 

íiolgozó magyar nép rendkívüli nagy 
érdeklődéssel, szeretettel és vára.kozás
sal tekintett. Ez a várakozásteli érdek
lődés szorosan egybefonódott azokkal 
a dicső tettekkel, ,rmelyeket a munka 
liZéles frontján, a szocializmus építésé
ben értek el a magyar nép Legjobb 
fiai. Nagy Pártunk zászlajáért, a Ko11, 
gresszus sikeréért folyt a harc, mill!ó 
és millió versenyző küzdött nemes ver
sengésben. Ozemek és egyéni verseny
zők versenyeztek egy1nással, ki lesz 
az első. Ez az elsőbbség azonban nem 
a sor•endet ;e!Mti dolgozóinknál, ha
nem azt, hogy ki tudja méltóbban bi
zonyítani hűségét és ragaszkodását a 
Párthoz, Rákosi elvtárshoz. Ki tudja 
jobban luíláját kifejezni a Pártnak, a 
komm.11nisták11,ak, akik a dicsőséges 
Szovjet Hadsereg révén felszabadított 
országban gyökerében új, boldog életet 
teremtettek és a szocializmus felé ve
zető úto-i irányítanak bennünket a 
�zebb és még fényesebb jövő felé. 

Nagy Pártunk Kongresszusa új ál
lomás, ÚJ mérföldkő a harcok és a 
szüntelen fejlődés idősza�ában. Jelen· 
tősége sz,llle felmérhetetlen, mert 
nemcsak értékeli az MDP /. Kon
gresszusa óta elvégzett munkát, 
hanem meghatározza azokat a fel
adatokat is, amelyeket a nemzetközi 
heiyzet kiéleződése és a belpolitikai 
helyzet állít a Párt elé. Hatalmas győ
zelmekről számolhat be a Párt, ame· 
iyért keménye11 kellett harcolni. Ebbe� 
a harcunkban minden erkölcsi és 
anyagi segítséget megadott számu11k•a 
a világbéke őre, a győzedelmes Szov
jetunió és drága Sztálin elvtársunk. Mi, 
vasutasok, ugyancsak hatalmas segít
séget kaptunk a hős szovjet vasuta
soktól, akik rendkívül gazdag tapasz
ta/attárukat bocsótották rendelkezé
sünkre. Sokszáz millió forinttal erősí
tettük riépgrrzdaságunkat már eddig 
IS, éppen a szovjet tapasztalatok fel
használása révén. A már közismert 
.,2000 tonnás". .,500 kilométeres", fel
emelt sebességíi és irányvonatképzési 
mozgalom, a ,.mosáslól-mosásig"-moz
galom és a .,Minder, út jövedelmező
ségéért"-mozg_atom. amelyet lengyel 
József sztahánovista mozdonyr•ezetö 
és Csiszárik László vállalati verseny
felelős most ;ndított be a Ferencvárosi 
Fűtőházban, - mind segíti!, felemelke
désünket, a béke megvédését. 
A korigresszusi verseny során ki-

tíi11öbb11éi kitűnőbb teljesítmé-
nyek születtek, jobbnál-jobb eredmé
nyeket értek el üzemeink és egyéni ver
senyzőink. A vállalásokat nemcsak lúl
teijesífették, de tízezrével tettek újabb 
felajánlást. Ennek a lendületnek volt 
köszönhető, hogy például területek sze
rint elosztva, messze föliilmúlták kitel
jesítésbert n felajánlások összértékét. 
Például a miskolci területen a hét és 
félmilliós felajánlást /0 és félmU/ió•a, 
a debrecem területen a négymilliós 
vállalást több mint hatmillióra, a pé· 
csiek há_rom és félmilliós felaJánlásu
kat öt és félrniilióra teljesítették. 

A dolgozók a legkülönfélébb módon 
nyilvánították hűségüket a Párt iránt. 
Morgós György, a dombó�•á�i osz!�f!I: 
mérnökség géplakatoso pe/daul kduno 

· újításával nap, áilagos teljesítményét 
9000-9300 százalékra tefiesítette. 

Az üntmlalos ,•asufas áolgozók 
azonban nem i,itszateredményekre tö
rekszc11ek és i1cm kampányszerűen 
indítottak /za,�ot a több és minőséJfileg 
jobb telj�sítményért. Elszántan tovább 

. viszik a Kongresszusi' Hét lendületét 
és megfogadják l�ákosi elvtárs tanítá
�át, a kongresszus útmutatását. nem

csak me"1'1rtiük eredményeiket, de még 
fokozzák is azt. Tudiák, hogy a meny
nyiségileg nagyobb és minőségileg 
jobb teljesítmény növeli eredményei�. 

ket, erősíti népgazdaságunkat, a nép 
fiai/Jó/ álló hadsereget, a szocializmus 
építését gyorsítja meg és döntő mér
tékbe11 segíti a béke ügyét. 
Ezt bizonyítják például a kétszeres 

élüzem Dunakeszi Főműhely dolgozói 
is, akik a Landler Művek dolgozóit 
versenyre hívták és tovább viszik a 
verseny lendületét május elseje méltó 
módon való megiinnepléséért. Ezt mu
tatja a Bud,apest-Nyvgati Műszaki 
Kocsihivala/, a Budapest-Keleti Fűtő
ház és állomás, Balassagyarmat és 
Rákos állom.ások dolgozói, akik lanka
datlanul fokozzák a verseny lendii!etét 
április 4,re, hazánk felszabadításának 
hatodik éofordulójára, hogy ezzel iS 
kifejezzék töretlen ragamodásuka:f, 
szeretetüket a felszabadító Szovjet
unió és hazánk nagy barátja, SzJ.áli11 
elvtárs iránt. 

.. Népqazdasáqunk fellödésének 
megqyorsuJása azt jelenti, hogy 
az ötéves tervröl szql.ó törvény� 
ben kijelölt feladatokat az ipar 
és közlekedés terén mintegy há· 
rom, három és fél év alatt meq 
tud)uk valósítani/' 

(Ger-ő e,Jvtá.t-snak az !WDP ll. 
Ron.gresszusán mondott beszédé• 
böl.) 

A magyar vasuta-sok tízezrei loo 
dültek versenybe a Hofherr-gyár:ak 
felhívására. hogy teljesítményük eme
lésével, minőségileg jobb munkával 

segitsék nagy Pártunk II. kongresszu • 
sának si-kerét. Lapunk szűk terjedelme 
miatt, csak két hét múlva tudunk 
részletesen beszámolni a kitűnő ered 
ményekről, amelyeket az egymás;;a! 
nemes versengésben álló üzemrés,zek, 
brigádok és egyéni ver5enyzők vív
tak a megtisztelő kitüntetésért: a Párt 
kongresszll6i zászlajáért. Most arról 
számolunk be, hogyan végződött ez 
a nagys,�rű verseny üzemeink között. 

A vontatási szolgálatnál első: Budapest-Keleti Fűtőház 

A soh.i nem látott lendülettel ví
vott küzdelem meghozta a maga ér
tékes gyümölcseit. Az egyes szakszol
gálati üzemek öntudatos, a hazáját. a 
Pártot, Rákosi elv<tá-rs,at szerető dol 
gozói a legteljesebb elismerést érdem
lik meg lelkességükért, az eredménye
k<\rt. 

1951-re kitíízött népgazdasági terv tel. 
jesítésének motorjai legyenek." 

Az öntudatos vasfegyelmet értékelő 
vasutas dolgozók lankadatlanul fognak 
küzdeni, hogy eleget tegyenek a folyó 
évre megállapított terv feladatainak. 
Ezért rendületlenül követik nagy Pár
tunk útmutatását és nemoook megta.rt-

ják eredményeiiket, de azt minden te, 
kinletben tovább fogják fejleszteni. 

A vonta-tásj szolgálat dolgozói k� 
zött a kongres;;zmsi versenyhen a 
Budapest-Keleti Fűtőház került élre 
980 po-nllal. Második a Miskolci Füro
ház 935, harm.idik a Békésooaboai 
Fűtőház 845 ponttal. 

Budapest-Keleti Fűtőház a kongresz. 
szus tiszteletére 1 ,453.441 forint !cl-
ajánlást tett. A vál!,aJását közel 2 mil
lió forint értékben teljesí,teHe. 

Az egy főre eső kí1eljesités értéke 
2.040 forint, a miskolciaknál t .389, 

a békéscsabaiaknál l .762 forint. 
A szénmegtakaritás terén a Keleti 
Fűtőház dolgozói 1 .690 tonna szenet 
ajánlottak fel, dlla,!á&ukat 4.169 ton• 
nában teljesítették. 

A mi•s.kolci fűtőház derék dolgozói, 
1800 tonna szénmegtakarítás válla:lásu• 
kiit 4464 tcnnában teljesítették. 

Megfogadjuk szeretett riezérünk, 
Rákosi elvtárs tanítását, amit a Párt
kongresszuson mondott: .,Most új, ne
héz feladatoknak gyürkőzünk neki. 
Minden 1ehetöségünk megvan arra, 
hogy II. Konwesszusunk munkája 
nyomán m{>g több eredmény fakadjon. 
Mi, magyar kommunisták, rajra te

szünk, hogy a lehetőségekkel jót éljünk 
dolgozó magyar népünk javára és így 
szolgáljuk legjobban a béke, a szo
cializmus ügyét. A ?t az ügyet, ame/yé 
a biztos jövő, s melynek 80/J milliós 
tábora élén ott halad győzelmeaen fel
szabadltónk, a hatalmas Szovjetunió, 
mindannyiunk szeretett, bölcs vezére, 
a nagy Sztál'nl" 

Megmutatták az öntud,alos vasutas 
dolgozók, hogy küzdőképesek és el 
szántan harcolnak tovább a szocializ
mus felépítésének meggyorsításáért, a 
béke védelméért. Tudjáh; hogy hatal 
mas fela.datok ál lnak még elöttünk, s 
megengedhetetlen a lendület a-lábbha. 
gyása. Ezzel felemelkedésünket laS6í 
lanánk, a béke megvéd�nek ü<ryét 
fékeznénk. 

A forgabni szolgálatná l lmltversenyhen elsők : 

Dudapesi-Ferenr:város és Szom.bathely állomás 

Az öntudatos magyar vasutasság egy 
emberként követi a Pártol, szeretett 
Rákosi elvtársunkat a felemelkedés út
ján és a Kongresszus útmutatását ma
gunkévá téve, a termelé.s növelésével. 
az állami és népi fegyelem megszilár
dításával, hazafi.as kötelezettségünk 
pontos teljesítésé"el erősítjük drága 
hazánkat, védjük a békét/ 

Gerő elvtárs mondotta az MDP I I .  
Kongresszusán elhangzott beszámoló
jában: ,,Az ötéves tervidőszak második 
évére, tehát a folyó évre megáliapitott 
terv meg�lósítása sokkal nagyobb erö
fes2ítést, magasabb fokú szervezettsé
get, az öSs2es rendelkezésünkre álló 
eszközök céltudatosabb, teroS2erűbb 
felhasználását követeli meg, mint amit 
az elmúlt évben teljesítettünk. Meg
követeli a szocialista munkaverseny, 
az újitó-. a Szlahá11.0o-mozgalom to
vábbi kifefle.sztését. Megköveteli, hogy 
a mi nagy Pártunk, Pártunk szerveze
tei az eddiginél is határozottabban 
fordulja11ak _a termelés felé, s az 

A forgalmi szakszolgálatnál a követ
kezőképpen alakult a kongresszusi ver 
seny helyezése: holtversenyben elsők: 
Budapesl-f-erencváros és Szombathe�y 
állomás. Másod1k Jelt a nemes versen
gésben Rákosrendező, harmadik Pécs 
állomás. 

Mind a négy ál lomás valamennyi 
dolgozója tett felajánlást a kongresz
szus tiszteletére és felajánlásukat tel 
jesítették. A vállalásokat a tervre épí
tették fel és a tervhez viszonyítva 
már feszítelt-ek vQltak. 

Budapast-Ferencvá,ros állomás 
2,098.091 forint vál lalását 4,075.352 
iorint értékben teljesítette. Az ál lomás 
kimagasló eredményeit emeli az a 
tény, hogy február I és 24-e közötti 
időben a tervszerint indítandó 4.400 
vonat helyett 5417 vonatot indított, 
vagyis 122 százalékra teljesítette meny. 
nyiségi lervéL 

ÜDVÖZÖLJÜK A MACYAR-SZOVJBf BABÁfSÁfJ HÓNAPJÁT! 

A MAGYAR VASUTAS: Hálásan köszönJOI< a fe'Mé•·hetetlen seqitséqet, am it nekünl< nyujtotok. Most se Jöttetek 
üres kézzel. _ Elhoztátok nekilnk a .,Mlnden út Jövedelmezőséqéért"-mozqal mat, hoqy ezzel Is erósitsilk hazánkat, 
a bt\:fJJJi_-r'vASUTAS: Ránk minden kor számlthattok. Közös Uqyért harco lunk • • ,  

A szakvonali vezetó'k a verseny 
nyilvántartása és nyilvánossá tétele 
é.rdekében vafamcnnyi szolgálati helyet 
grafikonokkal és ver&enyláblákkal lát 
ták el, melyeken a kiértékelt eredmé
nyeket naponta közzétették. A ferenc
városi dolgozók 420 darab irányvonat 
indítását vállaJták, 630-at továbbítot
ta,!<; 144 dara,b „2000 ton-nás"-vonat 
helyett, 364-et; 242 darab felemelt se
bességű vonat helyett 307-et; 235 da. 
rab „500 kilométeres" vonat helyett 
289 vonaitot indítotJtak. Ezenkívül 332 
vonat helyett 477 vona,tnak biztosílot
lák a rendl-Oívüli álhaJ.adá&t. 

Szombathely állomás például vál 
Jalta, hogy az utazási sebességet 16.5 
kilométerre emeli. Felajánl ását 22.5 
kilométerre teljesítette. A kongresszusi 
vernen; tartama alatt az á llomás do]. 
gozói összegyűjtöttek közel 10 méter
mázsa papírhulladékot, 61 métermázsa 
vasat, s a szabványhoz viszonyítva 
25 százalékos villamosenergia és 14 
százalékos anyagmegta•karítást értek el. 

A rákosrendezőiek 82 brigádot mű
ködtettek 655 fővel. 144 darab felemelt 
sebességű vonat helyett 190-et indítot
tak. A verseny nyi!vántartá,sát és nyíl. 
vánosságát a szolgálati helyeken ki
függesztett versenytáblákon és a vál· 
tásokan tőrténő tudatooitással biztosi 
tolták. Ezeket a dolgozók élénk figye
lemmel kisérték és résztvettek annalc 
1-.iérlékelésében is. 

A kereskedebni 

szolgálatnál első : 

Dékésr:saba állomás 

rakiárfőnöksége 

A kereskedelmi ,szakszolgálat kon
gresszu&i versenykiérféke[ésében első 
hely�! ért el Békéscsaba állomás. 
máoodik helyen Szombathely, harma
dik helyen Budapest Nyugati pálya. 
udvar raktárfőnöksége végz,ett. 

A terven k!vüli szállít.ások mennyi
ségét a békéscsabaiak 7, a szombat
helyiek 4, a nyugati pályaudvariak 5 
százalékkal emelték. Az ötnapos bera
kási terv kiteljesítésében Békéscsaba 
99, Szombathely 97, Budapest Nvu
gati 96 százalékot éli el . A havi szál. 
l ítási terv kitelje6ite<Sét Békéscsabán 
92, Szombathelyen 98, Budapest-Nyu 
gatin 96 százalékban hajtották végre. 
Az előírt irányvonatok kiteljesítését 
egyedül Békéscsaba hajtotta végre 198 
százalékos telje,;ítménnyel. Békéscsa
bán az átlagOs gyüjtőkihasználás 4.6 
tonna, Szombathelyen 5.4, végül Buda 
pest-Nyugati pályaudvaron 4.5 tonna 

volt. Békéscsabán árukáresetek nem for
rlultak elő, míg Szombathelyen ew . 
Nyugatin pedig 1 1  volt az árukárc;e
tek száma. 
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A pál,rafeaacaná 1 11ZOtaálataál ebé : 
a HÁV Pál7aépíté- és FeláJí,ó iJv d-apeatelel 

építésvezetétlép 

1[ 0 Z L 1! l'. 1! & t !I  
� 

Gyíírben tapasztaltuk, 

ttsl lllARtlUS 1. 

A pályafe1mtartj&i szakswlgálatnál voltak, hogy a7JOkat a dolgozók leg 
• vallalHOk átlagos kiteljesítésében jobb tudásuk és erejük megfeszltlsé 
136 százalékot ért el és ezzel elsl! V6( tudták teljesíteni. A dolgozók ön 
llelyre került a nemes versengésben a tudatos, hazafias munkája azonban 
MAV Pályaépítö Es FelúJltó UV abban Is meg11yilvánult, hogy érték� 
dunapentelei építésvezet&ége. Második felajánlást teltek egy közüzemi v4gány 
128 százalé-1<0& átlagos kiteljesitéssel megépítésére és ezt a munkál a kon
a kecskeméti 06Ztálynrernökség, mlg gres11zt.1a napjának 16. órájáig sikere 
harmadik a vensenyben a 6átoral/'aúj i.en be is fejezték. 
hely! osztélymérnökség 121 száza ék08 A keC11kemiltl 05ztálymérnökség dol 
Wte(jesttéesel. gozói például igen nagy eredményt 

hogy jóval a megjelenése utá,n, s 
napokkal az állomásra való érke
zése után is klosztatlanul hever a 
„ Vasutas Versenyhirad6", Nyilván 
ugyanezt a gyakorlatot végzi az 
á l lomási üzemszervezet a „Közleke
désser' Is. 

Az öntudatos vasutas dolgozók
nak rá kell szorltaniok az i l letékes 
szerveket arra, hogy újságjukat, 
amely szorosan összeiügg munká
jukkal, vasutas életükkel, kérés nél
kül, pontosan kézhezkapják. Meg 
kell nezni nem-e az ellenség keze 
van emögött. vagy ha pusztán ké
nyelmi szempontok húzódnak meg, 
vagy szervezési hibák, a maga mód
j án kell kiküszöbölni valamennyit. 

A SZAKSZERVEZETI VI LÁGSZOVETS�G 

FELH ÍVÁSA A V ILÁG DOLGOZÓIHOZ 
A teljesítménybérben végzett óráK ért k el azzal, hoizy a második él> har 

ezáma az összes munkaórákhoz vl&o- madik ne,nedévre ütemezett munkákból 
nyitva ar; elsö helyezelitnél 81 ,  a má többet előrehozlak és azOk tel�í
llOdiknál 69.3, míg a harmadiknál 79 té6(r'<! minden rendelkezésre álló esz
szá2.alék. közt felhasználtak. Kiemelkedő mun 

A vállalások a brlgádokra bontott kát végeztek a páhi -k1.skőréi&i vonal 
tervekre épülnek és annyira feszítettek építés iöldmunkáinál. 

A műhelyi szolgálatnál elsö : 
a l,andler .lenó .lármüJavító ÜV 

A v1$úti műhelyek kongre1>Szusi Jé,; teren teljesítményei valamivel 
versenyében elsö helyezést ért el a Jobbak, mint az első hel yezetté. 
Landl er Jenő Jam1üjavltó OV 58. IO A harmadik helyezett a Debreceni 
ponttal; má6odik a Dunakeszi Jármű- Járműjavító OV a tervet 100.3 száza 
javító OV 58.02 és végül harmadik a lékra teljesítette, 2.62 termelékenység· 
Debreceni Járműjavító OV 40.97 pont gel. önköll6égc-sökkentés terén 12.82 
tal. százalékot. végül minöségemelés terén 

Az él;.>njáró Landler Müvek tervét 1 .27 ezreléket ért el. 
1 1 3.!> százalékra teljesit<'lte 3.01 ter- A vasu!as dolgozók ezeket a hata! melékenY6ég�I. A kongrf6Szusi ver mas eredményeket a hoo szovjet vas
sen}re telje,sítm 'nykis-zabásának 2.7 utasok tanltása nyomán, Pártunk veze-
1112halékát, 63.6 egységteljesítményt tésével érték el. De sikereik n<'lll szé, 
ajánlott lel és ezt a le:ajánlást 516 ditik meg öket, nem nyugszanak ba 
százalékban telje,sítette 329 6 forint  béraikon és lendüle!el>en tovább vi 
értékben. Az önköl!sége1>ökkentés terén szik a wrseny eredményeit és új és 
l0.4 százalékot, mínöségemelés terén nagyobb eredményekre t örekszenek. Az 
0.93 ezrelék érték(<! ért el, tchái vala öntudato,; magyar vasutasság, mint a 
mennyi versenypontban elérie az elöín magyar munk.ásosztály szer\'e5 része, 
szinteket. büszkén gondol Rákosi elvtárs s_z.;-

A dolgozók egyrésze hivatkozott 
a „ Vasút" cimü úi lapra. amelyet 
pénz ellenében kapnak kézhez. Lám, 
ott, ahol már anvagi felelősséget 
érez az OB kényesen vigyáz, hogy 
'mindenki megkapja a lapot. Ugyan
akkor a teljesen díjmentesen adott 
és több tízezerforintos kiilt�éggel 
előállított lapunk kézbesítését el
hanyagolják. 

Azoknak a dolgozóknak volt ig;i
zuk, akik azt mondották ellenőrzé
sünk során, hogy az üzemi bizottsági 
vezetők is többet törődnének a szak
szervezet lapjával, ha a tagság, 
bár fil léreket, de fizetne az új ágérl 
és az üzemszervezetek s7.ámolnák 
el az érte járó összeget. 

A Szakszervezeti Világszövetség 
Vé�rehajtó Bizottsága február 19-
20-an Varsóban ülést tartott. A rend
kívüli ül · zakon foglalkozott azokkal 
a tamadásokkal, amelyeket a francia 
reakció a Szakszervezeti Világszövet· 
ség ellen intézeti. Amint köztudomá· 
<1ú, a francia kormány az amerlkai 
imperialisták parancsára belillotta az 
SZVSZ központjának működését Fran· 
ciaország területén. 

Di Vitlorio elvtárs. a Szakszervezeti 
Világszövetség elnöke hangsúl�ozta, 
hogy semmiféle megtorló intézkedések
kel nem gyeni:ritlietik a Szakszervezeti 
Vi!á�zövetség eröit. 

Di Vittorio a továbbiakban kiemelte, 
milyen ' nagy jelentöségük van a szak
szervez leknek a békéért folyó küzde 
lemben. A háború gyujlogatói szembe 
szeretnék á l l ítani a Szovjetunió és a 
népi demokráciák országoinak nt!-pei
vel a kapitalista, gyarmati é.s függő 
országok do:gozó tömegeit. Azonban 
kwlarcol vallanak, mert a munkiások 
szívét világszerte lángoló szeretet tölti 
eJ a Szovjetunió és a népi demokra• 
tikus országok iránt, amelyek új, jobb 
é:Ctet építenek. 

Kuznyecoo elvtél'II, az SZVSZ alel
nöke hangsúlyozta: "A Szakszervezet! 
Vi!ágszÖHtség olyan erőt jelent a 
béke és a demokratikus szabad&ál?l)k 
védelmében, amely !élelemmel tölti el 
a;z: imperialistákat. :-:evetséges azt 
hinl1'i, hogy siékhelyének megváltozta
tása gyengítené a SzakMervezeti Vi
lágszövetséget, vagy akadályozná mun. 
káj,át. A Szakszervezell Világszövetség 
még kitartóbban log harcolni céljai
nak eléréséért. Az egész világ mun
kásosztályának bizalma kötelezi erre. 
Nem leszünk méltatlanok erre a biza
lomra." 

A Szakszervezeti Világszövets,1 
Végrehajtó Bizotll>ága !elhívást inté
zett valamennyi ország dolgozóihoz. 

Ebben a Szakszervezeti Világszövet ... 
ség !elhív minden szakszervezetet, 
minden munkást és munkásnöt, lömo
rüljenek még szorosabban, szi:árdít
sák m{'g törhi.-tetien egységüket. Ma 
ez az egység szükségesebb, mint va
laha, mert ez a munkiáoosztály egyik 
legerö;ebb fegyvere. Ezzel meghiúsít
hatja a hábQrús uszítók terveit, megál• 
líthalja az imperia l isták esz:telen leg}'
verkezési hajszáját. 

A Dunakeszi JármüjavitJ OV telje vajra, amelyeket a népi demokrac1a 
s!tménykiszabásának 7.33 százalékát eredményeivel kape1>olatban Pártunk 
ajánlotta lel a kongresszusi verseny. kongres.s•usán mondott. , .  . . .  A legna 
ben. 1 14 egység!eljesitmény 1elajánlá gyoob el4smerés és dicséret hangján 
siival szemben 1 80.8 egységleljesít kell mcgemlé "'Znern a magyar mun,kás
ményt ért el, ami kiszabásának 1 1 .62 o.sztály telje;ítményeir�l, ai;nely�kk�I százaléka. jog"al kiérdemelte ege z do,gozo ne 

Olvasóinkra bízzuk, hogy kinek 
van igaza • • •  

A francia vasutasok megtagadják 

A dunakeszi Já• •uíijavitó OV tervét pü,/ h&láját. Ez a mun!<ásosztály Pár 
1 13.6 százalékban teljesítette 2.99 ler- tunk vezetésével megmutatta, hogy 
melékenység!teJ. Onkölt-ségcsökkentés méltó arra a történelmi szerepre. mely 
terén IO 5 százalékot, mlnöségemelé.; hazánkban a szocializmus építésének 
terén pedii;r 0.6 ezreléket ért el. A mind n szakaszán reá hárul. Hála é6 
termelékenység kivételével minden dicsőség a magyar munkásosztálynak!" 

37.000 vagy 370.000 forint 
L.apu11k legufóbbi számúban meg

emlékeztünk a Ferencvárosi Fülúltdz 
,•állalásáról. A VPO Információs Iroda 
helytelen közlése folytán tévesen 
37.000 forint vál/aldsról írtunk. Az 
öntudatos ferencvárosi dolgozók ;ogo
san sérelmeztek a tét•edést, hiszen 
nem 87.000, hanem 370.000 forint fel
ajánlást tettek. amp/yet le11aü/etesen 
túlfeljesítettek. 

a Németország újraf elfegyverzésére szánt 
hadianyag szál lítását 

pontban elérte a kHűzött szintet éi. a Bölcs tanítónk szavai büszkf6 ·ggel 
Landler 11,\íívek teljesítményéhez visZQ töltik el a magyar vasutai. dolgoz.5k 
nyitva, c ak a ter.1eljesitú, terén ma szívét és úg1' dolgoznak 1ovább, hogy 
rad• el 0.3 száza lé al és a termelé érdem<'.6ek marad1an.ak dolgoz · né
kenység terén 0.02 ertékkel, visz,m az pfink, dicsö éges Pártunk megbecsü 
önköltségcsökkenl.és és a minőségeme- lésére. 

Lapunk ){'gutól>bl számáb.in resz 
letesen foglalkoztunk a \ilág vasuta
sainak bérnmelfai �arcá,al, s 
ré.szletesen beszámoltunk az amerikai, 
az argentin, stb. 1·.isutasok hösies 
küzde'.mérö'. 

A L'Humanité egyik legutóbbi szá 
mában a franciaországi vasutas suik
szervezet üdvözölte a bordeauxi és 
brivei vasutas dolgozókat a fegyver
szálliiás ellen folytatott hazafia küz
delmükért. A szakszervezet CGT-vég

----------------------�------------------------i, 
rehajtó bizottsága miután megem:íti, 

A PI --'H,......'KO' ia:r l"YH'E'� �z .-rs ,...... ... SZ,......'E'LE,......'E'' � .,;t hogy az 19;;0 ben engedé:yczett bér-
.L-11. .II. , 'J.. y U: e,� fi../ 1 .II. •, .II. , ..II. j ••� eme'és távo'.ról sem oldja meg a prob. . , .• , lémiíkat, arra kéri a francia vasutaso-

,v'E'LA • A1 'f&T• o1

•-• FOLDE1JIET AZ ALLA ..... t.lNAK kat. ho�y kettőzzék meg akciójukat a .._, J Ifi .L-11..J. Y � '.1 ri 30()0 franko,; ,.előleg" azonnali ki-
iiutése érdekében. forgalmi szolgálattevö 1 1  hold 

földjét ajánlotta fel megvételre az 
illamnak. 

A cikkben felhívja a szak zervezet 
a va utas do'gozókat, hog-y küzdjenek 
rtndílhetetlenül valamennyi követe:é. 
síikért é.s harcolianak az SNCF 
(Francia Vasutasok Nemzet i  Társa-

sága) szétt.igoltsaga ellen, készítsék 
elő gondosan a küldöttvá�sztásokat 
és védjék meg a demokratikus szabad
ságjogokat és a békét. 

A ,·égrehajtó bizottság melegen 
üdvözölte a bordeauxi mozdonyvezető. 
ket iűtőket és a villamosvontatás al
kalmazottai', akik megtagadták a 
!l.érr.etor�zág újrafe'legyverzésére 
szánt hadianyag szállitását. Ugyan
akkor üdvözölte a brivei vasutasokat, 
akik tiltakoztak a német lőszerszállít
mánvok továbbítha ellen. 

A · �ll ág haladó népei. közötiük sclr.
millió vasutas dolgozó, az öntudatos 
magqar vasutasok tízezrei tették ma
gukéuá a Berlinhen összeült Béke 
Világtanács határozatait és fogadták 
meg, hogy még eröte/jesebben és szí
aósabban {oly: atják majd harcukat az 
új háború veszélye ellen és muulen 
erejüket összpontosítják e főfeladat 
meqoldásdra: a békeegyezmény meg
kötésére az öt MgyhaJalam között. 

A mal?)'ar nép bölcs tanítójának, 
Rákosi Mátyásnak tanítáM termékeny 
talajba hu:Jott: az öntudatos vas.uta� 
dolgozók közül, akik fö'.ddel rendel
kemek. egymás után ajár.lják !el, 
vagy adják bérl>e földjeiket az ál lam 
mtk. A do'.gozók maguk is beszámol
nak elhatározásukról laounk szerkesz
tösé2ének. S amint lriák, céljuk ezzel 
az hogy a többi két aki v.:suti dolgo-
1ó

0 

is ajánlja iel íöldjét az ál'.amnak. 

Naponta emelkedik azoknak az öntu 
dalos vasutas dolgozóknak a száma, 
akik gyökere· n 6Zakitanak kétlaki 
é!etükkel. A szakszervezet üzemszerve. 

zelelnek további jó politikai lelvilágo 
sfló mnnkával segíteni kell a lelaján• 
Iá.sok k1szélesi\ését, hOl!v a dolgozók 
önkéntesen, minden kényszer nélkül 
beJás,sák. hogy a maguk életét teszik 
nyugodtabbá é.s biztonságosabbá az 
által, hogy a nyügöt jelentő kétlakisá 
got re:számol ják. 

A makói vasutasok levele 

Egész vasutas települések vannak, 
ahol kétlaki dogoz6ink egymásután 
ajánlják lel megvételre . . 1·agv bér?e 
fötdjeiket . Mind többen es tobben er 
tik meg Rákosi elvtárs Ütf!1utatását. 
Szekeres Alajos pályamunkas, a Bu• 
dapest-Ke:eu pályaudvar 1. szaka
szán. Azelőtt pályamunkást nem ne 
vezlek ki . Szekeres egyike annak � 
tízezer pályamunkásnak, akit a kom_
mun i51ák a Párt harca nyomán ki 
n-eveztek. • Pediiz milyen kirívó arány• 
talanságok ál lottak fenn a Horthy 
rendszer alatt az egyes kategóriák 
között a lizeté�. a bérezés kérdésében 
lg, Ki ne tudná, hogy az egy!k _leg
nehezebb fizikai munkát végzo palya
munkás kereeete �áromszor-négysz:r 
vo:t a lacsonvabb. hint a szakmunka 
eoké. !gy ír levelében: 

.,Szeretett Pártun/i II. kongresz
szusa tiszteletére t11dílolt munkat•�rse
nytinket azzal liiván�m ere1�cnye_· 
sebbé tenni, hogy Adacson /�vo kel 
hold földemet felaiá11/om az á.lamnak. 

Mint földműves kerültem a vasut
ltoz SZJJciolista államunk megadta 
szá�omra azt, hog!/ pá'yamunkásként 
kineveztek. Ezzel tényleges vasuta.� 
kttem. 

Mikor földemrl',l lemondok. mint 
pdrtonkívüll, hálámat és szeretet_emet 
akarom kife;eznl Mgy Pártunk iránt. 
másrészt az a célom. hogy �zoclal1sta 
,ne.zögazdaságunkat erősítsem. 

H05Man lehetne sorolni az öntuda• 
tos doll!'O?ókat. akik önként lemond· 
tak !öldf0kr6!. A '!,ZOnlbathelvi osz
tilymérnökségné'. 52 dolgozó r�ndel· 
kezik 72 hold földdel. Itt Is megindult 
a felajinlás. Ot dolgozó 9 hold lölde! 
adott M az U!amnak. A 11zombathely1 
f(lt6háiban Börúei Imre munkás 4 
hold földjét, 

a kecskentl 011tilymirnllksépez 
tart-6 Biró Pii 10 hald fllldjét. 
Szllil)'I Fenne h6dmuövisirtlelyl 

Kultúrbrigádiaink munkáia a versenyben 
Kultúrbriizádjaink lendülete,; munká. 

val kapcsolódtak be országszerte a 

kohgress,zusí l'ersenybe. 
A kultúrcsoportok hét.fö reggel 

kezdték meg szerepléseiket a röp· 
gyűlések előtt. Szerepeltek munkaidő 
elöit, eb · dszünetben, munkaidő után 
és a kullúrotthonok musorábaf!. A 
legnagyobb hatást a a,asztuskákkal 
é a hangos bemol\(ió helyes alkalma
zásával érték el. 

Bcbizony05odotl, hogy a �aszlus
kákon keresztül kihozott doil(ozók tel
jesilménye százalékos arányban növe
kedett. PéldauJ Ter János bri�dja 130 
százalékra teljesi.elte normáját és a 
kullúrbrigád jó munkájuk ('redményét 
kihozta. A kultúrműsor után normá
jukat 166 S1Zázalék fö'.é emelték és 
tartották is ezt az eredményt. 

A Vasanyagjaviló két női dolgvzója 
állandóan 70-80 százalek közö1t iel· 
jesitctt. A csasztuska haláoora no�
má jukat 100 százalék fö:é emelték es 
tartották is ezt az eredménvt. 

Tapolca állomáson külön �asztus,ka
bri izádol szerveztek, amely a hang
szórón keresztüJ és a helyszínen éne
kelte ki a jó, vagy rossz teljet-ílményt 
elért dol'l!'J7.ókat. 

Nagykanizsán Széalényi István la· 
katos aki nem fogadta el szaktársa 
munk'amódszerátadál>át, valamint Gó
dics József és Gerö József Jakatosok, 
akik közömbösen viselkedtek a béke
harc kérdése iránt, a csasztuska ha
tására önkritikát izyakoro:tak és meg
javították munkájukat. A kultúrcso· 
portok meglátogaUák a kiváló ered• 
ményt elért dolgozókat otthonukban és 
rövid müeorral ünnepelték őket. De 
meglátogatták a gyeDgébb eredményt 
elért dol,zozókat la otthonukban és 
sel(itették c5ket teljesMményük emelé
sében. 

A mltkolcl kultúrcsoport kultúr
vonattal az Igazgatóság vonalaM 
járta t!s ff éllomÍISOk dolgozói részére 

adott műsorokat (ÖSl>zesen 32 állomá
son). 

Debrecen Fbh. kultúrakfüái ir,ány
vonatot to, ábbí!oltak. A vonattal 10 
tagú kullúrbrig-ád ment, mely azokon 
az iíllomásokon, ahol a vonat hosz
szabb idE.'-;� tart,\zkodott, kulllírmüsorl 
adott. A kultúrcsoport Ohátpuszta· 
pócsan me-e- átoe-mta az  á! ami gazda
sá1:?ot is. ahol 40 perces műsort adott. 

A Dunakeszi Járműjavítoban a J}:l· 
l i!ikai Uszt és az CB-li kár kiJeientr.t
ték, hogy eredményeiket nagyban kö· 
szöohctik a kullúraklívák JÓ munká
jának. 

Az elért eredmények rnc :ett azon· 
ban hibák i:. vannak. Első hiba ilz, 
hogy sok kultúrcsoport s,zerep!éseinél 
s siker ér<l{'kében iclá:dozta a politi· 
kai tartalmat. , 'em volt mindenütt jó 
a müsorpohlika. Sok helyen lebe
csülték a kultúrbriizádok szerepét. 

Megmutatkozott az egyes üzemi bi
zottságok munkájában az is. hogy az 
információ nem segíti ke/löképpen fel
adataink végrehajtását. 

Az eredményekröl jelentést nem kap
tun,k megfelelő mértékben, de a hi· 
bákról sem érkezett be hozzánk je
lentés, holott a szolgálati helyről be
mondták a szük6éges adatokat. 

Feladatunk, hogy a kul(úrverseny
nyel kapcsolatban, kultúraktíl'áinkat 
továbbra is mozR")sítsuk é6 elősegít
sük fókém a verseny nyilvánossá�t. 
a termelés emelését. 

Hiba mutatkozott még a dekoráció 
terén Is, valamint a laliujs,áizgal kap
csola«>an. A dekorációs munka meg
javítása érdekében országszerte lel
mérjilk, hogy milyen dekorációs 
anyagaink v11Pnak és mire van szük· 
séizünk. Kultúrnevelési lelelöselnke! fe
lelőssé tesszük országszer e a deko 
rációs munka megjavítása érdekében. 
Ugyancsak bekapcsoljuk a kuJtúrneve. 
lésl munkába a la!iujsái;r élóvé
tételét,, armak ellenorzését la. 

az amerikai vasutasokhoz 
Olvastuk a mi szabad sa itónkból azt 

a hatalmas megmozdulást, amiben az 
öntudatos .amerikai vasuta�ok - vá:tó 
örök, szá:lítómunká:ok. !ütők, moz
donyvezetők és sok más szni2á!ati ág
nál dolgozó elvtár k - tízezrei vesz. 
nek részt. Es azt is olvastuk, hogy a ti 
meg-élhetési kö!tséireitek napról napra 
emelkednek, hogy az ei:!rszerü amerikai 
dolg:ozó ma is fizetésének több mint 2:; 
,zá1..alékál fizeti ki különböző ed6k for· 
má 1ában. 

Mi tisLtán lát1uk ezekből az =mé
nvekböl, mi a háborús kalandorok 
pnlitiká ja: a tömC!!ek é'et,zin 'Onala 
elleni áilandó támadá� a háború elö
készílése cé: iából. 

Háborút akarnak az impcriali lák. Ki 
aka, iák t<"rjeszteni véres a1:?re. szióiu
kat Koreán keresztül a népi Kínára. a 
nagy Szovjetunióra és a népi demo. 
kratikus országokra, többek k3zött mi• 
ránk is. Ez azonban nem fol! sikerülni 
nekik. A b,;ketábor ere je nap mint nap 
nö. milliók é, mil'Vik csatlakoznak na
p0nta hozzá, olyanok, akik tegnap 
még közönyösen nézték a világméretek 
ben folvó békeharcot. 

Mi vasulasok a termelés lokozá áva. 
harcolunk a békéért. Term�ésünk fo. 
kozásával erösít jük hazánkat, válialunk 
szolidaritást a ti sztrá ikotok mellett is. 
Petro1·ics elvtárs az egrik „kommunista 
tízpercen" - így nevezzük mi azokat 
az értekezleteket, ahol el?V hrigád 
mei:!lx>széli tervét a termelés fokozása 
érdekében - azt mondotta: az ame 
rik.al vasutasok sztrá ik ja imperiallsta 
elnyomóikkal szemben megmutat ja a 
bátor helytállást a Szov ietunió vezette 
béketábor mellett. Ez arra készlet en
izem, hogy termelésem lokozzem. 
Ezért vállalom, hoizv a Pártkonirresszus 
ti zteletére normámat t 20 százalékra 
tel jesítem: 

Kedves Elvtársak! Sok llven harcos 
üdvözletét le tudnánk méll írni leve-

lünkben, amit a felszabadu'.l, .. a 1át or
szágukat. a szocialista vasútat épitö 
dolgozó;nk a munkaversenyeken ke
resztül nap mini nap küldenek nektek. 

Forró lelkesedéssel, munkafelaján
lásokon keresztül készü ünk nagy 
ünnepünkre, Pártunk II. kongresszu
sára. Nektek is nem rég volt a párt
kongresszusotok, amelv megszabta 
feladatailok.al, h<>"'Van harcoljatok az 
imperialista elnyomóítok ellen a muo
kásosztálv felszabadulásáért. 

Tudjuk, hogy a feszült nemzetközi 
helvzeiben ül össze a mi pártkongresz
szusunk. Éppen ezért megtíZ8zerezve 
erőinket a termelés frontján, készülünk 
a Párt és mindnvá junk nae:v ünnepére. 
Mi összesen 180.000 forint értékű mun
ka[ ·a iánlást tettünk, de azon leszünk, 
hogy ezt túl te: iesítsük. Meg van hozzá 
a legdöntőbb feltétel: a Szov 1etunió 
sztahánovisla vasutasainak, a mi legjobb 
bará laink11<1k példái, közvetlen segít
sége, 

Népgazdaságunk nagyszerü eredmé
nyei !okozott feladatokat ál 1ítanak 
elénk és nem is tudnánk lel iesítenl, ha 
példaképeink. a hős szo1· iet vasutasok 
nem adnák át állandóan 2azdag ta
pasztalataikat. 

Kedves Elvtársak! Mi lil!'Yelemmel 
kísér jük a ti munkátokat. Ne s-züntes
sétek meg egv percre sem sztrá iko
tok.at, bérköwle'.éseileket háborús kor• 
mánvot<,k nyomorpolitikája ellen. 

Harcol iatok még következetesebben 
az életszínvonal süllyedése ellen t!s ezt 
a küzde!met kl'ocsol iá tok össze a béke 
védelme, a Wall Street i háborús 
úszílók ellen vívott h.arccall 

Ad ion nektek ehhez a harchoz er6t, 
törhetetlen szilárdságot az a tudat. 
hol!Y me:Jettetek áll a 800 mimós bt!'ke• 
tábor, melvnek élén a nal!'v Szov ielunló. 
mindannyiunk szeretett bölc� vedre, 
SitáHn elvtárs áll. 

A ma61 vuutuot. 



t1151 mArclus 3. 

Amit a prémium-rendszerről tudni kell 
A Szovjet Hadsereg által történt lel 

szabadításunk révén a hatalmas Szovjet
unió segítségével, Pártunk győze!mes 
hareainak eredményeképpen, népi de
mokráciánk betölti a prolet.jÍrdiktatura 
funkcióit. A termelőeszközök döntő 
többsége a néc tulajdonát képezi. 
Nemzetgazdaságunk döntő részében 
megszűnt a kizsákmányol>ás, a munka 
már nem robot, mint a kap,italista 
társadalomban, hanem a „becsület és 
dici;őség" dolga lett hazánkban is. 

Népgazdaságunk erőteljes íejlődé6e 
következtében lehetővé váH, hogy a 
vasútüzem területén az 1 950. évi már
ciusi bérrendezéssPI megszűnt a mult
ból viS<Szamaradt 6lá-tusz-rend�zer 
igaZ<Ságtalan bérezési formája, amely 
nem a végzett munkát díjazta, h-a 
nem az eltöltött évek száma és a 
vele járó rangok szabbák meg a bérek 
nagyságát. Az 5 1/ 1950. M. T. sz. ren
delet alapján bevezetett bérszabályza,t 
lehetővé teszi a munkavállalók szá
mára, hogy munkakörük és teljesít
ményük alapján részesüljenek a fel
osztásra kerülő javakból. 

Felszabadulásunk után bevezetett 
koJlektív bérezés, valamint a mutató
számoo bérrendszernek számos hi
ooja volt, melyekre Rákosi elvtárs 
többízben rámutatott és feladatként 
határozta meg • szocialista bérezés 

· elvének megva.lósilását, amikoris a 
dolgozó világosan, egyszerűen ki 
tudja számítani a munkája utá11 járó 
keresetet. A fizikai doigozóknál, akik 
teljesítménybérben do!goznak, a szo
cialista bérezés elve már megv_alósult 
a darabbérrendszer bevezetésével. 
Népgazda5águnk fejlődése meg:köve
teli, hogy a műstaki és egyéb munka
körokben dolgozó munkavállalók tel· 
jesítményére jellemző prémiáli,g mu
ta-tók bevezetésével fel5:Z>ámoljuk a ma 
már nem megfelelő mutatószám-rend
szert, amelyet bonyolultságánál fogv-a 
a dol�zók széles rétege nem ismert, 
nem tudta kiszámítani a többteljesít
ményű kere�W és így nem tudta 
előre meghatározni feladatait a több 
teljesítmény szempontjábóL 

A mutató.szám<><; bérrendszer nem 
egy dolgozó teljesítményére épült, és 
az egyénnek a jó, vagy rossz teljesít· 
ménye nem befolyásolta a nagymérték
bén a mutatószám á,JtaI kapott több
t.eljesitményi lrerooetet és így n.e.in is 
ösztönzött a jó, eredményes minőség,i 
munka elvégzésére, Ezt a hiányossá· 
got van hivatva felsziámolni a pré· 
m1umrend6zer, amikor a dolgozó 
egyénileg végzett munkája után fogja 
a többtel jesítményű jutalékot kapni, 
így munkájával belolyáisolni tudja a 
saját keresetének emelkedését. 

A prémiumrendszer bevezetése nem 
jelent fizetooemelést. A prémium ál· 
tal kifizetett összeg nagysága ugyán
azon teljesítmény mellett általában 
megegyezi,k a mutatószám által kJ. 
fizetett összeg nagyságával, avzal a 
különbséggel, hogy az úgynevezett 
maximáiis pontérték a 2.50 forint, 
nincs plafon, hanem az elért gazda
ságossági eredmények alapján min· 
denkor teljes mértékben ki kell fizetni-

A prémiumban szereplő _ mutatók 
száma általában nem lehet több 1-2. 
vagy esetleg 3 tagnál. Ezeknek a ta
goknak ki ket,J fejezn.i a termelékeny
séget, az önköltség alakulásM, vala
mint a minőségi munkát és ezeknek 
kiteljesítésétől függ, hogy az illető 
munkavállaló milyen mértékben ré
szesül prémiális többteljesítményű ju
talékban. A prémiumrendszerben ki· 
záró tényez&t is alkalmazunk, amely· 
nek nem tel jesítése esetén, dacára 
annak, hogy a többi tagban eredmé
nyesség mutatható ki, a prémium 
nem fizethető ki. Például, ha egy dol
gozónak a prémiuma három tagból 
tevődik össze, 1 . a termelékenység, 
2. az önköltség, 3. a tervszerűség és 
ha úinr van megállapítva, hogy a 
döntő tény.-ző a tervszerűség és mint 
kizáró ok szerepel, ennek nem te!je
sités,e kizárja, vagy csökkentheti az 
előző keltő után járó prémium ös,sze
gét. 

A prémiális bérezési rendszerben 
nem lninden államvasúti dolgozó ré
szesíthető. akik eddig mutatószámot 
kaptak. Azok a munkavállalók, akik· 

nek munkáját gazdaságossági ténye
zőkkel, mutatókkal kiértékelni nem le
het, prémiumban nem részesülhetnek, 
Ilyen munka\'lliUa!ók általában az 
adminisztratív munkavállalók. gyors 
és gépírók, portáisok, stb. Ezek a 
munkavállalók a mutatószámos. bér
rendszer megszűnése után utóljára 
június l -én részesü-lnek mutató
számos Üz"'IT!j jutalékból. Azonban te
kintettel arra, hogy a mutatószám 
megszűnése ezeknél a munkavállalók· 
ná[ bércsökkenést idézne elő, ennek 
elkerülése céljából a részükre az 
egyes munkaköröknek megfelelően je
lenleg folyó�ított összeg nagyságában 
jutalmazási rendszer lesz bevezetve. 
A jutalmazoási rendszernek nem az a 
eélja, hogy minden egyes dolgozónak 
hónapról hónapra biztosítsuk a jutal
mat, hanem az, hogy segítse megvaló
sítani ezekben a munkakörökben is a 
szocial ista elosztás elvének a meg
valósítását, hogy rnití-denki a végzett 
munkájának arányában részesüljön 
a felosztásra kerülő j-avakból. A ju
talmazás tehát azt jelenti, például 
egy hivatalban gyOl'S- és gépírói 
munkakörben dolgoz,ik tíz munka
váNaló, akiknek a mutatószámoo 
üzemi jutalékuk összesen 300 forint 
volt havonta. A jutalmazás nagysága 
50-150 forintig terjed, ez jelenti azt, 
hogy ez a 300 forintos összeg, ha egy 
150 forin,tost veszünk és három 50 fo
rinfost, így a tíz dolgozó helyett négy 
dolgozó között le,z !elosztva és azok 
között. akik a legeredményesebb mun· 
kát végezték. Egyes munkakörökben 
kifi.zetett mutatószám<>s összeg a ju
talmazási rendszer bevei;etésével sem 
vihető át más munkakörbe. Például: 
a gépírói munkakörben kifizetett ösz
szege.t nem lehet átvinni moodjuk az 
előadóknak és fordítva sem. 

A prémiumrendszer és a jutalma
zási rendszer bevezetése ösztönző ha
tást kell, hogy gyakoroljon a dolgo
zókra, a termelékenység !okozására, 
az önköltség csökikentésére és a mi
nőségi munka megjavít.ására. Éppen 
ezért, az ellerre.ég mindent el fog kö· 
vetni, hogy az új rendszerek beveze
tésével a doli;,>zóink között nyugta
lan,s.ágot és az elmaradt dolgozóink 
között pedig elégedetlenséget szítoon. 

A prémiumban részesülő dolgozók 
között elégec!etlenséget szíthat, ha _al 
egyes prémiumtényezők nincsenek he
lyesen megál-lapítva, ha a p.rémlum
tényezőket a dol�zókkal kell& idő· 
ben nem közölték és így a dolgozók 
bizonytalanok az új töbl:J!el jesítményi 
jufalékkal kápcsolabban. 

A jut,almazási rendszer bevezetésé· 
vel az ellenség az egyes elmaracft 
dolgozókra támaszkodva agitációt tud 
kifejteni, hogy már ismét csökker>tet 
ték a bérüket, igyeko.zlk úgy feltün
tetni hogy a juta·lmazást nem a ió 
munka. hanem az egyes sz,emélyi kap
csolatok fogják eldönteni. 

Az ilyen ellenséees megnyilvánu 
lásokka! szemben szakszervezeti akti• 
váiok kérleihetell�n harcot folytassa 
na,k kérjék seg-ítségét a helyi párt
szeivezeteknek az pl·lenség elleni harc
ban. 

A prémiumrendszer fegyver a szo
cializmus épitéséért vívott harcban 
Helyes alkalmazá,sával és tudatosít<á
sával nagymértékben elősegítjük nép 
gazdaságunk fejlöcresét, ötéves ter
vünknek sikere• megvalósítását. E cé
lok megvalósítása érdekében szak· 
szervezeti funkcionárius-aink kérjék a 
helyi pártsz�rvezetek támogatását _a 
prémiumrenclszerrel kapcsolatos agi
tációs és nevelő munkához. Ell'Ilek a 
feladatnak osak úgy tudnak meg
felelni, ha az üzemi bizottsiágaink az 
OB-értekezleteken fogla l,koznak a 
prémium- és jutalmazási rendszer je
lentőségével és ütemtervet dol�oznak 
ki annak tudatosítására, Mozgosí-lsák 
az OB-titkárol<at, a műhelybizottságo
kat, bizalmi hálózatot és népnevelő
ket, mert csak ezek együttes jó mun
kája eredményeképpen tudjuk vissza
verni az ellenség támadását, fokoz· 
hatjuk a termelő munkán keresztül a 
békéért folyó harcot és ezzel erősít
jük a Szovjetunió által veretet-[ béke
tábor erejét. 

Segítsünk munkaerőt toborozni 
A minisztert� nács a közelmultban 

határozatot hozott a munkaerőtobor�s
ról. Az 1951 es népgazdasági terv tel
jesÍ'léséhez mintegy 1 60.000 új mun· 
kás munkábaá1l ítására van szükség. 
A muntkanélkűliség Magyarországon 
végleg megszü.,t és 1 950-ben az ipar
ban és építőiparban már munkáshiány 
lépett fel. 

Az üzemek nem tudják többé egye
dül a munkásfelvétel régi módszerével 
a gyárkapun.ál jelentkezők felvételével 
munkae�szükségletüket bizlooíiani. 
Ezért az ipar munkaeröszükségletének 
je1entös részét 1 951 -ben szervezett to 
horzás útján kell fedezni. 

Meg kell nézni az egyes munka
területeket, hot szervezhető még úgy a 
munka, hogy murúuxerőket szabadít
sunk fel a munkaerőgazdálkodás szá
mára. Ezzel i.s segítsük a toborzás 
sikerét. 

Nekünk, vasutasoknak sokszázezer 
re tehető rokont és ismeretségi kap

csolataink vannak. Megvan tehát a 
l11hetöségünk arra, hogy azáltal i6 

!tozzájárulju,1k a szocializmus épltésé
oek meggyorsításához, hogy segítjük 
megvalósítani a minisztertanács hatá
rozatát Toborozzunk tehát a jó poll 
•ikai íelvihágosító munka és a meggyö
tés fegyverével és hassunk oda, hogy 
•zerteágazó 1smer_etségü_nl; révén a f!!i
•1isztertanács hatarozatarol iudomast 
�zerezzenek. 

Hívják fel figyelmüket a-rra, hogy az 
,pari munka n�gyol>b j<>'.'.edelmet,. ma
gasabb életiszmvona·lat Jelent es a 
-<zakmai tudás elsajátításának lehetö-
4égeít nyitja meg az üzemekben, ép(l 
kezéseken munkát vállaló dolgozok 
-izámára, Tudatosítsák vasutasaink, 
hogy az ipari mun�ára i;l�tkezö �'!�
tátartozóik, vagy 1smerose1k hozzaJa
rulnak munkavállalásukkal az ötéves 
terv sikeréhez, a béke védelméhez. 

A FELSZAMOLT MAV KONZUM 
részvénytulajdonosai1 ezuton értesíti 
az A!lamvasutak Vezérígazga .ósága, 
hogy a részjegyek kárialanitásának 
kifizetését megkezdték. 

1t'O Z L E  I{ E O t S 
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LENGYEL JÓZSEF kongresszo�i küldött : 

Az átmeneti nehézségekre 
még keményebb harccal kell válaszolnunk 
A vasutas dolgozók nagy táborát, 

amint arról el0ző lapunkban beszá
moltunk. több élenjáró vasutas dolgozó 
képviselte. Ezek között volt lengyel 
József elvtárs, népköztársasági érdem
érme<; sztahánovisla mozdonyvezető is, 
aki a budapest i  dolgozók és az ország 
vasuia<S-ainak forró fü:!vözletét hozta 
P.áriunk f i .  Kongresszusának. Párturnk 
lapja, a „Szabad Nép", az alábbiak 
ban közölte lengyel elvtárs kongresz. 
szusi felszólalását. 

- Két fonta,; kérdéssel kívánok fog
lalkozni, amelyről Rákosi elvtárs be
szélt. Az elsö: a szociaHsta munka
módszereknek - amelyeket a szovjet 
sztahánovistáktól vettünk át - tovább
fej'.esztése. A veszély ott va,n, hogy 
mi nem törekedtünk kommunista mó
don arra - pártszervezeteink nagy
része sem -, hogy a széle.s tömegek, 
az egész ország dolgozói legalább ki
sebb-nagyobb mértékben ezen az úton 
haladjanak. 

- Ennek aka az volt, hogy az clsö 
időkben - hogy úgy mondjam - sztá· 
rokat neveltek. Nem segítették eléggé 
a sztahánovis.1ákat sem, de nem nyuj
tottak elég segítséget ahhoz sem, hogy 
más üzemben is átadják tapasztalatai
kat, munkamódszerei,ket. Persze, itt 
egy pár miniszteriális rendelet meg
szövegezése, s annak félremagyarázása 
lent az üzemben is gátolta az új mun
kamóds,zerek elterjedését. Igy ez nem 
mehet. 

Nem helyes, ha egyes sztahánovís
ták monopolizálják munkamódsze
reiket, ha azokkal csak maguk dol
goznak, hanem át kell adni azokat 

a többi do! R"OZÓnak is. 
/gy válik e? a2 ország hasznává, így 
segíti elő mindannyiunk fefomelkedé
sét. 

Eddig a munkaversenyek csak kam
poányszerűek voltak, nem válfak eléggé 
búsává, vérévé a dolgozóknak. Mjért 
nem lehet állandósítani azt, amit a 
KongreS<Szus hetében én magam is 

megtettem, hogy 33 óra alatt egy moz· 
donnyal hat vonatot továbbítottam 
Nyíregyháza és Budapest közölt oda
vh,sza? Ezen az úton 236 mázsa sze
net takarilottam meg, de elvtársak, ez 
a 236 mázsa szénmegtakarítás nemcsak 
saját munkám következtében állt elö, 
hanem 

a vasutasság összdolgowinak Jo 
eredménye és aooak köszönhető, 

ségét. Ha ezt általánosítjuk, úgy el
érjük, hogy érdekeltté tessz�k. a do_!· 
gozót a munkaverseny lokozasaban . es 
az értelmiséggel szorosabbra tudjuk 
fúzni ka�solatunkat. Ez a mozgalom 
azonban megköveteli. hogy a felső ve
zetőszervek behatóbban foglalkozzanak 
a munkaverseny kérdéseivel. 

A mási·k kérdés: növekedési nehéz• 
ségeink a szocializmus építése köz
ben. Tudott dolog, hogy amikor a nem
zetközi helyzet feszültebbé válik - ép· 
pen az imperialisták kardcsörtető po· 
Niíkája idézi ezt elő -, akkor itt bent 
az ors:Z>ágban is valahogyan kezd az 
osztályellenség jobban mozgolódm. 
Erősebbnek érzi magát, de csak azért, 
meri mozgólódására nem eléggé 
reagálunk és ez baj. Mi abba a hibába 
estünk bele, hogy úgy gondoljuk, mert 
a hatalom a mi kezünkben van, mind
ez megoldódik magától, majd az M
iami szervek megoldják. Péld<ául dol
gozó asszonyaink örültek annak, hogy 
kormányzatunk úgy intézkedett, hogy 
jegyre megkapjuk a legszükségeseb
bet. De ez nem elég. 

A nehézségek még keményebb 
harcra kell, hogy serkentsenek ben-

nünket 
Világosan megértetiük, amit Rákosi 
elvtárs mondott, a holnapi túzokért 
nem fogadjuk el a mai verebet. Egyéb
ként is meg kell jegyeznem azt, hogy 
ha a multhoz viszonyítjwk, 

az akkori verébhez képest a mai 
életszínvonalunk nem is egy túzok, 

hogy helyesen és jól szervezték hanem egy jókora hízott liba. 
meg ennek a vonatn-ak a további- Én azt hiszem, hogy ezeket az átme-

tásiát, neti nehézségeket a nyugati országok· 
Ugyanakkor a Kongresszus tiszteletére munkásosz!álya szívesen vállalná. 
egy új - hazánkban eddig nem is· Innen, erről a helyről ígérem Pár· 
mert, be nem vezeoott mozgalommal tuniknak és népünk szeretett vezéré• 
kö.szöntjük a Kongre.sszust, amelyet a nek, Rákosi elvtársnak, hogy biztosan 
Szovjetunióból, a !jublinói fűtőház dol- számíthat ránk, nemcsak ilyen kisebb 
gozóitó!, Pányin elvtárstól kaptunk és 

I 

nehézségekben, nemcsak sárgarépa- és 
amellyel Csiszárik barátommal ki tud- krump!i-nehézségekben, hanem minden 
jtrk számítani minden út jövedelmező- esetben. 

A Ferencvárosi Fűtőház a „Minden út jövedelmezőségéért" 
mozgalom beindításával köszöntötte a pártkongresszust 

A Ferencvárosi Fütöház dolgozói 
a Párt II .  kongresszusának tisztele
tére nagyjelentőségü önköltségcsök
kentési mozgalmat indítottak el 

A budapesti MAV Igazgatóság ja
nuár 20-án egy szovjet vasúti anyag
ból fordított brosúrát juttatott el min
den fűtőházhoz azzal, bogy a dolgo
zók tanulmányozzák és vezessék be 
gyakorlatban. A Ferencvárosi Fűtő
házban Lengyel József sztahánovista 
és Csiszárik László vállalati verseny-

felelős elhatározták, hogy hozzáfognak 
a mozgalom adminisztratív kidolgozá
sához, majd amikor ezzel készen
vannak, biztosítják a műszaki elöfel 
-tételeket és a Párt kongresszusát az 
új vontatási mozgalom beindításával 
köszöntik. 

Az elhatározást tett követte. Osz
szehívták február 19-én a 424 es so
rozatú gőzmozdonyok vezetőit és is
mertették velük a mozgalmat, s fő
ként annak ferencvárosi viszonylatra 
kidoli?ozott részleteit. 

A mozgalom jelentősége 

A ferencvárosi dolgozók közül Barta 
István főmozdonyvezető és fíítöi, Nagy 
Ferenc főmozdonyyezető, SzigelrJád 
János és HegyesíFerenc 1űtök, Vörös 
János főmozdonyvezető, Ürögi József 
és Csipesz Sándor fűtök, valamint 
Keébe Béla főmozdonyvezető, Adonyi 
György és Szakál Mihály fűtök kü
lönböző irányba és távolságokra 
ugyancsak pénzügyi tervvel indultak 
és a terv ismeretében jelentős megta
karítást értek el. Ezek a költségek 
egyébként a futójavításból, a személy
zeti költségből, igazgatásból, idősza
kos javításból, a kenésböl, világítás
ból, tisztításból és a szénlogyasztás
ból származnak Ezeket a felmerülő 
kiadásokat vis.sza kellett vezetni egy 
olyan tényezőre. ami alapját képezi 
az egyéni elszámolási rendszernek. 
Ennek az alapnak a százelegytonna
ki lométer felelt meg a legjobban. 

Ujabb szovjet tapasztalatot haszno
sítunk a magyar vasúton: a „Minden 
út jövedelmezöségéért"-mozgalmat. A 
mozgalom hatalmas jelentősége min
den vonattovábbítás közvetlen pénz
dgyi ellenőrzésében mutatkozik meg. 
A mozdony ugyanis, mintegy kereke
ken mozgó sajátságos üzem, naponta 
többezer százelegytonnakilométert 
tesz meg termelőképességével. Ennek 
" hatalmas teljesítménynek az ará
nyában komoly önköltségek merülnek 
!el. Ezeknek az önköltségeknek eddig 
nem álltak a legapróbb részletekig 
kielemzett ellenőrzés alatt. !gy mill iós 
összegekre tehető az a forint érték, 
amely így az önköltségcsökkentési 
mozgalom módjának nemismerése kö
vetkettében már eddig is elveszett 
népgazdaságunk számára, 

Máris megállapitbató, hogy az UJ 
szovjet tapasztalat nemcsak a vonta
tási szolgálat hatáskörében, hanem 
más területeken is megvalósítható és 
ki kell hogy terjedjen a vasútüzem 
összes szerveire. Szorosabb együtt
müködé'>t teremt a vontatási és for
galmi szolgálat között, mert egy vo 
nattovábbítás . jövedelmezoségét a moz
donyszemélyzeten kívül elsősorban a 

forgalmi szolgálat megértő támoga
tása biztosítja 

Bruszokoo szovjet mozdonyvezető 
mondotta: .,Egyenesen sértő rámnézue. 
ha gépmenetben közlekedtetnek. Az 
ilyen út teljesen káros." A Szovjet
unióban száz és száz önelszámoló ál
lomás, fűtőház, osztálymérnökség, 
ezer és ezer önelszámoló műhely, bri
gAd, mozdony van és a gyakorlati ta
pasztalatok azt mutatják, hogy beve
zetésük hatalmas arányban csökken
tette a termelés önköltségét. A szak
szolgálatok élenjáró dolgozói már 
számos szfik keresztmetszetet szün
tettek meg az önköltségcsökkeniés te
rü letén, de még mindig milliós ösz
szegek várnak kiaknázásra Ezeknek 
felszínrehozása olcsóbbá tl"nn� a köz
lekedést, népgazdaságunk többet tor 
dithaina korszerűsítésre, de a növekvő 
követelmények sikeres végrehajtása is 
biztosítva lenne Vasútüzemünk egész 

területén éreztetné kiváló hatását a 
,.Minden út jöoedelmezóségéért"-mo1-
galom. Legalkalmasabbnak mutatkozik 
ennek a mozgalomnak népszerűsíté
sére és beindítására a mozdonysze
mélyzet, mert hiszen az összes szol
gálati ágak munkájának eredménye a 
kiterhelt vonat továbbításában csú
csosodik ki. 

A ljubl inói fűtőház dolgozóinak 
mozgalmát Lengyel és Csiszárik elv
társak kezdeményezésére a Ferencvá
rosi Fűtőház dolgozói indították el 
Magyarországon. Lengyel József, több 
országos jelent&ségü mozgalom elindí
tója, például Budapest-Nyíregyházi 
útján már pénzügyi tervvel indult. A 
terv szerint össZiköltsége kevés hiján 
8000 forintra rugott. Ebből közel 5000 
forint tényleges önköltség merült lel, 
úgyhogy ezen az útján 3.002.75 forint 
megtakarítást ért el. 

Lapunk mai szűk terjedelme miatt 
nem tudunk bővebben foglalkozni a 

nagyjelentöségü mozgalommal. Az 
első lépést a derék ferencvárosi dol
goz<ik máris megtebték az irányban, 
hogy azt országos mozgalommá fej
lesszék. Mozgalmuk máris komoly 
megtakarításokat eredményez. Bízunk 
abban, hogy a szovjet példán elindí
tott új mozgalom, hasonlóan az 
előbbi mozgalmakhoz, sokmilliós ön 
költség_csökkentési mozgalommá fejlő
dik. Efihez pedig a szakszolgálat ve
zetőknek és a szakszervezet üzemi 
szerveinek minden támogatást meg 
kell adni. 

A M U N K A TÖ R V É N Y K Ö N Y V E  
A Magyar Népköztársaság a mun-

, 
törekszik a szocializmus elvét: .,Min

kások és dolgozó parasztok állama, denki képességei szerint. mindenkinek 
amelyben a termelési eszközök zöme mr.nkája szerint." A Magyar Népköz
tár adalmi tulajdonban van. A dol- társaság biztosítja a polgárai szá
gozók hatalmas többsége felszabadult mára a végzett munka mennyiségének 
a kizsákmányolás alól és a Szovjet- és minőségének megfelelő díjazást. A 
unió állandó segítségére támaszkodva, dol1eozónak joga van a pihenéshez és 
a Magyar Dolgozók Pártjának veze• üdü lésnez. A Magyar Népköztársaság 
tésével következetesen építi a gazda- védi a dolgozók egészségét és segíti 
ság szocialista rendjét. Megváltozott a dolgozókat munkaképtelenségük ese
a dolgozók viszonya a munkához: a lén. A jóléti és kulturális intézmények 
munka a kényszerből mindinkább be- széles hálózata szolgálja a dolgozók 
csület és dicsőség dolgává válik. anyagi és mtiveltsE'gi színvonalának 

A munkaviszonynak a szocializmus emelését. 
építését szolgáló sz�bályait foglalja A törvénykönyv alapelvei kimond-
össze a Munka Törvénykönyve. ják továbbá, hogy a nők a férfiakkal 

A törvénykönyv alapelvei kiemelik, egyenlő munk@feltételek mellett dol
hogy minden munkaképes polgárnak goznak A törvény fokozottan védi a 
joga. kötelessége és becsületbeli ügye, nőket és intézményesen gondoskodik 
hogy képességei szerint dolgozzon. A a dolgozó anyákról. A dolgozó ifjú
dolgozók munkájukkal, a munkaver- ság fejlődésére, nevelésére és védel
senyben való részvételükkel, a munka- mére a törvény különös gondot tor
fegyelem fokozásával és a munka dit. A Munka Törvénykönyve kötelező 
módszerek tökéletesítésével a szo- minden munkáltatóra és minden mun
cialista építés ügyét szolgálják. kaviszonyban álló dolgozóra és külön 

A Magyar Népköztársaság - ezzel végrehajtási utasítást tartalmaz n 
a törvénykönyvvel is - megvalósítani Allamvasutak dolgozóira vonatkot,óaa. 
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A budaoest-�.�frya:, aud,a·i futö. 
ház a Párt konc-resszusa tiszte:etére 
indított ,·er6envben or5zágos visa:onv· 
Iaiban a második helvre került .  A góz. 
mozdonyvezetők és fütök l'á l laltá�. 
hogy a ten·ben kíszebo•t 6Záz el�y
tonnakdométert 3 százaléklial túlte!
jesítik. Fela jánlot1ák, hog-v a mozd<l· 
nyok kise<bb javítási munkáit maguk 
végzik el. ugvani!!v jártak el a moz
donyti5zlitásokkal kapcsolatban is. El
hatarozi,ák, hoi:y a szénrnegtakaritást 
(o;..ozzak. A:. 1950 5zeptemberében 

Imrei István 

megtakarítot· szénen felül még 5 szá
zalékkal ,álla : tak több megtakarítást. 
kongress,zusig pedig annyit. hog-y a 
kongressws tartama alatt az összes 
vonatokat rne,r:ak&rított szénnel i-iszik. 

Teljcsí•etlék a ·öntk,zőképpen: 2894 
tonna helyett 4300 tonna szenet taka· 
ri tottak meg. 

Február 17-töl 28-ig mintegy 450 
gőzmozdoMval vontatott szerel
vényt me11takarított szénnel továb-

bítottak. 
A száze!egytonnakilométert 120.l szá
zalékra tel jesítették. A fűtőházi mun
k ások 1 10 százalékos teljesitméninö
ve:ás-vállalásukat 141 száza,ékra tel· 
jesí1ették. 

l(i tűnő munkál \·égz.e-1:t a villamos
üzem mozdonyszíne is. akik 43.000 
fori nt érlékó.í megtakarítást Mek el 
vállalásaikkal. 

A Fűtőház 214 szá7,alékra 
teljesíti , állalását 

A \'Ontatásl fiókmühelv dole-ozói \'ái. 
la . lák. hogv 105 százalékról I IO  szá
zalékra tel jesít ik norrnájukat. Vállalá
sukat 135 százalékra teljesítették. Ki· 
tunő versenyszel.em fe'Jőlött ki A ra
n_qos János é� Lukácsi Mlhálv bri 
e-ád ia között. A Lukácsi-brigád 150. az 
Aranqos-brigád 145 százalékos ered
ményt ért el. Az Aran11os-bri gád pél
dául 14 dol{!ozóval 90.000 forintos fel
a jánlást végzett. 

Egyéni leg kitűntek a nemes vef$en· 
gésben Kéri I�ti-�n  és R,r/zli Béla if ik 
191 .9, Kalmár Gábor 191 .6, Sipos Jó
zsef 187.6 százalékos tel jesítménnyel. 
A ,·ontatás' munkásoknál Udt'ardi 
Sándor és brigádja 140.6, Oberekei Jó
zsef 15 1 .3. Holecz Mihálv 147.3 szá
zal�kkal. Az eg ·éni Yersennök között 
Kiss .Mihály 157.3, Cseri István 163.9, 

Besze Jenö 

Berecki András 138. Locász Ferenc 
159 I é6 Macó Jóuef 159.7 százalékos 
ki teljesítéssel. 

A gözmozdonvsze-rnélvzet közül K.i
rál11 l(árolv mozdcnvvezető. .Vémelh 
Gvu a és Bognár �}iil a  !ütök, valamint 
Siklósi Laios mozdonY\'ezetö. Szabó 
Pál és Szabó Laios 2f százalékos. 
Kouács J. Márton mozdonvvezeti5, Ben
csik János és J enei Ferenc fülek pe
dig 33 százal.i�os átlagos szénmel?la
karítást értek el. 

A vi llamosmozdonvYezetök köz_ü' 
Kelemen I mre, a gépkezelök közül Toth 
Józsei t", !,,1 1 40 •záza\ékos ered
n,énnye,J. ,\ !"oton ezetők közö• le!!• 
jobb \Olt Tárh J lz,el é,mimkás mo 
torveze:ö. 

A fütőházban �láz százalékon alul: 
Ílogozó ninc,. 52 rendkívüli te�er..-ona: 
lat további!ottak s bár személvvonah 

J1l51 marciu, a. � ú Z L E K E D E S  
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A Keleti Fűtőhá§ dolgo§ói a§ éle,, 
lútöház, ebből az 52-böl 17 darab né-
2'l'f6 kapcsolt-mozizalmi vonat \'Olt. 

A I<t-leti Fütöház dol!!ozói 1 ,453.441 
forint értékű munkale!aiánlást tettek, 
lapzártáig 1,934.039 lorin!ot teljesilel
tek, ami annvit jelent. hol!'\' részarány
ban 214 százalékra tel jesítették \'áll a• 
lásukat 

A kitűnő eredmény 
az üzemi háromszög 
jó munkáját df«:séri 

H01Zv érték el a I(eleii Füt5hái. de
rék do 2'0zó1 ezt a na!!l"srerü ered
rnén�1. Ezt mindenk, tudja már az 

állomáson. de nemcsak az állom/ison, 
hanem szerte az orszáe'ban rrindenütt, 
ahol a lütöház doll!'Ozói járnak és me!!
tárrnal 'ák eredményeiket és hián�·os• 
sáeaikat, kicserélik tapasztalata;kat. 

Január 10-én c6al!akoztak a Hofherr
gyáriak felhívásához. Fl&zőle!! az 
üumi háromszög tárgyalta a feJl;i
Yás', majd a do1 i?Ozók elé vitte a ter
melési értekezleten. 

A jó politikai fel,ilá11"ositó munká
nak meglett az eredménye: a dol-
11ozók tömeiresen és nairv Ielkese· 

déssel csatlak1>2tak. 
A termelési ér Ekezhet után az üzemi 
háromszÖE! a műszaki értelmi sél!�I 
tartott értekezlete!. ahol r<?Szlete'ben i s  

kidole-ozták a tennfralókal A Párt a 
nép ne, e'öket, a szakszervezet a bizal
m,akat ·zen·ezte be a ver5enymozga. 
lom fej!esz'ésére és a v,íJ.ialt teljesít· 
mények e::enörz "sére. Imrei lsl\ án párt
tilkár, Besze Jenö üzemi bizottsági 
t i tk:i0 és Székel11 József fütöház,·ezetö 
a műszaki érte,Jmisée-!!el karöltve. á l 
laMdóan a do![!ozók közölt ,·o·tak. és 
ahol szükséges ,·olt. ott azonnal se
gítettek. Buórz Sándor termelési fele
li\s lc,·ékenven segítette e'ö d munka 
b' zlositását. Mindenütt ott mit. buz
d'. otta a do!{!ozókat. áladla tapasztala
ta •. 

A vá:fa 'á6okat teliesE'll a tervre épí. 
tették. Fe'boníották a munkaoadoki2. 

Morgós György sztahánovista 
újításával 9.300 százalékra emelte teljesítményét 

a l(ongresszusi Héten 
A dombóvári ya;ul.!6 dol1?ozók 1s lel

kesedéssel készültek a P.ártkongresz
szusra. De azért őket is meglepetésként 
érte. hoi;ry a pályafenntartási műhely 
egyik é'munkása. Morgós György szra
hánovista esztergályos, járási tanács
tag, a Kongresszus t'szteletére felaján . 
Iott újitásá,·aJ napi átlagos teljesítmé
nyét többezer 5zázalékra növelte. 

Meeláto2:attuk az üzemben Morgós 
elvtársat. A műhelybe érkezve, első 
tekintetünk az üzem versenytáb!ajára 
esett. Szinte örömet éreztünk. Az elsö 
névnél, Morgós Györgv nc,·énél, 7015 
százalékot olvasunk. A mühelytelepre 
ér e \'iszont látjuk, hogy dolgozók ,·e
szik körül Morgós elvtársat, az 
M. ·osz n ödol�zói pedig virágcsokor
ral köszöntik a hazáért, a Pártért a 
munka frontján élenjáró Morgós Györ-
1!\"ÖI. Hon•áth Erzsébet köszönti a,  
üzem öntudatos sztahánovistáját. ak i  
meghatottan köszöni meg dolgozó lár
�ai szeretetét és ígéretet te5z arra, hogy 
ezt a lendületét meglarija, s ha lehet 
mée fokozza is. Sokat köszönhet a 
Pártnak, Rálwsi elvtársnak és háláját, 
hűsée;ét és szeretetét jelképezi az újí
tása révén elért rendkívül magas 6Zá
zaléka. 

Így j11tott el 
a 9.300 HÚ1:1alél.ig 

Alor[!ás eh•árs elmondotta, hogy 43 
éves. Édesapja kömüves, édesan ·ja 
,·arrónö volt. l(e!ten voltak testvérek. 
l(ét polgári ulán i nasnak ment, l\ogy a 
géplakatosszakmát kitanulja. Egy 
kapos ·ári kisipar05nál tanonckodott. 
Amikor segéd lett, különböző helyeken 
dolgozott. 1 947 óta dolgozik a vast<tori. 
1948 óta párttag és pártvezetőségi tag. 
Hmipari technil,;umot végzett. Az újí
tásnál. a kezdet kezdetén sok nehézsé
l!'et kellett Ieküzdeniök s í2:y szükségét 
látta a to,·ábbi tanulásnak. 

EL ö újilá.,át Sztálin el\'lárs 70-ik 
születé.inapjára ajánlotta lt!I. Eizel 
1305 százalékra teljesítet:e akkori nor
mája!. Második újítását a Koreai 
Miíszak Idejére készítette el ,  amivel 
453 százalékra teljesítette normáját. 

Le11újabb és legdöntőbb újítását a 
Párt kongresszus tiszteletére aján
lotta lel, s egyben 2000 százalékos 

teljesítményt v állati. 
Február 22-én már 7015 százalékra tel
jesítette. A I(ongresszusra pedie- átla
l1"0s lel jesítményét 9300 százalékra 
emelte. 

Morf;/Ós György eJmondotla még, 
hog-y eg\' teljesen haszna,·ehetetlen, 
rozsdásodó esztergapadot vitt be a 
miihelvbe, ho56zas munkával helyre
hozta és használhalóvá tette. Most már 
ponl06 munkát tud végezni rajta, de 
még lassan, nehezen megy rajta a 
munka. Csak kor'.álo!t mennyiségű és 
minöségíí munkát végezhet azon. Arra 
kéri lapunkon keresztül a szakmai lel
söbb vczelö szec\'eket, hogy nyujtsanak 
módot ahhoz, hogy korszerű eszterga
padot kapha650n. 
· A talpfapántkapocs készttésével kap. 
csolatban megjegyezte. hogy a gép kö
zel 100 ember munkáját \'égzi. , 'óp
l!azdasági szempontból hatalmas jelen
tőségű rn\na. ha az egész ország 
talpfapántkapocs-szükségletét az ezen 
gépen gi·ártott anyaggal látnánk el. A 
gép egyébként 5záz százalékosan selejt
mentesen dolgozik. 

.llúr hat dolgo-zó• 
társának adta át 
.,.,,nk,inródsg,prét 

Morgós elvtárs büszkén emlékezik 
meg arról, hogy munkatársai minden 
támogatást megadtak  neki ahhoz, hogy 
újítása sikerüljön. Most azzal hálálja 
meg se11"itségüket, hogy hat dolgozó 
társának, 6 közöttük tanítványának io. 
átadja munkamódszerét. 

- Nagy igyekezettel készültem dicsö
,ég�• Párlunk II. I(ongresszusára -
mondotta M6r2á& elvtárs. - Azért V1!1-

leni részt a ,·ersenyben s azért teltem 
magas felajánlást, mert ti ·ztában ya 
gwk azzal, hogy ezzel a mur.l,ámmal 
is a béke nagy ííg1ét védem. Alkotui 
akarok és nem sztre'nék újból romo
kat látni. Látom. hogy Pártunk, Rákosi 
eli-társ a dQ1gozó nép felemelkedéséért, 
a békéért küzd. Az újságban olvastam 
a szo,·jet szta_hánO\isták teljesilményét. 
Ok az én pélilaképeim és 

a szovjet sztahánovista vasutasok 
nyorndokain-uerelnék tovább ha-

ladni. 
�agy teljesítményeket 5ze. 
retnék e:érni mi n&ségi!eg 
kilcqástalanul. Ezzel aka
rom meghálálni azt a ha· 
talmas 6egítségd, amelyet 
a PártPak köszönhetek A 
lasis1.tá� által kirabolt or
száJ1"ban egyetlen ruhám 
sem maradt. A felszaba
dulás után egyre másra 
pótoltam a hilínyosságo. 
kat. Csa!ádi házat szerel
nék építeni arra a te!ekre, 
amel\'e• a !elszabaaulás 
után · népi államunk jutta. 
!ott számomra. És tudom, 
hogy ebben is segítsé
gemre lesz a népi demo
krácia. Tanulhatok, üdül -

hetek. A magam élete mu• atja, hogy 
ma érte,me ,·an a munkának. Tudom, 
hegy munkaeról11ány van. Ezért ÚJÍ· 
tásom ré,·én szerelnék más munkára 
ielszabaditaní munkáskezeket. I(ét hétig 
Galyatetön üdültem é-s felejthetetlen él
ménvekKel tértem vi55za. 0e so!,asem 
iogoÍn elfelejteni Pártomnak és szak
szervezelemnek, hogy a felszabadulás 
u!áni elkeseredelt5é!!emben segítséget 
ryújtottak  számomra és biztattak, tá
mogatlak, utat mutattak, míg ,égül 
idáig elérhettem. 

Morgós György 
eJytárs hű.ég!l'el és 
ragaszkodással kö
i-eti a Pártot, 
Rákosi eldársat a 
szocializmus épilé. 
6 ilien és a béke 
harcos megYédésére 
irányuló eröfuzilé
sében egyaránt . • . 

A VASUTAS SPORT ÁTSZERVEZÉSE 
Az Országos Testne,·elési és Sport 

bizoltság megalakulása, szakszen·ezeli 
,portmozgalmunk elé is fokozottabb 
feladatckat állit. Irányvonala alapján 
sponmozgalmunk álszervezését fél éHn 
belül haJtjuk ,égre. A sportegyesületek 
vezelésé,·el a demokrácia e,ve teljes 
mértékben ér\'ényre jul 

Az eg)séges rendszerű �porlegyesü
letek célkilúzéseinek és ieladatainak 
megvalósítása érdekében mozgalmun· 
kat ugy építjük fel, hogy minden tényke
ctésii�kel Pártunk pc!íl1kájának és ta
nítááának \égrehajtásából, a Szovjet
unió tapasz'alalainak felhasználásábol, 
a demokratikusan választott szervek 
működéséből, az egyesületi tagok tár
sadalmi munkájából, rendszeresiiett 
beszámoló üléseken gyakorolt  bírálatc 

ból és önbíriila lból, valamint a felsöbb 
�zervek és a többőég akaratának vég
rehajtásából indut1anak ki. 

Sporikürök; Az eg,séges területi 
rendszerben létrejö;t 6portegye.ületek 
alapegységei a sportkörök. A feladatok 
\'!telét választott sportköri elnökség 
�égzi. A szervezeti felépítésnek ez a 
!ormája biztosítja a demokrácia elve 
mellett a centralizált egy5ége5 vezetést. 

Május l -1g kerülnek ft-láll itásra a 
\portkörök szervező irodái és munká• 
jukat megkezdik. Elnökségének fel
adata, hogy mindennapos gyakorlati 
operatív munkái Yégez, valamint po
litikai nevelömunk.át. Vezeti a szak· 
osztályok és sportcsopQrtok tevékeny
�égél 

Területi középszervek: február 25-,·eI 
megalakultak terüle(e!nken a területi 
szervezöirodák, élén a területi elnökség 
gel. Feladata, hogv összefogják és irá
nyf'�ák a hatáski\rükbe tartozó sport 
körök munkáját, gyakorlati támogatási 

nyujl,anak a sportkörök szenező- és ne. 
rnlömunkájához, iíj sportköröket sz;er
i-ezzenek meg é6 ellenőriZlék a sport
Körök működését. a fe!sobb szervek 
hallarozatának Yégrehajtásá!. 

Sport.1z.er.1ezö irodák: A szakszerve
zeti központokban eddig müködö sport· 
osztályok megszűntek s ht-iyettük köz
ponti szer\'ezöirodák kezd-lék meg mű
ködésüket, amelyek át\'etlék a sport
mozgalom területén soronlévö felada
tokat. Ezek a sportszerl'ezö irodák 
nyujtanak gyakorlati seirílséget az 
üzemi és hivatali soortköröknek. 

Az eg1séges egyesület.i rendszerben 
létrejött sportegyesületek és sportkö
rök a jöYöben egységes név alatt egy
séges jelvénnyel, mint Lokomotív-ok 
működnek. 

A felülröl kijelölt szervek elnöksé
gei a közgyűlés útján lesznek megvá. 
iasztva május J -vel, majd az ország06 
konferencián képvi6elik a területek ál
la11pontját é., a küldött közgyül� meg
,·,álaszlja az országos elnökséget a 
kongresszuson keresztül. 

Területi vezető szeneink, alapszer
vezeteink vezetőségei a jövöben for
dítsanak az eddiginél fokozottabb gon
dot a testne\ elési é6 sportmunka fej
lesztésére, mint a dolgozok szocialbta 
ne\'elésének, egészségvédelmének egy'k 
döntő eszközére. mely edzeli, munkára 
és a haza védelmrre kész embereket 
ne,el. Váljék a sportmunka a szak
szervezeti mozgalom egyik fontos fel
adatává. Bizto,itsák a dolgozok száz
ezrei számára népi demokráciánkban a 
,porto,ás lehetÖ6égei!. 

Fejezzék ki munkájukkal P..irtunk
hOz és sportunk nagy barátjához, 
Rákosi elYtárshoz való ragaszkodásu
kat. 

1(1dolgozták a mííhelvrészek Jegiont� 
sabb kérdéseit. f1"()ndoskodtak a szük 
kere ztmetszetek azonnali megszünte
téséré:I és állandóan iránvito'ták a vtt• 

senv lendületét. 

Sokat segített 

a ,·erseny nyih·ánossá,ca 

Az üzemi háromszö11 na17v súlyt fele. 
tetett a ,·ersenv nvilvánossáe-ára. · l(Q. 
löniéle táblákon tartották nyilván a 

Széketv József 

\'ersenv eredménveit. á l landóan cseréi. 
lék, nem ha1!'Vl8ol,: beporosodni. A ha� 
gos híradón keresztül naoonta több
ször is bemonóták a lel!fri56ebb ered• 
ménveket. 2'\ 31!\' hat�sa és ősz, nte 6'• 
kere volt ezeknek a bemondásoknak. 
A dol110zók munka közben ís hallot. 
ták, ho.r,•an a lakul az üzemben a� 
egyéni. és brigáderedmény, hogyan 
a!akul ki fej-lej mel!ett 8 kiemelkedó 
eredménv. 

A fíítöház dole-ozói nem várlak a 
ielsőbb szakszolgálat irányító rende
letére. Az üzemi háromszö!! és a mű
szaki értelmisé!! már a felhiváskar 
érezte, hoo-v 

ennek a versenynek olyannak kell 
lennie, amilyen még sohasem volt 

a Keleti Fütöházban. 
Eizvébként is a szakvonali rende:et 
c�.ak akkor 5zületett meg. amikor 
Besze elv•ár& és /iorpona, Hr.enyfeie
lf.s t-ll társ e!!v föosztái\ i értekez·et,en 
feJvetelte a kérdést. Akkor azonban a 
�zabzol!!áJar már több mint ee-:v hó
naPot késett. l e-az, be is pótoiták a 
mulasztást, mert ezután hirte!enében 
vagy 15 rendelet é6 utasítás és több 
távirat gazda1?itotta II rendeletek tá• 
rát. 

A verseny me!Jindulása után a dol
l!OZókkal hetenként tartottak munkaköri 
kis ter1m1lési értekezleteket, ahol az 
elért eredmények mellett feltárták a 
különösen jó és mi nden javítani való 
munkát. .Maguk a dol!!Ozók vetették 
fel ezeket a problémákat. majd rámu
tattak azokra a vezetés, hibákra. ame
Ivek kiküszöbölésével a munkát könv• 
nvebbé s löként eredménvesebbé tud. 
ták tenni. A mÍÍ6zaki értelm,ség az
után gvorsan és alaposan mee-vizs-
11>á:ta a kérdési. tel iesíte1te a kérést, 
ami nek eredménye a tel jesítménvek r� 
hamos emelkedése lett. 

Az eredménvek elérését nae-vban �e
e-íl.c, te az is, ho!!V kímélet len harcban 
álltak az e!lenséi:rueI és annak minden 
megnyilvánulását e-vökerében irtották 
ki. Ugvaníe-v fékezte a versenv lendü
letét a kevésbbé öntudatos dol gozók 
magatartása is. l lven ,·olt például 
Bezef! István fíitö, aki bete!!ideie ,alatt 
feketézett. Persze. hoi:rv nem részesült 
táppénzjuttatit�ban. Torriai lsf\·án pél. 
dául ittas állapotba„ verekedett és J:,p. 
tel!'Sél!e alatt on·osi e-M<nörzésen nem 
jeleni me!!. l'!!'Yaníl!'V Heu11i La'os fő
mozdonyvezető szo!{!álatképte1enséE!e 
az 1708 asná! gátolta a mé'1' jobb ver. 
senveredménv eléré,,.;t. Horváth István 
fütö pediir méE! szolgálatban ethaE!Vta 
mozdonyát és nem tért vissza a fíítö
házba. 

A Budapest-K•le\i Fíitöház ön•uda. 
tos dolE!ozói, a kevés ki\'ételtQI e!te• 
kintve, Í!!V segítették naQ'v Pártunk 11. 
kon{!resszusán2k sikerét. Ífl'v járulnak 
hozzá hazánkban a béké \ édeJmező. a 
szocializmust építő nae-v Piirlunk cél 
kftüzése' ne'k mel!"Yal<i•í!ásáh<lz. 
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XLIII. ÉVFOLYAM, 6. SZAM * A VASUTAS DOLGOZOK LAPJA * 

VILÁG PROLETARJAI EG YESÜLJETFKI 

Több és jobb munkával ünnepeljük 
május elsejét� 

a világ dolgozóinak 
harcos seregszemléjét ! 

1 9�1 APRILIS 1 0. 

A BÉKE  VÉDELMÉÉRT H ARCO L U N K  
.,Népqazdasáqunk szocialista 

épitéseben me::ivatosjtott sikereink 
eqyben az imperia�ista háborús 
qyujtogatók e/len, a béke megvé• 
déséért folytatott harcunk ered. 
ményeí is.'' 

(Gerő Emil elvtárs 1951 febr. 
28-án, az MDP II. kongresszusán 
mondott beszédéből.) 

Pártunk I I. kongresszusának hatá
rozata utat mutat minden magyar 
dolgozó számára a szocializmus épí
téséért, a béke védelméért folytatott 
harcban egyaránt. Az új világháború 
kirobbantására készülő sötét, imperia
lista erőkkel szemben, hatalmas gát
ként áll a béke tábora. élén a kommu
nizmust diadalmasan építő nagy Szov
jetunióval - mondja a határozat. A 
Szovjetunió rendíthetellenül folytatja 
lefegyverzésre. az atomfegyver eltiltá
sára nemzetközi békeegyezmény létre
hozására irányuló békepolitikáját. 
Döntően a béketábor javára vá!lozJaila 
meg a nemzetközi erőviswnYcikat a 
nagy kínai népnek az imperi afü;,ta 
g-yarmatosíl>ók és kín.i i zsoldosai felett 
a-raiobt gyooelme. me•lv ha,talimas lö
kést és bátorítást adott a gyarmati né
pek szabadságharcainak. A háborús 
uszítókat lel eplezi. terveiket keresz,tezi 
a ha,taimas nem.zetközi békemoogalom. 
amelv az imperial!i!,ta orszá.rokiban i s  
az egv�_erű embereik tíz- és SQ:áz;mH, 
!nóic á;lil í t ja osafasorba a munká,sosz
tá,ly vere!é&éviel a béke ügyéért. 

A v i lágbéke őre. a nagy Sztálin 
mondotta a kőzelmultba11 a Pravda 
munka•lársának: ,.A béke fennmarad 
és tartós Lesz, ha a néoek kezükbe ve
szik a béke mel[főrzésének Üí!.Uét és 
véf[if! kitartanak mellette. A háború 
elkerülhetetlenné válhat. ha a háborús 
uszítóknak sike[ijl,_ hazuf!sáuaikka/ be
háiózniok a néotömef!eket. megtéveszi 
teni és úi vi'áf!háborúba sodorni őket. 

Nekünk döntő feladatunk. hO!rv a 
Mire fennmaradásáért harcol iun'k. Az 

a fo,J,adatunk. hogy fáradhataNanul 
küz.djünk a Béke Hívei berlini tanács
kozárn határozatainak maradékta,lan 
e-vakorlatbaü!tetéséért. a;z öthata'lmi 
bélkeee-vezmény meeva•!ósításáért. 

A Kongresszusi Hét nagyszerű ter
melési eredményei, felszabaduláoonk 
ha,todik évfordu-lóiá,nak a szeretet és 
hála han1e,ján  mee-nvilvánuLó fe1laiá11o 
lásai és mo5,1 a nemz:atkőzi munkás
osztály nal!v ünnepére. má ius, l -re 
való fe,készülésünk - mind annak bi
zonyítéka. hOE"V a vasutas dol gozók 
te! ies  mértékben kölelesséll'üknek érzik 
a béke er&;nek további nővei1ését. azt 
a fel,adanot. hogv helvtállianak a bé, 
kéért való harc mae-varors.zá.ri fu'ont
szaikasz.á n. 

Az európai munkásértekiezl!el felhí
vása és h,;itárözata tuda,tosílotta ben
nünk. ho10v milyen feleilőssél! hárul a 
munká�osztálvra a békéért va•ló hat-a,J
mas küzdelemben. 

A párt-kongresszust. április 4-et mun
kaversennvel. a vállaiások till!eljesílé
sével, a munkafela '-áalások t ízezreived 
ünnepe!1ük. A vasút területén pél,dáUII 
több mint -,,zázezer doleozó le1t feil
a jánlást a kon!"resszus tisz.telet-�re 55 
miM ió fori nt ér'ékbe:n és közel 85 mi'l
li:i forint értékben, 30 mil l ió fori nt 
túl leljesí1érnel fejezték be a versenyt. 
Hason:ó 'el ke�d"S mutatkozot1 hazánk 
fe}<:.za,badí,:ásának 6-i-k évfordulóiára 
i ndított ,szoci al is, l a  munkaverwnvben
A vasula� dal rro7.ók 90 száza léka tett 
fe1a ján!ást április 4-re 26 mi l l ió forint 
értékben. s v.rnalásukat 32 és fél 
mil'ió forintra teljesítették. 

Az Északi Jármííjavíb OV 0ztahá
no\'ista 1·asesztergályosa, Somogyi 
Józsflf is a békéérl harcolt amikor 24í 
sz[lzalékró! no száza1lékra. Dudiis 
István i fi foP'�nmunkás. a Dunakec,zi 
Jármiíiavító OV-ben. aki 267 százalék
ró! 666 száza '<ikra. varrv Pálinká, Jó. 
zsef esifereálvos a Lanrl!e.r �\űve!;b�n. 
a'.- i 140 száz.1lékr ·,1 625 százalékra 
emeí'.fe lel iesi!ménvét . 

A felszabadító Szuvi<'lunió. népünl; 
barátja, a na!!V Szlálin. Pártunk és 
Rákosi e-i•vlárs i ránt ér,zetl hála. �•cere 
tet és rai;rankorlá� érzé,;e nvi lvánul! 
meg· a f<1<la iánlások telje�1tes-föen és 
t1ílle:jesítésébe11- U�vanez a raeaszko
dás és sz�ratet mi'l ánul mE\Q' öntuda
tos dolgozóinknál must, amikor újabb 
vá!Jalásokk,1I és m11nkafelaján:ások!rnl 
ké�zü 1 11e'k a muu' ti::osz'·á;v na9'v nem• 
:z;: '.közi fü1ilepfnc),::, 111 :i iuc; 1-nek mé'.,1ó 
mf1c!nn -.:·aU> meg-' t1:1 ��. �rn.  A , .1 1· ao::. 
dolgozók ís na 1non iól tudják· az.l, 

hogy va,n még mii elvél!ezni. van ele
genctő munka és nehézsée- is. ameive1 
!1e kelil küzdenünk N.igyon iól !udiák, 
hogy a jobb és több munka nemcsak a 
maeivar murnkásosztálv. ha,nem az  
el!ész v i l ág- munkásosztálvának iavát 
szole-ália, bátorít ás. cselekvő segítés 
az e!,nyomatás alatt elő munkásosz.tá
!yok felé, elmélvítése a prdletámroli. 
da,ri tás érzésének. 

A nemzetközi proletárs-zol idaritás 
mely érzéséről t ettek tanusál!ot a vas
utasok. közúti köz.lekedési a!ka:mazot
tak. gépjárművezetők és szál lítómun
kások a,Jd<or. ami kor J,apu-nk mee-iele
nése napján epymWió francia frank 
,see-ítlséget a ián !olt ak fell a test vér 
fra,ncia köi!iekedés,i és szál-lí<tóioa-ri doL 
gozóknaik azért, horrv a ma,rshall izált 
ország nYomoupó közlekedés<i munká� 
s,ain sel1'ílsenek a mindennapi ke
nyérért vívott harcukban. 

A Békle Világtanács 1951 február 
25-én felhívá=I fordult az emberek 
millióihoz azzal, hogy követeljék öt
hatalmi békeeeyezménv megkötését. 

Nincs és nem is lehet a világon 
olva-n becsületes. a béke ügyé.ért, a 
saját maga és saiát csa'ádia sorsáért. 
jövőjéért aggódó ember, aki ne he:ve
�el,né azt a követl€':ést amelvet a Béke 
Vi lág-tanácsa meghirdetett :  ne a fE'111'V· 
ver-ak döntsék el a vitáka•t. hanem a 
békééJ'll: lee-nal!vobb felelőssée�eil tar: 

tozó öt naevhata :om lreDvise!ői !ár
l!Valóasztal mellett rendezzék a vi lág 
népeit a-nnvira foe'lafkozl.ató kérdést, 
a béke biZilosításának Ügyét. A Béke 
Vilál!lanácsa által] felvetett kérdé�•re 
c5'31k i genoel va11?'V nemmel lehet fo
lelni. Amelv kormánv nemet mond, 
beszélien bármennvit is a békéről. sz.aa 

badsáe-ról. emberiesséi,rol - elárul ;,a, 
hogy nem tal!'!ós békét, hanem háborút 
a1kar. 

Apri'l,s 8-án kezdődött hnánkban a 
felhívással kaPC'Sdl•a,tos békea,láírás-
11'YÜitő mozga•lom. Dc;J,gozóinknak be 
k;el! bizonvílaniuk. hogy a bekét akar
iák. Mint ahogy békét a,ka,rnak a dol
gozók miHiói, a,z eg-y&zerű emberek 
szerte a vil ágon. A békemo1JQ'a1!om 
legszi lárdabb támasza. a haialmas 
Szovjetunió. melvnek törhetetlen béke
akaratát s el!vszersmind szüntelenül 
növekvő erejét bizonvítiák a szovjet 
áHam hata lmas Q'azdasáe-i. be!- és kül
poli tikai sikerei. A Szovietunióban és 

a népi demokráciákban amerre csak 
a szem eliát. építkezés. termelés. or
száe>részeket megvá1l1ozta,tni hivatott 
tervek készítése és végrehajtása folyik. 
öntudatos, jövőjükben bÍ2ó, fejlődésük 
útjá,t hosszú évekre előre meg-szervező. 
a békét nemcsak óhaitó. de a béke 
meg-védésére elég erővel is rendelkező 
emberek a népi diemdkráciál< és min
deneke!,é)tt a nal!v Swvietunió lakosai .  
Ezért tekin1i•k az egyszerű emberek 
szerte a világon a Szovjetuniót és a 
népi demokráciá,kat az erős, egységes 
béketábor dolgozóit a béke megbízható 
őrtá!lóinak. 

Ezért növekszik például a hős jugo
szláv né,p békeharca, szabads.ágharca 
is az imperial isták és a nyakára liele,, 
pedett fasiszta. rabió Tito-kl ikk ellen. 
Néhány hónap leforgása a;l,att a kato
nai törvényszékek kénvtelenek voltak 
perbefoe-ni 25 munkást Sztara-Pazova 
városban. 22 vas,utast Bradin városban. 
1 10 vasutast Be!grádban, 14 városi 
tisztviselőt Kragujevácban és több 
mint 8000 szerbiai parasztot. Egyetlen 
hónapban 1500 hazafias érzésű vas., 
utas békeharcos ellen indítottak eljá
rást. A mull év őszén Montenegróban 
vaJ.ósáe-os fe)ke!és tört ki. Békeharcos 
vasutaook nyilt pályán lelaszitottak a 
tö:tésről egy hadianya,gg-a,! megrakott 
szerelvényt és felrobbantották a Szve
csánye-I<ra jevo vonalon levő a1lag
utat .  És hosszan soro�hatnánk még a 
példákat, 

A sza-kszervezet számára döntő fe!
a,dalot ielen a békealáirá�11rvü% moz
galom helyes megszervezése. Feladata, 

1 hogy mindjobban népszerűsítse nagy 
Pártunk békepol ifrkáiát. A szakszer, 1.-----------------------------

vezeti funkcionáriusoknak élen ke1,l 
járniok ebben a harcban, mint ahogy 
élen keLI járniok ul!vanakkor a termelő 
munkában is. Használ ják fel mun.ká, 
juk eJőseeítésére a SZOT elnókséeének 
ápril is 1-i felhívását. Váljanak az 
üzemi s:iervezetek. műhelvbizottsáe-ok 
biza,!mia'k az aláírásgyüJtés lelkes szó
szólóivá. 

A békeaJe!itációt kapcso!iák össze a 
szociali&ta munkaversennvel. Támo
gas,s.ák a békebizottságok munkáit és 
hassanak oda. hOi!V a bekeal áírás
gyÜjtő mozga(om amellett. hogy fe/1-
fedi az imperia,Jislák aJ i,a,s meslerke
dé6eit és meee-víilölletik békénk eMen= 

ságeit - mozeósíloon május ! -ének 

I 

munkára. növekvő felelőssél!érzetre, az 
ú j,a-bb válta:ásokka-1 való méltó meg- egész maeva,r dolgozó nép, a név ál• 
ün.neiolésére. lama i ránti kötelessé maradéktalan 

Mindent kövessünk el, hogy az ifjú- teljesítésére, egyre épülő s fei!ődö ha
sáp- és a nők naie-Y táborában minél zárnk szeretetére van szükség. 
löbb békehívet toborozzunk a moze-a-. Megfoe-adjuk Rákosi el,vtár,s tanitá
lom részére. De vigyázzunk arra is, sál . amelyet a Párt I I .  konE.l'resszusán 
hogy minden l ehető _techn i1kai seeítsté- mondott: ,,Mi. mau11ar kommurtisták, 
e-el megad[ur1k üzemi s-zerveinknek a raita leszünk. hol!u a lehetősél!ekkel 
fel,ada;lok meQ'Oldásában. iól éliünk dol-Rozó mau11ar néoünk ia-

Ugy végezzük ezt a munkánkat, hogy vára és íJW szolí!.áliuk lel!iobban a 
even keresztül tovább eré'söd;ék a béke- béke, a szocializmus Ül!Uét. Azt az 
mozgalom magvarorszá;i;,i szakasz.a. ii.f!/Jet. amelué a biztos iövő s melunek 
Egy percre se tévesszük szem elöl 800 milliós tábora élén ott halad 111/Ő• 
azonban. hoev a győzelemhez. ahhoz. zelmesen felszabadítónk a hatalmas 
hogy a békéért folvó harcot sikerre vi- Szovietunió < mindannr1iunk szeretett, 
gyük, hősi tettekre. fdkozódó termelő bölcs vezére. a nal!I/ Sztál ini" 

A máius 1 tiszteletére elindított párosverse�ymozgalom 
fegyver a békeharcban 

Pártunk II .  kon,gre.sszusánaik hatá
roz,1ta minden hazáját és a békét sze
rető ma,gyar dol gozónak feladatává 
tette, hogy ,,fokozni kelti a béi�éért 
foHytatot harcol, a békemozgalmat ál
talános népmozgalommá kell tenni, 
amelyben rés-ztvesz hazánk minden 
becsüle11es polgára. Fára-dhatatlanul 
le ke'. 1 leplezni az imperia,:i5ták ha: 
zugságait, aki k a demokrácia és a 
béke álarcában reakciós támadó há
borút folytatnak és ké.sz.ítenek elő. Tu
dal06ítani kell egész dolgozó népül'lk
ben, hogy a bélke védelme elválasztha
tatlan a termelő munkában való helyt
álláslól, az  állampolgári kötelességek 
teljesítésétől, a népi demokratikus fe
gyelemtől". Ezelm,ek a fe!tsdatokna'k 
cs,ak úgy tudun,k eleget tenni, ha el
mélyítjük hálánkat és szeretelüntkel a 
Szovjetunió iráni, ahonnan a szovjet 
dol g-ozók példamutatása révén, de 
egyéb vonatkozásban is egyre több 
támogntást kapunk. ami termelő mun
kánk egyre emelkedő növekedé6ében 
is meg-látszik. 

A nemzetközi proletariátus na-gy ün
n,�pé,t, május l -el csak úgy ünnepel
hetjül, me.g méltóan, ha végrehajtjuk 
Pártunk I I. kongresszusa határozatait, 
fokozottan hely.tál}unk a terw;,lő mun 
kába-n, 3mellye1 hozzájárulunk ötél'es 
tervünk részlete'be.n való lúlleljesítésé
hez és a béke megvédés6l1ez. 

Fél�mell ú j ·  ö!éves népgazdas�l1'i ter
vünk me!?:követel i. hogy a vasutas dol
goi:ók a szocial ista munkaverse�y ke
retiben még az eddiginél is fokozot 
t 1hb mértékben l íizzék maguk elé ·  az 
anyaglakaréko�ágol, a Lervek határidö 

• 

elötti teljesítését és termelékenységük 
I 
swmpontokat é,s hasson oda minden 

emelését. Éppen ezért a május I öntudatos- vasufas dolgozó, hogy dl
t iszteletére tett hosszúlejáratú f,e,taján- la·lását a lehető legnagyobb mértékben 
lások középponjáha áluítsuk ezeket a túlleljesítse. 

A. lUiskol«!i Fíítőltáz dolgozóh1ak ve1·seuyielhfrása 
a Ferenf!városi F íítőltáz dolgozóihoz 

1 
. 

Május- l bi·szte!etére ver,senyre hí- az elöfeltét•�lel<et, a munkában mutat
vunk benneteket Budapest Ferencváro� kozó hiányosságok fe!lárásám és kikü
Fütőház dolgozóit, 1951 december 3 1 -ig. swbölésére. 
Ebb<e-n a versenyben az alábbia�at 
vá!la,l j uk: 

1. Szt>nfogyasztásunknt 1951 .  évben 
5 százalék:kal csökkentjük, a megadott 
feszített terv kereteihez mérten, ami 
május l -ig 1824 tonnát, 255.330 forin
tot tesz ki, egész évre 5472 tonnát, 
766.080 forintot tesz ki . 

2. Fíitőházunk százelegytonna kHo
méterenk,én!i jal'iláei köllségeit a je
J en,legi költséghez viszonyítva 5 szá; 
za lékka-1 csökkentjük, ami május l -ig 
32.000 forint. az iv végéig 95.000 fo
rint megtakarítást jelent. 

3. 1951 -re előirányzott szállítási ter
vünket d.ecember l -re befejezzük, ezen 
belül május l re május 3-i szái!ítá,1 
tervünket teljesítjük. 

4. A „20,00 tgrná!I'' é.� , 500 ki!omé
teres" mozga,lorrí• �nl.ek-éb«11 a1. egy 
mozdonyra esö ha&zun-ki lométert 10 
százalékkal emeljük, rnozdonyonkénti 
l00 el-egyto1inát vgya�csak 10 &záza
lékkal nö.v�lni fogju¾: . Ezt a válkilá 
sunkat szo�gálatképtelenség mentesen 
fogjuk teljesíteni. 

5. MOszaki érlelmi8égünk mozdony
yizsgáló komplex-brigád alakitásával 
biztosítja a vá.Jla!ás\mk teljesítéséhez 

Vál laljuk, hogy május 1 -íg  a cél el 
érésének érdekében egyéni . meggyőzés· 
sel szívós fejvilágosíló munkával az 
ü=.n dolgozói valamennyien megköl
juk december 31- ie- szóló hosszúlejá
ralú versenyszerződésünkei. 

A verseny kiértékelése minden hónap 
5-15 között kell, hogy megtöriénjen, 
melyet rendszeresen közölni fogum, 
'!'€'lelek. 

Biztosak vagyunk abban, hogy 
Ferencvárosi Fütöház dolgozói elfogad 
játok versenykihivásunkat és verseny 
közben tapasztalatok kicseré!é&él'el a1 
eddiginél nagyobb eredményeket fo
gunk elérni, amivel meggyorsítjuk szo
cial-ista hazánk építését. 

A mi.s.!iolcíak versenyfelhívását a 
Ferencvárosi Fü!őház dolgozói orom
mel fogadták Vállalták, hogy ebben az 
évoon 12.000 tonna szenet takarítanak 
me!?: 1 ,680.000 forint értékben. Ezen 
belül, május I tiszte.Jelére 5500 tonna 
szenet takaríús na:k meg 770.000 forint 
értékben. Az 1 1 00 elegylo�naki lomé
!erre eső 1 .97 forintos köllséget 1 .95-re 
csökkentik. ami ebben az é1ben újabl., 
280.000 forint megtakarítást jeknt. Eb 

ben nem &zerepel a szénmegtakarítás· 
b,an válla!! forintérték. A mozdonyok 
javítási költségeinél 1 60.000 forint meg
takarítást érnek el. Ezenkívül többek 
közölt vállalták a vonali mozdonysze
mélvzet 50 sz.ázaiékának bekapcsolását 
a „Minden út jövedelmezőségéért"• 
mozea-lomba. 

Hasonló lelkesedéssel csatlakoztak a 
csepeliek kezdeményezéséhez és kötöt
tek páros,verseny-szerzödést Budapest 
Ferencváros' és Rákosrendező állomás 
11 debreceni és a szolnoki Járműjavító 
OV, MAV Hídmíihely és a Felépít· 
ményi Vasanyag-javító OV, a Landler 
Jenő és az Északi Járműjavító 
OV, a Pályaépítési és a Magasépítési 
UV. a Budapest-Keleti és az Eszaki 
FUtőház dol gozói. 

Az öntudatos vasutis dolgozók tud
ják, hogy eredményes harcuk a terme
lés frontján erősíti a béketábor!. Az 
egyre nöl'ekvö termelési eredmén1ek 
ás a békealáirás is figyelmeztetés lesz 
a háborús gyujiogatólmak. Figyelmez
tető és emlékez.tető. hogy mibőJ tevő
dik össze a békemozgalom ez az eg1Te 
növekvő rnifl iókat h Jrcra mozgósító 
ereje. Minden egyes békeharc<isból! 
800 millió ember egysegbf . for\1 töme
géből ! Ez az erő jóval ·nagvobb. mi m 
amennyit a szám mutat, mert mögötte 
ott van a béke híl'einek szervezettsége, 
akarata, elszántsága, ö11feláldozás1, 
amellyel ké.szek a béke minden eilen
&égével felvenni a küzdelmet. 

Es ez a 800 mil l ió ember, akik kö 
zött ott vagyunk mi is. va�uta,ok. 
11<"1�1c�ak vágyakozik I béke után, de 
ki-ki a maga munkaterületén naponta 
küzd is érte. 
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Nagyjelentőségű újítás - a bürokrácia útvesztőjében 
MIÉRT KÉSIK KÖZEL EGY ÉV ÓTA A JEGYGÉP BEVEZETÉSE 

A felszabadulás után nemcsak az 
életünk lelt szebb és szabadabb. de je 
lentékenv és döntő vállozás követi, -
zell be ·a dolgozóknak a munkáho1. 
való vbzony11 tekintetében is. ,\ vasut 
majdnem minden terütetén új rnunkq
mód;zpreket vezetlek be és a Szovjet
unió példája nyumán indított mozgal 
maink �<kmil js megtakaritá t ered-

ményeztek egyre fejlüuií nepgazda,á
gun1mak. 

Van azonban egy lerüiele a vasút
nak, ahol sz,nle m,nden túlzás nd • 
kül mondha JUi<. szaz év e'ótli mod e 
rekkel dolgoztak. A fejliidés nem 
nvornla rá bélyegét a személypénztá , 
szolgá latra, itt jóíormirn semmi sem 
Vdllozolt. 

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

ORSZÁGOS MUNKA VÉDELMI ÉRTEKEZLETEN 
TÁRTA FEL A HIÁNYOSSÁGOKAT 

A SlAKSIERVEIEi 
�tarc'tLc; 30-án h.rtották a Landier 

Jar müJavl1ó CV Kultúrtermében nz Or
,c;zagos Ya.':mtas MunJ„a\:edeJmt t:rtekez 
letet. ahol tobbszáz küldött rés,-éte * 
vel megtargynltilk a munkavédelem 
ercctmtnyell, hlánvossugail és a mc.2'
oldnn'io felu<latokát. 

Az (,ru,kezletet Gáspár Súndor elv• 
társ, ft,t11 i..ár nyllotlü meg. Be.szédébe11 
han�:n1lyozt1:t. hogy a 111 t!nkavéclt!hr.i 
felartatok megoldá. a e.lvihJ.!:iZtha1ntl n 
Pat tunLt 11. kon�n, �zusa hatfü nza. 
tainak me�vaJúsil.á.sától, mlnr uhogv 
szorosan ó zefOggé ben állnak a ma
gyar nép bókehl\rcával. 

Utána Kvassal Jo;:tván elvtárs. 11 
VasttLas Szak zen�zet Munkavétie!ml 
Osztál}'iinnk veze1 "> e tar9totta meg bo
számo'úját. Beszéde elején a nemzet• 
küzi kel dé sel fog·alkotott. li.eme e, 
hogy a _berlini munká ·él·u,kez:et meg
mutatja,_ hú tűkb1·ktpét a<lla a mun 
káSosztá.y ncmzetkőzlségének. a mun
ká 09Ztóly O!U!zerogá �nak. ereje megszllárdUl:!sának n béke megvédéséert 
folytatott harcban . Aprllls 8-án indul 
harcba. a ma't'ynr nép - mondotta 
a Beke Vllllgtanács felh;v{i.Sának meg
valósít stira, a békea'áíréisok gyUJlé
sére, amelyben egyembcrkent kell reszt 
vennünk. 

Ezut;n a népgazdaság fejlödésével, 

Hiányosságok és hibák a munkában 
Kvassal eh·tars a továbbl1tkban e1-

1 
1rnlmazzék nem ellen�rzik, miután ilyen 

mondotta. hogy a SZOT elnök:,égének s:tE-r\.e a főosztalynak nincs. 
határozata értelmében 2a5 üzemben Ezután arrol beszélt. hogy vannak 
a lal,u!L nwnkavedelmi bizot1ság. Be�Zá- vá.1lalntvezet k, akll< rosszu! ·v1!'i1.onyul• 
moll arról. ho an kutat ák fel a mu- nnk "- felact:ttokhoz a munkavédelem 
szaki hiányos ágnkat az üzemszemléken teron . maJrl hossza :rn lsmertelle a 
és hogyan védik a doll(OZók egészség- hlúny'lsságok megszon1e1ésére teenrl 
véde!mé. Utá:1a, a munkavédelemmel lépé,,eket lle.széde végén ez üzemegész
kapcsolatas hiányosságokról és hibák- ségQgy es " bale,,et kérdésével fog-lai
ról számo,t be. Hiba az. hogy a doJ- kozott. 
gozük s.zA.m� l�e!ycn_ nem ismeri!-:. a Ui.ána. hozzászól:l.,;;ok kóvetkez1e1 

A Be\étel l lenörzési, \'i szkereseti és 
Kártérítési H i\·atal egyik dolgozóját. 
Elek Tivadar elYtársat már hosszabb 
ideje foglalkoztatta ez a gondolat és 
I.�resle az útját annak, hoc,y ezen az 
á l lapoton segítsen 

" 

Amint Elek e ,·1ars e,mondotta, Rákos, 
elvtár nak 1 950 frbruár hó 1 0-én <'l• 
liangw!t beszéde nagy hatás,al volt 
rá l\\élyrehatóbban kezdett az elma
radt terület szűk keresztmetszetével 
, 1glalkozni. Fz a szűk keresztmetszet 
dönlö mórton 

a jegykiadás gépesítésére vonat
kozott. 

Fel\·etelte a gondolatot sok kartársa 
e ot!, komol\ érdeklődést azonban leg-
111kabb egylK kartársúnál .  dr. Csa l a  
Siindun!ál tapasztalt. !gy született 
meg Rak11s1 elvtars szavainak hatá
sa, a mu.n' aközö_sségük és máJus elseje 
t szlele11:re felaJanlott.,k a javaslatuk 
ben)újlfisát. 

A jegygép forradalmasítja 
a jegykiadást 

.A kereskedelmi szakszolgálat  dofgo
rni nain érdeklöd.:ssel tekintenek a 
B\'1,fl dolgozcíinak kit íínő újít;, a elé. 
A személypénztarban dolgozó kart�r
sa_kat foként az érdekli, hogy milyen 
k,:nnyehbséget jelent sz�mukra a jcg , .  
gl'l' ,\h·_(?l<'k:ntcttük a tetsze!iis k iá l l it.is1·1 gépd fs f!iindJ!Írl k i  is próbál
tuk; Renrl�•�ul konnyti és gyors a ke
zi:Iese_ ,\\ans megá / lapilható, hogy a 
penztaros mrgtal:arítja a zárla tkészí
léshe1. szuk é•>es i dcll és faradságot. 

A kiadott jegyek érl1:kfnck össze
gét a gépbe br,;pített számoló
\Zerkezet önmi,ködiien összeadja 
és a zárlatkészítés e számláló 
két á l lásának mc;?felelő különbö
zeti összeg megállapítására egy

szeriísödik. 
[z az einetlr11 kivonás elégséges a 

napi rnrlat el kP•zítc,éhez. A havi zár
lalnál pedig még- eg,· kirnn.ist kell 
1,é�zí l  ni a hó eleje és vége küzlilli 
t,:IJP� 1t•rl11•lés megal lap i lásitra. ,\ régi 
zarlat�észítésnél. ha a terhelés nem 

li ,,r l .. -.1 p · nzö :SZfírge 
n pénzt: ros kén, te10n az ecrész zárla: 
·vl ú;bot eivégew•. mert 17isz,·n nem 
udhat a.  l•--.gy a pénzkezelésben, vagy 

a zár atban \ an-e a hiba. Has inlóan ' ' ·, -, a rö, id ú on törtltn át 
IUu -<>� IS. Az átadot; é, vis,za,ett 

J�tk t ll' nd n alka,ommal �g Kell 
sz '' és e 'íl r, 1( ,·ita szá maz'k 

Jri;ygép es�tén az átadá t a 
szamlálós,crkezet egyiittes leolva
sására, az átadási kiinyvhtn való 
rögzítésére és az elzáró kulcs át-

adására ,orítkozik. 

A gt•p kulcsa pótolja a menetjegv
�észfet elzáráslit kulcs nélkül a gépel 
uzembe helyezni nem lehet. 

A g<'pben elhelyezett ellenőrző-szalec, 
bármikor megtekinthető, ha a pen,: 
á: :ak b,í, !l<1yen aggá _;a voha. Ezen 

a szalago,� m,nden kiadott jegy le
nyomata v1�szamarad. Ez egvben az 
utas-stati�zl·ka pontc,s elkészíti'sél 1s 
l�heliivé tes1.I és mentesíti a személy
pénztarosokat a statisztika, adatszol
gáltatási kimutatás elkészítésétől. 

A jegygép működése 
munhavede!.m.l �izotlsag és az „ akll\'ll• Máté Sándor elvtars hozzá zó:asában híllc'Jzat tagJ'l1t cs sokszor ége10en fo�- azt fejtegette hogy az elJenUrzésL a tt�-::: �r.e�zsc.gfi,t)'i és munkavédeimf ke� szolgálati Úinöl<ök a vállala1vezetuk rese1kkel nem !udnak kihez fordulni . F.z felé 8 legteljesebb mértékben meg kell 
a _ hcl,\Zet ;,éldaul a k isterenyei futő- v.,l,isllnni. mei·t a do:gozuk csak úgy A menetjegy kiá l l il/isához s1.üksé 
háwat Ls. tudjak fel:ictatalkat képessegelkhez ges adatok rögzítését nvolc kar !eszi 
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rendkívill sokféle jegyfajták mel-
munk4Jukat: :";em fol'dllottal< gondol 8 ba·ese - 11tm•lfnt6. t{6l'le hc>gy 1,!v�n 

lett is kiválóan használható, nem 
munk · evel z meu ze, vczé ére. okt,ata1-t anya,R"or kapjanak. ame \C lesz SLÜkség sem ürjegyre, sem 

l\tunkavlidelml blzot· ,ágalnk 'cgdön !(,· �or au p61dákkal kapcsolnak ös, számadásra. 
tllbb h!:lnyo. , �a hog;- .. szerve,é I sze 
e_. mú zakl Jeladst<> at nem Oltö .ék Bot p ee elvt�,., a szor kt\pv:sc•e ,\ biztonság fokozása végei, szaka
m�I! politlknl tart 'omma· \llnde cn téh n relsz 1 •.isaba•1 t hi ,- kozött be dás, \' gr a tekercs elfLgyása esetén 
�ii��r
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n e hogv a SZOT t ,� ága ,a a gép onmúködö�n megál l .  
A szakszervezet központja nem 
nyuJtolt kellő támoq•tást az uB
nek é5 munkavédelmi bizottsá• 

qainknak, 
aktk lgy. ma11ukra hagyva, a részükre 
egészen ú 1, szokatlan munkalerüle en 
nem 1 udtttk meAblrkózni mtnden tel<ln
tetbcn a ráJuk háruló felnda ol,kat. 

- Az (ltP-mckbcn uralkodó lclenlcg, 
á,lapotoknok - foJv1attR Kvassal elvtárs 
- nagymértél<llen e!Oseg,1.óJe a szak
ozolgá' t msgat rtAsa Is. Itt, e'.,ösorban 
a \·n. uu Fdosztalvl'a gondo ok ahol 
mé,g nem v k éBzre egy er.,., nr.pl 
ctt . okr , 1 1 ,a „ nd zercuen be 
á 1,> "' t{ 
meg h íJ n 
gnz ' tP. r· 
d • 
t6rvc1i) etnek 

va• no, tott me, kas szer\"e ' felé, hog I a punk sz• k terjPdelme miatt csak ll':,iden ,riort lranv.tó min, ztérlum- i"ÖVtden sz molLa,unk be olvasóinknak 
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ugv, e Of)n1·tot. Be zéll a ctot,::ozók kö el,iz tes s1.ám1tások alapj:"tn is többszái. 
zönyü .górtll, nmllrnr a bale,etel< a ez r ior ni újabb mc'(lákJrítást je'mt 
dol•ozók hlbát:lh�l következnek be, népgazclaságunknak. Még viss1.3(érünk 
hc 'ott a balesetvédelem biztosllvn van a m,'ncljegygéppcl kapcsolatos vélemé
szar1ukra. Beszéde végén 1 ·,ngsúl,ozta nyekre. most csupan 'arra lennénk kiBot elviárs. hogy az eredm{mycs bRI• 
esetmegelllz!s csak úg)• k�pzelhető el, váncsiak, hogy közel egy esllende_je 
úgy val6slthaló meg, ha 11 m unkavé- mar. hogy szakbizottság- tárgyalta �r
delmet a tömegek mozgatm:lvá te szük, elemben a javaslatot és még mindig 
ha ez t•B-l< sz!vUr?yOknc1< tekintik e csak a szukséges próhagép elkészité-
dem lik a munkavédel·ne1 szúk re ,énél tartanak Jó lenn�, ha i l letéke-
zortJ egél.Jül. sek ut ne nérnének, ho�y a r•ndki,·ü l  
A, 

�
r
e 

zagos 11 , , afr v je·e�1 ·  m(,li:e -
,a· l  , •� en gyur�1la·1� meg haz�nkban a szo-

• k t, r \ is, 1 é� té é,, t,ihh f ,g elem.·e 
I' n 1k es � • za-\ona nélkül gyakor

·�- '  ., cn k l· • oa.nak. 
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Győzelemmel végződött 
a francia közleked 'si dolgozók 

1 9  napos sztráikia 
Má cms 16 án - mint \ l át:: z 

ismer•té vált -, a páris. i\\e r'l és 
az autobuszní' la:at dol gozéi gy, 
gesen sztrájkba léptek. mert a kor
mány elutasította béremelési követe
léseiket. Jl\iirc'us 19 én reg�l a köz· 
lekcdési dolg:nók szhiJi,mozgalmá
nak támogatására és saját követelé
seik al ,ítámasztására szlrá;kba lép 
tek a párisi taxisoiéírök ís. ;\\unka
be,zün:etésel-re kerüli 60r a helviér
dckű vasutak egyes rnna:ain s l:g-ycl 
mezlető sztrá jkokra Páris két ren
dező-pá! vaudv a rán. 

A sztrájkmozgalom tovább !erjedt 
eg-ész Franciaország- vidéki \ a sut' 
hálozalaira is. A sztrá,:, kiterjed. 
Lyonra, Clermont -Ferrandra, Breslre, 
Rennesre, Chaumonlra, St. Brieux-re 
és Bordeaux ra is. 

A tiltakozo mun,.abesziintetések egy 
mást Mék és a kikötőkben dolgozó 
munkások megl.:gadlák az Ang. laból 
érkező gépkocsik k;rak · sál. Az egyre 
jobban kibontakozó sztrájkmozgalom 
a iran a karmám! mt>g-hálni lfisra 
kén, szeritetle. Hatórá, tanács ozás 
ulf,n a mÍlll6Zlertanacs e!haliroz a. 
1101n1 a bérm1·. mumol órdnkén: 10 
frankkal emeli Párisban és v'déken. 
A J.ormánv határozatai azonban nem 
\Onalkozlak a vasutasokra és a pari• 
s i  közickedési dole:oz6kra. 

Erre a CGT képviselÖj kijelenlellr'·. 
h,, 11v a munkásosztály azért tovább 
e:ösíti mozg-almát. hogy kiharcol ta kö• 
velel�sei twl( tcljesítésM A sztrá iko!ó 
,·a utai.ok száma elérte a 400.000-et, 
rJe lrntalma� méretekben bontakozott 
ki a párisi közlekedési dolgozók 
szlráikia is. 

A l'ffumanilé yezércikke megáJlapi
tolla, hogy az eg\•séges mozgalom 
rlsö gyfüelmét jelenti az e! ö bér• 
�me!es. A fra,.,cia murkáso�ztá!v meg 
tudja és meg foizia törni a kormánv 
•llen:íll ásál, A tlolt?ozók elbalározlál·. 
hogy a sztrájkol a teljes gyözclem 
'< vlvásáig folytatják. A francia köz 
:ekedési és munkaüg-vi mrniszlérium 
rzul.in közieménvt h,>esálolt ki. ho11v 
a k.:nyszerrel mo2g6sílo1t vasutasok 
et:en - ha nem vetik alá mat?U at a 
parancsnak -, fegyelmi eljárást in
dítanak. 

Lehd ,ég,· - mondotta a közle
rr,nv -, hol?\' bíróság-, el 1árás a!A 
rn111 ak i- ,et, a 1ely börtönbúntetéssel 
is iárh�t. 

Szakszervezeti körökben rámutattak 
arra, hogv az akkor 13 nap 1a tarló 
közlekedési szirá ik következtében a Metró és az autóbll6züzemek anyag:i 
kára pl. a do:e:ozók 8 hónap; lizelés
emclését fedezte volna. 

U gvanekkor 60.000 bán\ ász is sztrájk. 
ba á l,t. 

\'égü!, 19 napig tarló 6Zlrájk u,�n 
a pánsi Metró és autobusz-a'kalma
zottak sztrájkbizottság-a úg-v döntött, 
hogy befejezi a mozg-almat és fel
hívta a sz!rá1kolókat a munka újra
leln1teléhez. A sztrájkolók nagy győ• 
zelmet arattak. A kormány arra kény
szerült hogv 1 1 .5-15.6 százalékos 
héremelé 1 adjon. A kormány kénv• 
te!en volt mel!haiolnl a sztrájkolók 
Pgvség-ének l egvözhetetlen ereje előtt. 
A szlráikbizo!ls:íl! elhatározta. hog-y 
a különböző szakszervezetek eg-ység-. 
akciója mindaddig- érvénvben marad, 
amíg a hatóságok a dolg-ozók vala
rnenn1 i kövefelését nem tei jesít k. A 
szldik1>'zoltság akcióbizottsá(!g-á ala. 
kult át. 

A hős francia közlekedési dolgozók 
héremelés1 liarca szerves részét képezi 
annak a küzdelemnek, amel\'et a vi
híl! do!gozóí , í, na1c az imperia l ista 
e!m'r>rr!.'s ellen. szerte a föltlön a 
békéért, a sz.bb holnapért. A béke• 
mozgRI m, a a békéért harcoló milliók 
legvőzhetetlen erejének e! 1smeré�e. az  
attól valo !�lelem csendül ki a hír
hedt Eisenhower tábornok szavaiból 
is. aki a közelmultban ígv f;gvelmpz. 
tette Truman amerikai elnököl: .. Fel
tét/erzi1l szi1kséges a sztrájkokról szóló 
tudósítások ellenőrzése, mert szaporod
nak az arnerzkal had;ipari és szállító
munkások el/ená'lási me!lm1ilvánulá• 
sai a kormán11 intézkedéseivel szem
berz. Az a tém1. hopq a sa;tó ezeket 
elteriesztl, kecfoezötlenii! befo[JJásolia 
nemcs,,k az amerikai népei, hanem 
Nyugat-Európa népei is." 

De nemcsak Amerakában van ez 
igv, hanem valamennyi marshallizál! 
orszá!lban. Senki sem akar az ame
rikai hadianyag-gyárosok ágyúlöltelé• 
kévé válni. 

A UAGYAR ''ASUTASOK SZOLfflAIUT1SA 

Több vasúti és közlekedési üzem 
do!l!ozó1 fejezlék ki szol idarilasukat a 
teslYér irancia vasutasok bérharca 
iránt, Legutóbb a va,útí lisztképzö 
iskola hal lg-alói juttattak el ihen táv
,ralot Párisba. Ezeket írják benne: 
,,Mi. a Ma!Iqar Vasúli Tiszt�épzó In
tézet halif!alói örömmel szereztünk 
tudomást és fokozott érdeklodéssel /Í· 
!!1wlitik az imperialista eltt11omús a'utt 
sirll/:üdő. hős francia ,•asuta,ok sz,ráik
mozf!a/mc•t és 1?f!11re fokozodó bérhar
cát. Buszkék �uflttunk rá/ok és azokra 
a dol!,!ozókra, akik a többi imperia/is1a 
orszáf!b<m harcolnak a proletár inter• 
nacionalizmus sze:/emében, a kizsák
már1110/ás és a háborus uszítók ellt•u. 

Harcotokban nem vagutok ef!11edti(, 
mert m1f! ti ott sztrá1kkal, addil! ml 
felszabadult orszáflunkban a termelé
ken11sé_f! eme/ésé.•el. a békeharc ál
landó fokozásával küzdünk a tartós 
hékéért és a vtlál! do/Qozóinak mi
előbbi felszabadításáért.·• 

A tisztképző 2 16  ha l lgatóia végül 
annak a reménynek ad kifejezést, 
hO!!V a ,- J,í11 do g-ozuinak �özös harca 
meg- íogia akadálvozn; az imperialista 
halá lgv:irosok harmadik v' lágháború
lanak kirobbantását. 

Az együttérzés nyilvánításán túl a 
magyar közlekedés dolgozói egymilli6 
francia frankot ajánlottak fel a hős 
közlekedési dolgozók megsegítésére. 

A francia vasutas asszonyok békebizottságának levele 
az Északi Fütöház asszonyaihoz 

A közel mul!ban Cris1iané Carré. a 
Francia Vasutas Asszonyok Béke
bizoltsá�a nobizo:tsági felel ősét61 l e
vele1 kapott Kovács Józsefné eldárs
nő azzal,  hogy továbbítsa azt az 
C zaki Fütöh:íz asszonyainak, i l l e  <'í 
leg a Fútóhaz Békebizottságának. Az 
É;zaki Fűtőház Lako(elepcinek va · 
utas asszo111 a i  ugyanis mofg- decemiJ r 
1-ónapban /(o,.;ács eh ár- 1ó,1 kere z
tüi l e\ el e  jultaitak cl az 1948-ba 
met:larto,I ·ernz lkfü.i . ·, ,ongre5z. 
szu5ur> részl\e\Í: ké. fra rciö H,U a 
ej \1,írsrftJek. Ezekre a l eveiek:·e jött 
vátaszké 1' Cri,tiiné Carré l eve•e 
am�I} et az a l ábbiakban közr nnk ol 
vasóinkkal : 

„Kedves Barátriőink! Megkaptuk és 
kö.szünji1k úduözleteteket. Tudjuk, -
amint azt azoktól az el vtórsaktól 
hallottuk. akik olqaa szere11c�ések 
voltak, lwg11 résztttehettek Budapesten 
a kongresszuson -. mii tesz kormá
nyo1uk a mugyur néµért e:. /uteg a 
ní:',kér!. 

Meg tudjuk érleni. ltorrq a szab ,,J 
11epek. 1111111 amr 11en a ,, nrµetek t , 
a �• eh uc ele, állnak. m, el I sz/a
''."11 a,111 ,, azza . hogy m,1ye , 11 11 
al, 1Zalo/1 ara,1 tudták meg urez • 

boldogságukat és ltarcolnak is annak 

megtartásáért. 
Mi, francia vasu/as nődolgozók jól 

emléksziink arra, hogv, mi uolt ha
zankban a náci meqszállás alatt. 
Szer·•ezctünk, mely az ellenállás él
ou,,ata -uolt, 11agu árat fizetett Sok 
halollurik �olt. sokat közülünk agyon
loflek, deportáltak. Etr:e:.zte1>-l1k veze-
1·,11ket, P1erre Sem.ardot, akit a h11· 
!crisfál' lm•égeztek 

Eltoké/1 <zá11déku11k, hogy a rtók
kel, a11yúkkat és mi11den orszá,i béke
ha, cosát•al ef!,11út,. nap mini 11ap, 
nund tobbet Jogunk termi a béke ué
dcl méért 

K,li,,., ma 1ur vasutas nők' Ui azt 
kitcá111u", ho1;11 azok a burati kapcso
latok, amelyek minket egybe [íiznek, 
rnindjobba,1 me{lerösödienek. Naf!y 
se�ílsé{!ün//re lenne, ha élet- t!s 
mrmkaköríilmént1tilekról beszámolót 
kü1ae11e ek nekunk. Ezeket 1smerletni 
fog;uk a fra11ria vusuta nők előtt. 
rikik lgy 1udomá.,t fognak ,zerewi 

rr61, lwgq m,1 tesz egtt olyan ország 
cl go·ú' (rt. a ie1 ttb 11 " szor1u/iz-

é · tk A 'JD l I' 111 ·,,,,ben, 
h'>f! s, un f 1.; u, hir�!•et 
�aµ , te, vc·, ud, �ú djúk. 

Cr Carré." 
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A tagkönyvcserénél végzett rossz szakszervezeti munka 
fékezi az eredményes végrehajtást 

Lapunl,ban beszámoltunk már a tos szervezel1 dol gozó el emi kötel es. 
szakszervezeti tagkönyvek kiC1Serélésé- sége. A szakszervezetnek nincs más 
ről. A dolgozók többsége nagy ér- anyagi a lapja, mint a tagok hozzáiá
rleklődéssel kísérte a iagkönyvcseréYel rul ása. A tag&ági díjak befizetése 
kapcsol atos munkál atokat, sőt egyré- nélkül nem tehetséges a szakszervezeti 
sze maga is bekapcsolódott a nagyje- munka meg-felelő irányítása és a ta
lentőségű munk,aba. goknak közvellen segí-tségnyujlás, az 
- Az öntudatos vasuta.s dol-gozók tud a- üdül lelés, a sport. a kultúra. a tovább
tában vannak annak, hogy mil yen fon- tanul ás és a különfé le segél yek nyuj
tos l épés a szakszervezeti tagság éle- lása, stb., stb. Egyébként a tagdíjak 
tében az egységes szakszervezeti tag- mostani rendezése, amin! az.t már 
dij és a szakszen·ezeti tagkönyvek ki- megirluk, dolgozóink számos kategó
cserélése. Tudatában ,·annak annak, riája számára tagdíjcsökkentésl jelent. 
hogy a szakszervezeti tagság fogai ma 
azt jel cnti, hogy a szen·ezelt dol 
gozó öntudatban előrel épett, vál la l ja  
az összefogást és szolidaritást dol
gozólárs.aival, hajlandó tanulni a 
szakszervezetben és munkatársaitól. A 
tök& országokban a szaks·zervezeti 
tagság a közvetlen harc vál la l ását je
l enti a kizookmányol ás el l en .  A mi 
körül ményeinl1 közölt a szocial izmus 
épíléséér. folyó küzdelem yál la l ásál. A 
magya-r szakszer\'ezetek tagjai egyben 
szolidárisak a tőkés országokban küz.dő 
munkatársaikkal ,  a Szakszervezeti Vi-

1 ágszövetséggel é& a nemzetközi ösz
szefogás egyéb szervezeteivel . 

A szakszenezeti tagdíjak 
rendsteres befizetése és most, a ta11:
könyvcsere előtt a hátralékok rende
zése minden valamennyire is Önluda-

A régi ta�könyvek akadályozták 
f ejlödésünket 

Ki kel l cserél ni a szakszen·ezeti tag. 
könyveket, mert a régi tagkönyvek 
már akadályt jelenleltek to\'ábbi fejö
désünkben. Gazdasági és pol itikai éle
tünk átai akul ása, az ipari szervezke
dés l ebonyol ílása, szükségessé tette és 
részben továbbra is szükségessé teszi 
a szakszervezetek között; átcsoportosí
tást, egyes tagok és egész csoportok 
átl épését egyik szakszer\'ezetből a má
sikba. Emel l ett végleg l e  kel l győz
•:iünk a szakmai kü!önái.ást, elfogull
ságot, amel yet a régi ta_�sági _ könyv 
csak tápl ált. Meg kel l szun•etnunk az 

egyes szakszervezetek gya:korl atában 
a tagság jogai terén fennál_ló kül önb
ség�ket. 

ll'linden tekintetben erősítenilnk kel l 
a munkásosztály egységét - és en 
nek hatalmas e.;zköze az egy.séges 
szakszervezeti t-ag�,ági könyv. A mun
kásosztály ügyéhez hű minden szak
szervezeti tag meg-érti ezt. és ha meg
ertette, végleg legyőzi szakmai és 
egyéb előítél eleit. 

Az új alapszabál yok l egfontosabb fe
jezeteit is tartal mazza az új tagsági 
könyv. Minden ta g  bármikor ellen
őrizheti, melyek jogai és melyek kö
tel ességei. Látja be! öl e, hogy joga van 
a ,·ezelőszervek tevékenységének el 
! enőrnésére gazdasági és pénzügyek
ben is. Látja pél dául , hogy előnyben 
részesül a szakszervezetek ál tal irá
nyított üdül ést, pihenést és gyógyu
l ás! szolt:[oáló inléz.mények i génybevéte
lénél, gyermekeinek bölcsődében, nap
közi dthonban é<; úttörő-táborokban 
való elhelyezésénél . ·  Látja pél dául, 
hogy szóban Wlgv írásban bírálhatja 
a szakszervezet tevékenységét, a szak
szervezet egyes szerveinek és vezetői
nek munkáját, sfö. 

A fagkönyvek kicserélésének lebo
nyol itása kel l , hogy gyorsan és 1 ehe
tőleg hibát! anul menjen végbe. Ehhez 
maguknak a tagoknak a segítségére, a 
vonakodás és közömbösség legyőzésére 
van szükség. Emel l ett nem sz,abad, 
hogy a csere feles!eges költségeket 
okozzon a szak&zervezetnek, vagyis 
magának a tagságnak. Tiiirsadalmi 

---------------------------------1 munkatársa'k b�kapcsol ásával kel l a 

A kongresszusi verseny tapasztalatait felhasználjuk 

a május 1-i munkaversenyben 
A kongresszusi verseny időtartama 

al att a munkaverseny lendülete egyre 
jobban fokozódott. l(ezdelben I as-
6an bontakozott ki. de később, különö
sen a februári hónap folyamán foko
zatosan nagyobb ütemet vett és a 
l(ongresszusi Héten érte el tetőpont
ját. Az üzemekben most tapasztal luk 
el öször, hogy a munkaverseny tömeg
mozgalommá íejl ődölt. Ez arra \'ezel
hető vissza, hogy az iizemi bizolhsá· 
gok a p.,i nszervezetekkel szorosan 
együttműködve. nagyobb gondot for· 
dítoltak a dol gozók mozgósítására. 

A �asutas do! gozók 96 százai éka 
telt fel_ajánl ást a kongresszus tiszte
letére. A ielajánlások forintértéke 
54,184.280 [orint volt. A kheljesílésl 
az ön!udatöS vasutas dolgozók 30 mil
l ióval túlszárnyallák. Az egy íöre 
eső át! ag 660 forint. Ha az igazgató· 
ságonkinti elosztást nézzük, akkor a 
szegediek járnak elől 101 1 forintos 
átlaggal. A l egkisebb ,átlagot Debre
cen területe érte el, ahol még a 400 
fori ntot sem érték el . 

A kongresszusi verseny folyamán 
Pártunk által fel ajánlott kongresszu6i 
zászlót vasula•s üzemeink közül a 
kö,·etkező üzemek nyerték el: a me
gyei párlbirollság zászlaját a Duna: 
ke.szi Jármííjavíló OV, a szolnoki 
Járműjavító OV, a kaposvári fü;őház 
és a debreceni J,:irműjavhó OV. A 
budapesti I. kerületi párt biz,oltság 
zászlaját a Budapest Dél i-fűtőház, a 
budapesJi XL kerü!e1i pártbizott&ág 
zászl aját Budapest-Kelenföl di Osz
iál ymérnökség. 

A kongresszusi verseny, val amint a 
l(onll'resszusi HGt folyamán i;zámcs 
újabb kiemelkedő le! jesJlményt �rlek 
el a vasutas do! gazok es ugyanigy a 
vasutas üzemek is. 

A Dunakeszi Járműjavító OV-ben 
például sztahiánO\ ista brigádok , és 
üzemrészek a lakultak. A koyacs
műhely áll agosan 1 50 százalékot, a 
gyártási l a·katosmühel y átl agosan 200 
százai ékot ért el .  

Milyen hiányosságokat 

észleltünk 

A kongresszusi ve1:seny1?en. elért 
eredmények mell el! meg m111d1g m�; 
tatkozlak hi ányosságok, amelynek Jo 
részét még nem tudtuk felszámolni az  
á[>riliss 4-i versenyszaka.;;zban sem: 
Egyi1k döntő hiányosság az instruktor! 
munka a lacsony színvonal a, ami 
abban nvil\'ánul t meg, hogy a fel 
merül t probl émák megoldásá1:ál !1ern 
tudtak kel l ő  segí1séget nyu1tam. A 
területi bizottságok, bár mozgásba 
hozl,:ik a társa dal mi aklí,·ahál_ózalot, 
- nem koordinál ták meg[eleloen az 
egyes reszorltel el őS>?k _ mun�ájál. l �y 
több helyen egymastol fugge�I e1;ul 
szervezték a versenyt, mini peldaul 
Szegeden és Debrecenben. 

Hiba volt az. hogy :1z OB-k nem 
min·den terül eten kereste!� me� a _!m_n· 
gresszusi versenyt akadal yozo �orul : 
ményeket. Nem törekedtek !1 _musza,k1 
szervezetlenség megszünlet<:5ere .. _P�l 
dául Dunapentelén, egy egesz ep1tes
vezetöség, tervek hiányában nem 
tudta munkáját rr,egkezden1. Egyes 
hel yeken bizonyos [ckú belseí m_un�a
nél külist'a mut atkozott, min\ peldaul 
a szol noki .Júrmíijavito OV-ben. 

H;,:inyos�ág yolt az  üzemi bizott 
&ágok munkájában az is, hogy a 

száz százal ékon al ul i teljesítők min
denáron való felszámol ására töre
ked•tek. 

Gátolja a verseny eredményességét 
a bürokrácia. A budapesti MAV 
Igazgatóság IV. osztálya például 9 
rendeletet adott ki, amel yek keresz
tezték egymást. - ígv zavart tá
ma.s.ztottak a •kül szol gál atnál . A Vas
úti Főosz·tály pedig kiadott rendel ke
zéseket, amit csak külszol gál at i  ve
zetők kaptak meg, - az igazgatósá· 
gok azonban nem. ! gy persze nem 
tudták a re ndeletben foglal!ak végre
hajtás.át el l enőrizni. 

Súlyos hiányosság a mini;,,ztérium 
részéről , hogy a verseny kiértékelé
,;énél nem az e lért eredmények után 
ál lapílot-lák meg az elsőbbséget, ha
nem szavazás útj,:í n. 

A ver.seny nyíl \"ános-sága terén 
hiba yol t, hogy a12- OB-k egyrésze 
csak a magas százalékot elérő do! · 
gozókat népszerűsitelte s ugyan
akkor a takarékosság és a minőségi 
munka terén jó eredményt felmutató 
dolgozókat nem. 

Az ellenseg munkája 

A kongresszusi verseny idején fo. 
kozott mértékben mutaikozott meg az 
el l enség aknamunkája. Rémhírekkel 
Igyekeztek a dol gozók hangulatát 
rontani. a verseny lendületét akadá· 
lyozni, Az el l enség munkáját l átták 
a dol gozók a különböző s-zabotázs
c.sel ekmények el 6készíiésénél is. A 
MAV Hídműhelyben például az ív
hegesztőknél a hegesztő molorja ki
gyul I adt és 1 eégel,l_ Ennek következ
tében fél napig nem vol t ,áram az 
üzemben, - ál lak a gépek. A szol· 
noki .Jármüjavíló OV VII/D. osztá
lyában ismeretlen tettesek el vágták a 
vil l anyemel ő kábelét, amely nagy ki· 
e.sést jel entelt a termel ésben. 

Hiányosság több OB munkájában, 
hogy a kongresszusi verseny,( kam
pányszerííen kezelték. 

Végeredményben megál l apílhaló, 
hogy a-z OB-k munkájoában javul ás 
tapasztal ható. A kongresszusi verseny 
tapasztalatait !elhasználtuk máris 
az ápril is  4.i felajánlásoknál és a 
május 1 - i  munkaversenyben is ha,sz
nosíljuk. A jó tapasztal atokat állal á
nosítani i� fogják a szakszervezeti 
funkcionáriusok, az új kezdeményezé
seket tovább fejl esztik, a versenyben 
mutatkozó hibákat és hi,ányos,ságokat 
pedig kikü�zöböl ik. Mul1'kájukat össze. 
kapcsol ják a békeal áírásgyüjtő moz
galommal. 

Az öntudatos vasutas dol gozók ta
nul na-k az előző versenyszakaszoh 
hibáiból, fel használják munkájukban 
azok tapaszta latait és május l -re úgy 
,,é,szü!ne-k, o:yan !e'.kesedésse'., lendü'.et
tel, hogy a termelés froulján is meg 
á!lják a helyüket a békéért folytaloll 
küzdel emben. 

,. . . .  Igérhetjük, hogy lankadatla
nul,  hűen, erőnket nem kim élve küz
dünk tovább a béke frontján s min
denütt ott leszünk, ahol a béke nagy 
ügyéért küzdeni és áldozni kel l "  -
ezt mondotta Rákosi elvtárs Pártunk 
11 kongn:sswsá,1 és 111i, va ·ut�sok 
111agunké\'á te,;szük Rákosi elvtárs 
tanítását . i • 

fel adatot zömé'ben l ebonyol ítani. Ez a 
társada,'.ml munka egyben hataLmas is
kol át is jelent azoknak, akik bekap
csolódnak, mert. megtanulják egyrészt 
a közösség ügyeiért való felel ősséget, 
másrészt magát az adminisztrál ást is. 
A tagkönyvek kicserélése al att és után 
ke!I, hogy növekedjék az üzemekben. 
a munkahelyeken is a nyi lv,ántar�ási 
fegyelem, a•nnál is inkább, mivel a ia
gok nvil vámartását a jövőben maguk 
az alapszervezetek végzik. 

A tagkönyycsere egész lebonyol ítása 
hozzájárul tehát ahhoz, hogy szoro
sabbra fliződjék a kapcsol at a szak· 
szervezeti vezetők és a tagság között. 

Hiányosságok 
az 01eratív Bizottság munkájában 

A Vasutas Szakszervezet Közpoll't
iában müködő Opera Uv Bizohság mun
ká iában sok hiba és hiányosság merült 
fel a tagkönyvoserénél . Ezzel össze
függésben az Operatív Bizottság a 
következő !közleményt jutlalla el_ la
punkh01:: 

A tagkönyucserével kapcsolatos 
munkák végzésénél az üzemszerueze
tek nagyrészében n.em a SZOT ú1mu
tafása,: alapján jártak el. Ez igen sok 
hiányosságot eredményezett, amelynek 
legt1agyobb része a Központban mű
ködő Operatiu Bizottság felületes 
munkájának az eredménye. Azt hiitük, 
hogy írúsvs rendelkezésekkel az ír6-
asztal mellől is maradéktalanul uégre 
lehet hajtani ezt a nagyfontosságú 
munkát 

A helyszíni ellenőrzés hiánya megmu. 
tatkozo!l eddigi munkánk során a hiá
nyosan, vaf!y rosszul kitöltött tag. 
könyvek számának ,iagyságába11. Több 
üzemszervezet még olya11 egyszerű 
feladatokkal sem uolt tisitában, hogy 
a nyomtatuány és a beszedett összeg 
elszámolásánál mi a teendő. Nem 
kapcsolták össze a tagkönyvcserét az 
elsőrendü termelési kérdésekkel, nem 
oonlák be a munkába a társadalmi ak
tivákal, a tagkönyvcserét csupán me
chanik,,s adminisztráció kérdésének te
kitllelték. Ezek mind a feluilágosító 
munka hiányosságát mutatják, amely 
tulajdonképpen az Operariu Bizottság 
felqdatának legfontosabb tényezője 
kellett volna. hogy legyen. 

Azt gondoltuk, hogy azzal, ha a te
rületi b ,zottsógok gazdasági felelőseit 
kioklatjuk, megtettük kötet ességünket. 

A hibákat legtöbbször csak tudomá• 
sul vettük, de a ki;auításáról nem 
gondoskodtunk. Az értekezleteken ho
wt/ határozatokat hiányosan hajtottuk 
uégre. 

Ezek után természetesen nem vár
hattunk ;6 munkát az üzemszerveze
lektől sem. különösen akkor, amidőn 
az egyes osztályok sem adtak támoga
tást a bizottsá,!nak. 

A Bizotlscíg újjászervezése után ezen 
ltitinyosságok megsziintetésére. meg/et
tük a sztikséges i11fézkedésekel, hogy a 
hibákat !uja,,i!va, a Párt (,s a SZOT 
/ra!órowtát mu11ka•erületü11kö,i mara
dé�talanu/ végrehap,hassuk_ 

A tagkönyvcserét előszőr a tén}!ege
sekné!, maid későbbi időpontban a 
nyugd'jas vasutasoknál 's vég•ehajtják. 

A munka megjavításának egyik fon
tos követelménye, hogy a statisztikai 
munkát g0ndos körül tekintéssel . pon
tosan készítjük el . A helytelen statisz
tikai adat-szol gáltatás, a lefelötlen 
adatok jel entése az el l enség mntrnára 
hajtják a vizet, llgy kell fel adatainkat 
megol danj a tagkönyvcserével kapcso
l atban, hogv a jó statisztikai munka 
segítse s ta gkönyvcsere lebonyol il,:ísút 
és j,,rul jnn hozzá a szakszer\'CZel 
rnukájá11ak megjavilásáho.i:. 

s 

KÖZLEMÉNY A SZAKSZERVEZETI LAPOKRÓL 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsának Elnöksége 1951 már
cius J 9-i ülésén megvizsgálta a 
szakszervezeti l apok szerkesztését, 
terjesztését és olvasottságát. Meg
állapította, hogy a lapok. színvonala 
általában emelked;k és a szakszer
vezeti tagok nagy érdeklődést mu
tatnak szakmai újságok iránt. 
Ugyanakkor azonban azt i s  meg
állapította, hogy e lapok elkészíté
séhez indoko!aEanul nain mennvi. 
ségií papírt használnak fel, sok pél
dány kárbavész, nem jut el idejé
ben a tagsághoz stb. M'ndez -
amel lett, hogy egész népgazdasá
gunk számára nagy veszteség - a 
szakszervezeti tagok befizetett fi 1 -
léreinek pazarlását i s  jelenti. 

A felsorolt h iányosságok k;küszö
bölése érdekében az elnökség elha
tározta, hogy a jövőben a szak
szervezeti lapok az ed.jiginél kisebb 
példányszámban és általában rit
kább : clőközben jelenhetnek meg. 
A lapokat minimális áron, de 

pénzért, példányonként 20 fi l lérért 
kell árusítani. Ez.által  is fokozzuk 
a szakmai újságok megbecsülését 
és elősegítjük a terjesztés célsze
riíbh megszervezését. 

A SZOT elnöksége felhívja a 
szakszervezetek Központi Vezető
ségei!, területi szerveit és üzemi 
(szakszervezeti) bizottságait, hogy 
a lapok terjesztésében és elosztásá
ban nyújtsanak segítséget a k 'adó
hivala lnak és vonják be ebbe a 

mun.kába a bizalmiakat. Tekintsé.k 
a szakszervezeti lappal való foglal
kozást fontos politikai feladatnak 
és nyujtsanak fokozott segítséget a 
'apok szerkesztőségeinek is oly
képpen, hogy vonjanak be minél 
több dolgozót az újságok szer.kesz
tésébe, segítsenek a levelezőhálózat 
kiépítésében. SZOT elnöksége. 

* 

Sajtófelelősök figyelem! 
Ennek a lapnak az árával már el kel 

számolni! 

Egy névtelen levél 

és a győri koszorúmegváltás ügye 
A „Közlekedés'? szerkesztőségének az 

e,({yik gvől'i clol,goz6, bár számtalan
gzor hangoztattuk. ho�y megvéd.lük .az 
�!';.��fö":at. '.:'."����T!n �!v�jl..�
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ben elmondja, hogy lapunk m4rci�s 
3-i ,számába?l Cikkel olvasott Győrrol. 
„Bfz ez mind !gaz - folytatja a levél 
!rója ..: és mi már meguntuk. hogy 
mindig veszekedjünk a ,Japokért. Jó, 
ha havonta egyet megkapunk, húrom
héttel a megjelenés után. (Ezután keve
sebb példányban jelenik meq a 1.a.pt és 
20 fil lérbe kerül. A szerk.) De történ
nek llt még más dolgok is. A tevéi arról szólt, hOg)' mél!' a mull· 
év nyarán. két mozdonyvezető és egy 
mozdonvvezetötanonc életét vesztet te. A 
munka ·höseinek temetec;ére a füt0haz 
dolgozói gyűjtést indítottak de �- gyUi
tésböl az özvegyek és hozzátarloz6li 
egy fillért sem kaptak. 

Idáig a levél állítása. UtánanéztClnk 
a dolognak és hivat:'l'OS Vizsgá!at de
rítette J.i: l, ml törtent a koszorúmeg
váltás elmén lndilott gyüjlés befolyt 
ös�ze�tével. Meqá.J lapitást nyert az, ho,gy 
a Fűtőház dolgozói 827 forintot gyüj
töttel{. ebböl a gvör·i községi lcertészet
nek 390 forintot · kifizettek. A Fütöház 
OB-titkárának. Somogyi Lajosnak az 
volt az elgondolása, hogy a ko-..zorú té· 
l'flési árát a terü�et! titkársá�tól me�
kéri és f�. az eredett gvüjtölt össze
get, vap;yis 827 forintot felo�ztja az 
áldozatok családtagjai között. 

A győri szakszervezet és a terüleU 
titkárság közölt folyó tárgyalások kö-

zeJ nyolc hónapig t,:u·tottak. nyi�.ván 
azér•t. hogy Jópéldával Járjanak etol a 
bü1·01<1·ácia el1enl harcban. Persze, ay
val sem lörödtel<, hogy a Győri Fúto
ház dolgozóit arra érdemesitsék, hogy 
közöl.1ék velük, hová forditOltI:H< a kér
déses össze�.ct. ami jogosan. elégedeL 
ten.ségre vezetett. A dotgózók nevelése 
körül is hiba van. úgylátszik. nem tu
datosltotW!k elég-gé. hogy a szocializ
mus építése idején, népi demokráci
ánkban. a demokratikus szabadságjo
gok, L<!Y a birá1at és a szólás jo,«a, 
minden dOIS?OZÓ alkotmányos iO�'I, 
mert. névtelen leve?et irtak több helyre és ebben meg,'Zyanusitotlák a 
helybeli párt.. és szakszervezet veze
tőit Is. 

Egyszóval, nyolc hónapig pihent 4:37 
forint a Fútöházfönökség pá.ncélszekré
nyében, mig végre, ezév febru;lr 24-én 
klOSZIOtlák a három áldo,.at hátrama
t·adottjai között, amelyeket az átvevók 
elismervénnyel igazoltak. 

A vizsgálat megállapitotta. hogy muJasztáS terheli fentieket. míveJ a gyűj
tött összeg sorsáról a dolgozúknak nem 
számoltat, be és így, •lehetőséget nyuj
loltak valótlan etgondoláSot, terjeszté
sére. 

A névtelen ilevéiróknak pedig azt 
üzenjük, hogy a jövőben, minden 
hiányosságról számoljanak be nekünk. irhík alá nyugodtan a nevüket. Mi k'· vizs�•il,luk a jogos panaszt. orvosoljuk a sérelmeket és megvédjük nzokkal szemben akik még ma Js félnek a bírálattól. 

Békeaktívaértekezleten választották meg a Keleti Fűtőház dolgozói 
a magyar munkásbizottság · tagját 

A stockholmi békealáír,ísokná•I még 
egyesek, a háborús gyujtogHtók propa
gandájától megtévesztett embe1·ek fel
vethették: Ugyan, mit akartok attól az 
atombombától? TaJán a „rendes" 
bomba, a tüzérség, a tankok nem fe
nyegeak a békét? S voltak olyanok Is, 
akik ugyancsak az imper!al istA propa
gandától megtévesztve. vag�, különböző 
politikai meggyözödésböl. viJágnézetböl 
kiindulva nem csatla..koztak a békemoz
galomhoz, E!Zt mondották: ml ugyan 
békél akart,nk, de a béke védelmére 
iránvuló programmotokat nem hclye
sel.!ük. 

Mo..c;t azonban mác;képpen áll a helyzet az a!áirásgyü itésnél. A Béke VI•láglanács fehívásában nemcsak an·ól van szó. hogy ne használjanak atomf'e'!:yvereket, hanem arröl, hogy eg,-.:lltalán ne kerüljön sor, semmiféle fegvve1· használatára. Az alüfrónnk arrol kell el<löntenie, békét ukat·-e, v�1gy hüborút - az öt nagyhatalom tál'g�·nlá.sát. vagy pedig a fegyve1·ek dö;·gJsét választja. 
Erről besz�lgettek n Budnpest-

H'.eleti Flitöház dolgozói az aktíva-
értekezlet me.2nv1tása �!olt. €l'deklo 
dé'-'<;eJ v.irl:..il< Koltai Tfüot• elvkt'"mak. 
� Rqkosi Művei< sztabáno'\·I-stá.lának be
számolóját, a bel'lint munk::i.;iértekez'c• 
ten taoasztaltukról. A dolgozókon lát• 
sztk. beszéhretéseikböt kivehető. ho-'?V 
�o!cat fellőcltek a stockholmi békea!H· 
ít'á"-Ok 6·!a. Jobban megértik az össze
fU�géseket az e'{yes események kö
z6tt. A do!gozók•t egyre johben al
hat la a11nak feli$merése; hogy mi t  ve
"zrtenenek egy imperialista háború ki
robbanása esetén. Egyre .iobban Ut
hatla őket a gyülölet � hiborúrn spc
kuhiló amorlka1 gváro:-:ok e!len. Ezzel 
ma.c;yarázható e,!96.soeban a részvevö-k 
száma é� a sok hozzá�ról:Ss. ame!yek 
minrlegytke gvü!öletet StHH\rz:1-,: bé1<é.-q, 
�p1tö munki'.i.nk el lenségei. az amerikai 
"qresszorok ellen. 

Kolta1 TiboP elvl.ár� ho..:sza�an ismer 
tette. mi !ette sziiJ.c<:;ép,es-sé a bcr'ln1 
mnnkf\sél'tek�zlet Ö�"-ZChh"� ,'ii t. .\ Ft1lll
hri.7. és az á_!lomá<.; dolg:oz1\f fol<o2ott 
érde-1..:,Iödé.'-<s,�1 kisérf.ék a ném9ton:;záai 
be-:z;.i,nol(1t . maid amikor a koreal nép
hez intézett üzenetet oh·asta fel és a 
derék kinai önkéntesek �eg:it,;ié,R'ét·o! 
emlékezett me,!t, hatalma-.; tap�<.a\ é�tet
ték a s�abadsú'!áér·t. fügl!et ienc.égéért 
küzdö nép hös fiait. 

Elmondotta., hoav az em'<il'l�i munkc.b
konf<:'rencia i.elentösétre abban v::in. 
hoE"v az európai munkdc;;:osztálv képvl 
F.elől ülte-le öS'ize Ber,l!nben. Azért is 
döntö, hoP.'v munktlsok tanácskoztak B 
b6-ke ké-Pdf-iében. mert hiszen ü mun
l,ások állitanak elő minrlent . . .  ők ad• 
nak szenet. vasat, ők adnak ruhát. 
élelrnef. ük állnak a kikÖf/"j,kl1eri. ők ve. 
zetlk a vonatoi,at . . .  ll:s ők tudlúk egy
séggel. összefogásukaJ megHkadtl!yozni 
az imn-erialista hacliahyaggynro!=.ok szá 
m!lás�t. 

Koltai elvtárs bcsz·imolóla utün lel• 
,�rs hanf:!ü ho,;:zá�.;!()�ás.cíl< kfi\'clkcztek 
Marton <iercwiv mo1ni·vozcW el\'tc:WS kii. 
vctclle, ho�\ -1 háború örökö� \'.f."'..;J.o 
delm�f vc;gre hinte--.�éh el az cmh �rl·H:'g 
feje !elöl. - Mi to,·ál>b al,arunk bckében 

Cpiteni - mondotta -. hogy szocialista 
hazánkban minden ember boldog Je. 
gycn. Ez, azonban fá.l a kapitalista, 
imperinlísta gonosztevöl<nek és rossz 
szemmol, de még gonoszabb lélekkel 
nézik. hogy miként haladtmk elöre a 
szocializmus űtján. látva, hogy hazant.: 
egyre szebb, népünk egyre boldogabb 
a felszabudulás óta. Nekünk me.gya-1•oknak. nem közömbös, hogy az öt 
nagyhatalom mikor köti meg a békeegyezményt, ezért köv-etel.lük az egyez
mény sürgös megkötését és ezért írjuk 
alé:i ep-vembc1•ként a békeívct. Békében 
akar.luk építeni a szocializmust és fel• 
nevelni gyermekeinkeL 

FUlöp Vlktor villamosmozdonyvezelö felszq�alásában hangoztatta. hogy az aláfras egyúttal fogadalom is tesz �r1·a, hogy minrlen ci:.dekedetük. a békéert vívolt hai·cot fogja szolgólni. Ebben a harcban nem vagyunk egyedül - mondottR. - "f:<:: amikor a Szovjettmióról. Sztálin elvtársrói, a rranclu vasutasok� rúl és dokkrnun.l<tlsokról, az olasz mun.kásoszt,ílyról beszél. ozünni nem akart) ütemes l-Hpssal él!Cttk a dolgozúk a béketábor· t>rét é.s a mar.shallt· zált or::;zágok hös munká.soszt-ályüt. 
Tóth Elek hangozlalta tetszölalásá

oan. hogy a bekeív�k aláirá:-ro necsak 
papiron maradjon, hanem �egyen köte
!essCgválJal� arra, hogy az aláíró 
m;nden helyzetben n béke ügyét fogja 
�zolg-é\lni. 

Kuti Ferenc főmérnök beszédében 
rethívta dolgozótá1•satt. hogy mutnsSa
nuk pólddt, muta.�5cik meg. hngy mcg
ót·demelte a fútöház az elsöbbséget at.
zal iP hogy nemcsak a b�keivck alú
írá:,ában. hnnem a békt-harcba.n, a te1·
melés -frontján l� elsők legyenek. 

Tihany! Mlhály oktaló-fOtö Izzó lelkesedéssel hangsúlyozta: .. Nehilnk a 
b('ke tartalmas életet és életszinvonnl felcme�lrndést. .ie�emt. Ezt csal< úgy tutiluk meg, ':irtani és fokoznt .  ha u bél·e füvei t),;:szefognai� és rneghjú�iltilk az imuertc.1li�ták gyHko� terveit. 1\li élni éC' dnlJ(ozni ,·a(:ryö cmbPrek. ó� �verme kelket s7(''1"el6 szülök. mi v�l.?'YUnl< ha� talmac:; több„égben. Ha fü:Szefog az c.c:::ész vll_�-ig dol�ozl) népe_ meg..semmis1l 1iik a ,·e1�e:::J-a�zü i llll)Criatlstiik tel'VOít ... ;\'cm engedjük beluilw,mi rnugunl,Hl, de n1inden erünkkel he'.ytállunk a Szovjc1� unió vezette béketáborban. 

Rózsaheqyi Ferenc vlJ.lamosmozdmn·• 
ve"'.e.•f r azt hane-�ú�Y07ta. hoe:v anná1 nit-,. vobb 11:>isz a békéért •ozdók eroJe, minél inkább blzloslt!uk a do)i!ozók CP."vmés közötti egységét és ahol arrn �?:ükség van. az emberek egymás kö• zötti megl;>ékélését. a közös e.él, a bfke nagy ügyének megvédés-e órdeke• ben. 

i\. r;eJeti fűtőházi békeakliva-értekez!et megmutatta. hop:y az öntudatos vas. uta� ,h�!gozók készen á.llnnk minden áldozat,·a a béke megvédéséét't, mert 
tud ják, hogy a gyti!e1emhcz h&i tet
tekre fokozódó termehimunkát·a. ha-
zlink. P1lrtunk iránit .'-:Zerrtetre--- é.o: .1z 
,wam. az 1"aé.::7. doiiio,:;ó ma�ym· n p 
ir.ínti kölelessCgteljc�HC-sre van szük-
66g. 
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A BÉKEÍV ALÁÍRÁSÁVAL IS  BIZONYÍTOM: 
M I N D E N  E R Ő M M E L  H A R C O L O K A B É K É É R T  
- MONDJA PALOTÁS JÓZSEF, A PÁL YAMUNKÁSBÓL LETT JOGTUDOMÁNYI DOKTOR 

April is 8-án szerte az országban Ezek a levelek azt bizonyitjoák, hogy 
meg-kezdöaött a békeívek al áírása. btkét akarnak a dol gozók mi l l iói, az 
Dolgozóink nagyon jól tudják, hogy egyszerű emberek szerte a földön. 
h..áborút c,;ak azok akarnak, akik nem 
viszik vásárra a börüket, akik n�m 
lö\'észárkokban senyvednek, akik úgy 
vélik, hogv bombabiz;os fedezékükben 
nem \'eszéheztdi őket semmi. Hábo
rút csak a fegyvergyárosok, hadiszál · 
l ítók, .. emberhússal kereskedők'' és 
ezek haszonél vezöi, megvásárolt, meg
fizetett l akájaik akarnak. A háború, 
amel y mil l iók &; mil l iók számára 
mérhet ellen szem·edést, pusztul ást 
hoz, az elvetemül t  tömeggyil kosok 
ezer maroknyi csoportjának növekvő 
hasznot, a sz,:1mukra mindennél ked
vesebb dol l árok és ion.ok mi l l iárd. 
jainak bezsebelését jelenti. 

1 e. A mul t rendszerben nem is mer 
tem vol na gondol ni arra - mondja 
Palotás el vtárs -, hogy l eéreliségi
zek, vagy hogy egyelemre járhassak. 
Népi demokráciánk, az épülö szocia• 
! i zmus országa mindazi, amit vétett 
el I enem a Horthv-rendsz r, n,emcsak 
behozta, hanem még az ál momat is 

Az amerfkai tőkések fél nek a bé
kétől - ök azo11ban csak maroknyian 
vannak. A népeket viszont - köztük 
az amerikai n �pet is - minden ér
deke a béhéhez köti. S ha a népek, a 
békeszerető mi l l iók összefognak, 
akkor győzedel meskednek a háború 
sötét erói föiött. 

Az Országos Béketanács nagygyülésén 

a magyar dol gozó nép mi l l iói nevé
ben követelték a dol gozók kül dö!tei 
az öthata lmi  bék�gyezmény meg
kö ésél. Sok vasutas társunk között 
ott vol t Lengyel József eh1árs, 
sztali.inovista főmoz,donyvezelő is. El -
mondotta \al amennyiü�k helyett, hogy 
gyülölet,cl fordul unk szembe az új 
háború előkészitöivel . az; imperialis
tákkal és el yagyunk szám-a, hogy 
meg·\'édjük bék:s épitömunkánk ered
ményeit. ,.itt fogadjuk mondo,ta 
-, hogy még több ús jobb munkával 
tesszük erősebbé a mi szeretett ha
zá:--kat". 

- A vil ái? békeszerető emberei kö· 
zött ott \'annak a kapílal ista orszá
gok dolgozói is - mondo;fa -, akik 
sztrájkokka l ,  selejt gyártásával és a 
hadianyagok gyártásának és kiraká
sának megtagadásával harcolnak a 
b�kéért nehezebb körül mények közön, 
mmt mi. Sokszor egész c,al ádjukat 
el bocsá\ják a munkából, nyomorog
nak azer?, mert harcosan kiál l nak  a 
béke nagy ügye mel lett. Mi forró 
el\ társi üdvözletünket kül djük a fran
cia közl ekedési do] gozóknak. S zol ida
�il�sunkat azzal i,s ki fejezeni ki\·dn 
Juk, hogy elhatároztuk mi  közleke
dési dol gozók: vasu!aook, közúti dol 
gozók, gépjármüvezelök, szá l l itómun
kásol'., hajósok és repülők, egymil l ió 
fr_anc1a frankkal iegítjük a francia 
kozl ckedési dol gozókat a jobb meg
él hetésért és a bGkéért folylalolt har
cukban. 

Yiszem houád a hékeírnt • • •  
M á r  i s  l átszik, ho;:ry a stockholmi 

al áirá ·gyiiJ ,-snél sokszorosan ná
gywb erejíi mozgalom indult meg. A 

magyar rrép mi l J !ói magukóvá tet!ék 
a B�kc Vil ágtanács határozatait, 
ugyar. igy tcimog-atják az <európai 
munkásér!ekeziet határozatait. A dol 
gozók iorró b�kevágyát nemcsak az 
agHáció Jendüi ele. a békeivek l el kes 
al !iirása, hanem aiok a megnyilvánu
l ások is bizonyilják, melyek a szer
kesztöstirhez érkezc1t levelekből csen
d,ii nek ki. 

Fazekas Rudol f nem s!Jkkal el őbb 
még pál ramunkás vol t. Ma pedig 
már el ómunkástanfolvamon vesz 
részt. Crzése1 versb

.
en ö,ökiterte 

meg . .,Ma, úprilis 4-én - írja ki 
sérőlevC'lében ünnepi érzéselckel 
szh•emben. írtam e kis verset. Hadd 
mutassa ez is, /zof'y m; építünk és 
dolgozunk a szocializmusért, de nem 
fe1edtcziink meg egy percre se a 
békc:.'rt való harcról.'' 

�1
s
�����

k 
h�:i��n 

ü
�����

l
��t��

d, 
érted. 

Do!gozva a ter-vért. kiáltjuk feléd: 
Köszöntünk Május 1 •. meqvédjü:.C 

a békét? 
Hasonló énésröl 1anuskodik Kene

se; Károlyné, B11rlapöt, Nv�gi,ti
pá lyau-Jv2r dclgozrijának lt-vd e. Azt 
írja be; ne, hogy a békcivek a lá írása 
a1 1,a'mával fo�:id;uk osicerc!ctte] a szi
véb,�l rak.adó ösz:ntc érz · ·.:!,Et, 
amel yeket vers furmájé.ban rögziictl 
papírra. ! gy ir Kenes�iaé, a köl tő 
melegség�Hi : 

Békeváqytól forr a leveqö, 
Mo?donykazánban fzzik ., szén. 
Re' .tar.z,ir.kban dofqo:::ó tc,n€'q, 
MindcnOtt munka . . .  mindenütt tenyt 
Sz;.i;bad életünk veszélyben! 
Ezt tl.lrni nem l�het! 
Hiába a sok qonosz szándék, 
A mi iq;izunk az erősebb! 
Bombai:ilpor hull Koreára. 
Eqy testvé:--n,;mze� s=:cnved ott • • •  
Aki láto, most l.:íitva látja: 
Mi lör"ne s:.?ép, fiatal hazánkral 

A béke tetöt jelent az emberek feje felet� 
a béke gyermekeink ntugodt álmát jelenti 

Palotás József 1 közlekedés- és megvalósításra �egilette. A tan;il ás 
posh1 ügyi min isz1érium 1. vasuti fő majdnem tel jesen díjtalan vol t, min 
osz!ál yán, a jogi osztál yon dol gozik. áenh�n éreztem népi demokr.ác' ánk 
A kilűnö é:sporto:ó, aki az o; impiá- segitökezét. 
szon harmadik hel yez(st ért el a kö- - Doklorrá avatáromon ígéretet 
zépsúl yú görög-római \"i l ágbajnokság- te:. tem arra, hogy tudásomat a kö
ban, aklit ez év március 30-án avattak zö.sség javára, a nép javára fogom 
jog- és ál I amtudományi doktorrá, hasznosi:ani. Ezt az ígéretemet be
ezeket mondja a békeal áirásgyüjtéssel csiil ettcl megtarlom és ál dozatkészen 
kapcsol atban: fogom munkámat el l álni, a szoclal iz-

„Az Orsz.ág0s Béketanács egy\1; ki- must építeni. A békeiv al áirásával is 
adványában olvas!am Szimrinornak, bizonyítom, hogy minden erőmmel 
a \ il ághíríí szovjet irón2k és bék,,. harcolok a békéért. 
harcosnak egyik mondásá!. Szimo..,ov Uir"anigy >!Ondolkozik a feleségem 
elv:árs azt mondotta töobek közö,t, is. Kis Eszter, aki felszabadul zsunk 
hogy ,,a béke tulajdonkc:ppen egész hatociik é\ fordulója előtti estén l ett 
egyszerű dolog. A béke tetéit ;elem az sz!ah · no1 i ta a Ucymánvosi Dohány
emberek feic fdett, a b.!ke gycrmc- gvárban A termelés terül etén is 
keink nyugodt álmát jelenti". Es azt megmutatja. hogy harcol a bék,'ért. 
is mondot!a, hoiry „bccsüle�es ember· Ehy��te a ko•1gre;szusi verseny
nek azt nc.·ezhctjiik, aki azt akaria. •ú;zl.it az üzemben 6 400 forint ju
h.agy minden ember és a vilá.'l min- !al mai kapot·. J\\lndke!!en lel ke;; szó 
den gyermeke 11!/U{?odla,z aludhasso11, szé,lói \'�gyunk a békeharcnak és tu
h.ogy minden ember feje felett fedJI dal<>siljuk mindenielé a békeküzdel em 
legyen". s1öi;· '.g �s,gét. Az éi ct minden vo-

Palolás József doktor ei mondol!a na.koz.háb�n harcolunk a bék�ért. 
nekíink. hogy 1932-ben különszerzöd,:. mert val ót>�n Úg\· van, hogy a béke 
ses órabére5 pályamunkásként kezdte tclö� jelent a fejü:ik felelt, a béke 
a vasutat, pedig a l akatos szakmát is gyerme'·eink nyu"od1 á lmát jelenti. 
kitanulta. A felszabadul ás megbozta Ez�rt bcctiiletes embernek és béke
a pályamunkások felszabadítását is. l:arco�,,ak l cr,ii egy és ug\anaz. 
Több mint 10.000 pályamunkást PC- Az ö11tuda:os vasutas dol r:ozók 
wztek ki azóta és a legelhagyato!· tudják. hog-v az öt nagvhatalom béke
tabb réteg az egyik legjobban meg.

1 

eg)c7.;né;iyét kö,·e·e
.
lö  al áírás nemcsak 

becsü l t  réleg lett. Lkca' nraturk kifl'íczöje, hanem egy-
- Mindös. ze három polgárim volt, bcn kölelezettség-rál l akis is ország

majd a negyediket a MAV-nál tettem építő tellekre. 

Kultúrcsoportjain� a pártkongresszus határozatait magukéfá téve, 
erősítik a hékeharcot 

Az Országos Kultúrversenybcn valú 
ré,z\·,i1eJ ha!aimas fej lődést hozo!t 
kui!úrcscportjaink életében. Ez a iejlö
dés különösen megmutatkozott a közel
múlt két fizetett ünnepén megtartott 
budapesti és vidéki körzeti bemutató
kon. 

Csoportjaink megérlelték t<s ma
gukévá tették Révai elvtárs kongresz
szusi beszédét. Tudják, hogy „ma a 

munka és a kuitúra összekerült, ma 
dol.[!ozr1i és műueiődni egyet jelent". 
R.é.•ai eldárs mutatott rá arra is, hngy 
mit  jelent a kultúriorradalom szocial!z. 
musunk gyiizei1nes le'.Spílése szem
pontjából. ,,/liépünk szocialista árn,·c·c· 
1Jse szoíl!áfalába keí/ á 1/ílanunk 111i11-
dcn eszközt. az iskolát, az agitációt. a 
propaga11ácit, a filmet. a mii.:észefFI 
és az irodalmat és a tömegek k11l!urá
lis mozgalmának minden jormájá.l" 
mondotta. 

Kultúrcsoportjaiok 6S százaléka 
továbbjutott a versenyben 

A llcnevezett kultúrcsoportok fel 
készülts(gére és kü1.döképess{ gére 
vet i�n}i az a tény, hogy 65 száz;a:éka 
továbbjutott a versenyben. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a versen, ben ma
radt csoportoknak iokozniok kel a 
munka lempót és arra k�i I törekedniök, 
hogy a h:ányosságokat kiküszöbö!jék, 
A vonat kozri szempontokat megkapták 
a birá ó hizottságohiól. 

H�iytelen \'Olna azonban egy percig 
is arra gondolni, hogy a versenyből 
kiesett 35 száza lékot jden!ő kultúr
csoportok ezzel befej-nt<ik működisü
ket. Szó sincs ró:a. Egyrészt teljrsíl
ményj ver5e11yben tovább szerepelhet
ni>k, nHisré6zt ak!ivan részt vesznek a 
k11! úrforradalom feladatainak mego!dá
•ában. Sz,irjék le a tanulsái:;ot a ver
�nyben to\'áhb küzdő és kiesett cso
portjaink egyaránt és a sziik kereszt
me•qetcliet fe'számolrn, ro:ytas�ák 
munkájukat az elül'ük álló döntő fel
Jda!ck megoi dtsára 

ig-eu .zep e•edményeket ért el. Felel& 
*::! terheli ezért a t rüleli ku't(,rfe'e
lös chiársat is, aki n�:n adott m�g
ielelő támogJtást a oomogyszobi kul
túrcsoporfnak. 

Meg kell emlékN�ünk há•o'll fö'llíi
helyünk kultúrcsoporlja:nak ki,ü11ö sze
rep!és.irö'.. Az rszaki .Jármüja\·it.-\ O\', 
a Landler Jenő Jármüjavi,ó OV. a 
Dunakeszi Jármiijaviló UV jártak élen. 
\'3l amint Szeged és Debrecen tcri,lefc, 
ahol a legkisebb lemorzs.:iiódást tapasz
'.ailuk. 

l(u_it(1rfe_ !őseink f_e}a1ata go?dos
kodn1 arrol, hogy a JO cs ered,ncm·es 
;;zercplések melleit ku!iúrakli\'áink ·el 
méleti 6ZÍ11von�·át is emeljék. Ennek 
elősegitésére hat esti iskolát indítunk, 
mclvnek ré,zveröi adják át tapaszta
•·l. aikat a kultúrcsoportok többi tag 
jainak is.  Nem fér kétség ahhoz 
ugyanis. hogy kuilú,csoportjaink csak 
akkor foly!athatják si!<ercsen míiködé
. üket, ha mcgért;k és követik  Pártunk 
i rányvona'át, ha munkájukkal swrosan 
kapcsol \dnak a tcrme:es cnwlés<ének 
kúdéséhcz, az eJ:ens,g elleni harchoz 
és a béke meg-védésé�ez. 

Csehszlovák filmhét 
A nCpi demokI"aUkus orsz.::�..,.k közö!.t 

n:, ·-·:n,lu': ku!turáli1 kapcso'atok elmé. 
J�1H��c hozzájárul ahhoz, hogy a barán 
01-szagok megismerJéi{ és mcgszerec-sék 
egymás kultur.:llis érté-I<elt és ezen ke
rc-sztü1 közelebb kci•illjenel.;: egymá.s
hoz. Ebben fontos sze1�epet játsz�nnk a 
kö'.cSOnö�n mer;rcndezett rum11etek. 
Nálunk e1söízben április 7-14-Jg lesz 
csehc;zJovák filmhét. amelynek kereté• ben az ország több fl!msztnházában 
a.seh' ;·lovók ff.'ineket fognak bemuta,nt. 

UJ harcok szíHetnek: A c..c:eh munká.c.
mozgnlom cgy!I< űl lörö.iénet< történetét 
Antonln Zapotocky mlntsztet·einöl..:hclya.t
,e� regén;.·ben dolgozta fel. Ennek a rc�énynek a nvomán készült a fMm. Fö�zercpl6Je Budecs!<y. szocfá!de
mo!.;:.raln. vezctö. akit. 1878-ban. a s:z.�r
vr-::et felo:szlatás..,l<or a csá.,:z(1r sztí.müze
té!=;re ítélt A fl!m azt mu!ad;a be, hogy " forr:idalmár fintudatra éhre'iztl egv fnlncsJ.cn szegényeit és: harcba viszi 
'5����(0mólk ellen. 

1 1 \en feladat például a most meg
j; dulcí békealá irás g-yüjlö mozga 
·omnak kul t únona:on rnló alá•ámasz
tá� és segítés� . ·e\eljük do!gocóin
kat izzó gyiilö'.etre az ellenségge 
szemben. Mula5sarak rá csoportjaink 
l,;,s jc:enetekcn, verseken: csasztuská
kon kcr•sztül , valamint megiele'.ő 
köny,ek. filmek, szinc!arabok propag-á
l�sá,·al a hábarúra úszitó imperial is- A 

1 
t�k _ ai jas &zándékaira és tevékeny
scgcre. 

A VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

MogJelentk havonta kMszer. 
szerkeszlé6érr é• kiadásért feleJl!s· 

GASPAR SANDOR 
föszerkesztö. 
SzerkesztJ: 

Megmutatkozott az ellenség be-
" Viszem hc,z.zád a békcit•et, írd alá ioli á�a a bátaszéki színjátszócsopon 

kérlek nevedet"' - zárja at egyes magatartásföan, me'ynek tagjai a 
ver„sorok?· Kenesdr.i:. És szim san ',e• 'ös üna P elsö napján nem indultak 
a dol gozók közül vetik fel lc\ él ükbe11 1rnltún-er6enyben. So:,,ogyszobon vi
a kérdé t virágzó szép ha-zánkb ·,1 <zont szervezetlenség mutalkozolt 
romhalmaz! akarnak el l ens:geink Ennek kö,etkezrn<'nve volt aztán a 
csak azért, hogy profitjukat növeljék. tánccsoport felbomlása, amely eddig 
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LENGYEL JÓZSEF LEVELE 

IVAN FJODOROV ICS PANYINHOZ 
. .  Kedves Panyin e!v

társ! Forró elvtársi üd
vözlettel küszönjük azt 
a rádióüzenetet melvet a 
ma l!var rnsutasokhoz in. 
!éztél Mi. magvar vas· 
utasok. a Szovjetunió 
példája nyomán a ti 
scl!itségtekkel, komoly 
eredménveket értünk el 
ef!V f.v alatt. 

A „2000 tonnás''. és 
.,500 kilométer<'s"-moz. 
(!alommal. az 1rail\\'O• 
natok képzésével blzt0-
síiot!uk épü!ő orszúgun:, 
szfülitási fe!adata t. Az 
n00-as brigádok a 11111"'• 
kavcr;enven keresztül 
komoly élharcosai azo'<· 
nak a munkamódszerek
nek. melyet tőled és a 
többi szovjet vasu!ast ,J 
tanultunk. Nvomo!okon 
haladva, ú jabb és ú jabb 
ercdménveket értünk el. 

A Magvar Dolgozók 
Párl 1a  I I .  kongresszusán 
elmondhattam szeretet' 
vezérünknek. Rákosi 
elvtársnak. hogy bízhat 
bennünk. vasutasokban, 
mert fokozottabban ott 
ál lunk Pártunk mellett. 
, 'cm riadunk vissza a 
nehézsél!ektől, hanem 
azok ellenére erösitjük a 
békelábort. 

Ui módon dolgozó. ú i  
emberekre van szük,ég, 
akik meg tudják valósi
lani  a meg�ÖV•!k-!dett 
fc'arlalokat 

Va<utas szaktaniolva· 
mokon. mozdorv 0zető 
t 'utu' 0krak, mL--rnö!-i.ök
·1ck. hid,iszoknak. kocsi.  
"izsc-álvknak. p{th·am�s
terel;nek, az ál!al ·\nos 
is1-:ol .ik úttörő tanulói• 
nak tartok szabad ir15m
hen • e:öadásokat, melve
ken ismertdem Pa .,vin 
dvtár�. a te út71•1t 1tcí
-a dat és tanitásaidat. 
Ebben a munkliban rr•ln-

dig egv cél !ebe[!' előt
tem, ie[!főképpen rr, ikor 
l!vermekekel tanítok: 
hogy én is hozzá i :i �ul • 
íak a szocial ista ember 
neveléséhez. akik majd 
továbbmunkálkodva, ki. 
alakítják a kom'ltun sta 
társadalmat. 

Nehézségeink is , �n
nak ezek növeked·',iink 
neh/zséirei. A vasútnál 
is önt,1datosabh3k n:ár 
az emberek, bátra 1>ban 
kezdeményeznek, .'.i t ila
n ak. A baj csak ott \ an, 
hoiv a kezdem.:nvczé
sek so!;szor elakadnak. 
Pc·s1.e, az i< hiba. J-o!!v 
mé[! nem .e'ég harcosak 
a mi embereink, nPm 
e:é!!' edzettek és eli<ed
vet lenednek. 

J\\ost let!em harmad. 
szor sztaháno\·ista a 
mozdonvjavitási kő! sé. 
l!'ek csökkentés,érl. J\\eg. 
kaptam népköztárs1s5-
gunk érdemérm�nek 
ezüstfokozatát. Hogy 
méltó vol tam erre a ki
tünletésre, azt méiz na
gyobb eredménvek el. 
érésével foe:om bi zon yí
tan i. 

Amikor itt iártál .  Pa
nyin elvtárs, a Ferencvá
r0si Fülőházban, a rne
netközbeni szakaszos le
f uvatásról tartottál e:ö
adást. A te útmut.i• ·ísod 
nYomán mel!'va!ósitott�m 
a g-vakorlatban én 1s és 
15.670 kilométert tettem 
meg kazánmosás nélkiil. 
A régi norma szerint ez 
az eredmény háromsi:'1z
száza lé kos lel iesitménvt 
jelent. A menetközb�ni 
lefuvatás körül erős \'ita 
alakult ki. Ezért na-
11:von mel!'kér'ek. Pa,111i11 
elvtárs, légy se;:r1tsé. 
l!'emre. kü!dd el n,ikem 
azokat a leiráso';at, 
ame:vek a ti l!'Yak:>rlati 

tapasztalataitokat wód. 
szereiteket tárg1•aiják. 

Büszke lehetsz, Pá
ri11in elvtárs, hogy a 
szovjet kormány seg,!ett 
és letehefed a vasú'.rnér. 
nöki ,·izsgát Szi.-böl 
örülök és kívánom. hegy 
néped és minden t,,;ke
szeretö nemzet 1�v:1ra 
haswáld fel tudásodat. 
Előttem is a te oé d,td 
á l l .  minden er5'l1:nel 
azon leszek, hog; kÖ\ el
hesselek ezen az úbn 1s 
ahogy igvekszem 1,éldá: 
dat követn i  munkámban 
is. 

A Mal!"Yar-Szovjd B�
rá!s,i11: Hónapja úiabb 
alkalom. ho!!'V tanul  íunk 
a szovjet sztahá-1ov;s
táktól. iróh1ól, m;ivé
szektö!. El!'ész ,1 ;!Jünk 
szeretettel köszönti szo\
iet vendége'nket. \li, 
vasulasok is e11:.- új 
mozgalmat indito!·u�k 
el. melyet a l iubl':i ii fű_ 
töháztóf vef!ünk 1!: a .. Minden út iö:•pd•lmezö
séqéért".mozl!'almat. Ez 
a mozl!'aiom al!;al:n11s 
arra. hol!'v a m;is-.ski 
értelmisfg és a fo•Q:a• 
lom között a jó viszonyt 
erősítse. 

Felacfafom és ko'llmu
nista kötelességem hc!!V 
a Szovjetunió ,·a�uta
sainak példáját köv�!ve, 
tudatosítsam az éie11 i:1ró 
munkamódszereket. l cv 
\'ál ik lehetővé, ho.zv iob. 
ban és szorosabban fel
zárkózzunk a \favvar 
DolQ"ozók Pártia mÖc!é 1 
békéért folvtatott �,üde
lemben. 

Forró kommu,1sta 
szeretettel 

LENGYEL JOZSEF 
rnozdonvvezelö. 

Ferenc\'áros; Füt3h.\z.'' 

A „MINDE . ÚT JÖVEDEUUZÖSÉGÉÉRT" -MOZGALOM 
a kon;;r,sszust .Jerseny id,je alatt in- 1 érdekében egyes fii1őháza111k - mint 
dwt el úljúra, egyre sú esebb terrile- például Budapest-Ferencváros és Sátor
'e11 keriit bcce-etésre. Ez:d,·ig 26 jütő- aljaújh.eiy - máris versenyt indíloLtak 
luíznúl és 32 ktilönféle sorozatú moz- meg. 
dr,1111 je/1,.aszmi cisáuat 1nd1tolták el a Hiba az. hogy az OB-k nem kapcso-
mozgalmat. lódrzak be a mozgalom kiszélesítésébe, 

A mozgalomma! összefaggö ered- azt szak,•ona/i feladatnak ttkintik és 
mények ki'zütt a legfomosabb az, hogy így fordul e/ö, hogy még mindig uan 
a t'onatak trakcionáfá.si köitség, irö/ a fülőház, ahol a mo.:1<011yvezetök 1de

lwzaérkezés u:án nyomban tudom,íst ge11ked11ek a mozgaiommal kapcsota:os 
szer.:znck. /gq a költségek csökkentése munkától, il'etue számításoktól. 

Amit az új túlóraelszámolásról 
és a biztosított bér megszünéséröl tudni kell 

A szocia'.itmu.st éplt6 társad:i,munk- túlórára 50 sZázat�kos 00 a 1 1-ik örá: 
ban a felosztá;i·a kerülő .!avakbúl a <lot- tót felfelé, va:amtnt a vasárnap és gozok az á•ltaluk végzc„t munl<ájuk'b.ak ünnep napon végzett munkáért a 100 �:�nro�?l E!� v1!1/��ti�� c::.;:;\1zb!�rn�1t suizatéko.s pótlék alapját. 
évben bevezetett ctarabb(·i--rcnd ,zer Is, Lényege,:,en egyszerO<:iödni rog a bér• 
amikor mindenl<i az álta!a elvégzett elszámolás munká.la az új túJórapóUék 
m unka uiá.n kapja mc,g bérezését, nom bevezetésével. mc! .. t nem kell minden 
µecllg az eltö!tült idő utún. egyes clolgozónií: kiszámítani az átiagos 

A darabbér bevezeté:;e után azonban ?;:t�!;�,s;�rt,k�fne
ern,:é��}��n�z :gy;5_:'lö 
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c�c�r�ó�:�: százalékos forintértéket é� ezt annyival 
zett munka Jutott kifeJezé$re. U.v.yant.q •"zoroznl, ahány túlórát a do1gozó ab• 
púllék szempontjából 8 dolgozó által a ban az elszámolási Időszakban végzelL 
rende9 munkaidőn felül dolgoz0tt mun• A Jeten'.egl bérrendszerünknek má:-;fk 
Jrn6rr'tkra az Utlag kere�te után szilmí• nagy hibája vol t az. U�yneve. 
rották ki a pótléka� amely nem volt zeit 80 százalékos blztos1to11 bér kifl• 
helyes. mert hfo;zen a dolgozó a túlmun- zeté�e azoknak a dolgo;:óknai< szllmára, 
kában végzett munkadarabért megkap1a akik 60 szá7.a!<'ko� teljer-::itmény a.alt 
a rcnde3 kerec:etét. így az mar a pól· vó.gezték munki.ijukat_ Nem volt ösz• 
lókolti.s szempontjából nem Jöhet tektn- tönzö hatá..�r:nl a7okra. hogv munkájuI.:at 
Lctbe. A helytc!en b�rp(>t:ék-rendszcr jobban mer.r-;1erve.,:?.:�k. sUlkma1 tudá• 
hibáJábúl a dolgozók egy rés:ze, akik isukat növct!ék, ho� ezeken kerc..::z ül 
Oppcn öntudatlans:iguk következtében a termeiékcnvségül·et Fokozni tudltik. 
gyakran arra az álláspon,ra he:yezke<l E7t a hibát id\'án•a me�szüntetnl az 
tek, hogy lndokoJatl&nul elhúzták u Oi\1B-nnk 5639/1951. sz. ha=ározata, 
munkának a-z elvéctzését, hogy ezliltal mnelv me.Q�·zünte;te a 60 sui.c:cdékog 
tú•lúrában kelljen azt elvégezni ós így blztoSflott h�1·r és minden ctn1�ozó az 
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túlúrffztak és kevesebbet termel 1ek. n3g)-•.nértéJ.:bcn hoz7.rí. foC?" hirulnl �,h
minl a rendes munkaidltben, úgy az át- hoz, hoc:v a !erme1('<cn. · ·•f! roI,o-·orJJél< 
ln.t!os órakere'-etük alap.lán kiszámirott ts e7en kcrcszlül mc2 turJ iul..: vnlósft,111I 
túlórapót!ékknJ jóval magasabb órakerc mlnda1:0Jrn.t a feJ:1clato!<at nmc yct 
scthez jutottak. Pá;'\unk a szocia Izmus épílés,· b..: n e- ni< 

Például egy IV-es kategóriájú do'.- űz. 
gozó. a:..tnek alapbére 3.06 for1nt és A .fövöben kívé1e'.ec: e. f'f•-.khcn lehet 
az át!ago.s f'rakeresete 3.60 forint. fgy �::t �
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<l��0�1� ez a dolgozó. ha a túlórában c.�ak 3 h:bálán kbii! álló okok m' "J t ,,em tu• forint munkabér értéket végzett, ak• dott magas.'lbb tc'. Jesl ménvr e-l�"ni. Ak• 
kor Is a 25 százalékos pótlékkal 4.50 kor n v:t•a'atveze�ű cnR""edé-1!,,·c:zhe·f. 
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olyan tntenzlt/iC?� dolgozzon. mint a R nek hiánya va['V g, ak,:,rl 1t'an ·1 .a „ 
rendes munkalddn belül k;e,g-éo:.zHé1t nem md1>'<("'1ihc1 1a. EhUul 
Ennek a helytelen gya.ko1·la1nal{ meg. ��j�fk;;�1;';/:k_a7
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���:� '5Züniotésére hozta az 0M B  5ö23/l 9:3 1 .  sz?kmal és ,eimé'""'ti tudác;t s7.ere7zenck. .sz. határozn';:it a tűlórák elszámolá„ú me-r� enn ... l< birtokilban ff-1 tudják sza„ val kapcsolatban. molni a m•..;.nkájttk:it qáí.16 körülménye--

Az ú.1 túlóra e!':izámolzlsl rend-;zerben ket, ;;:pr,elyck s;:o:ját hibájukból adodnak 
a dolgozó tovübbra fs vá!tozat1anu és ezek felt"'.iimolásAv1I te !C-Y1'"rnényü-
megk·tpja az általa végzett munl á aert l<et naqymérték�en tudJák fok-::,zni. 
jár6 blrt. viszont a 2.5, 50 és ion S7á• Az űl t(11 ii·rte.•1. :io;timn• ... 1. \ Ulamlnt 11, zalékos tú•Mrapt,tlékot áprilir, 1 -töl ke7.d tlO szr\z;1!éko.� hizto i,oft héi nck a vo csak az i<J.5bér mcgrete,Jt.s hányaclá mcg<-;zt1n6r�vcl fr- 'entC-. éJ • t tr,ffiJnl.;: val lehet p<'>l 1é!<:o'.ni, ahol hav;'Jér& fc:rnét a sz0,..,,11, ·� c-io zt e-h• 11ck '1"1tn'-;aberbcn do!�o;ma•-c. ott'l pcdI.a 8"' mcgva�óc:i ,A -'i .... a. A.rznl. hoq, ez •..;: oz 1 !lpbér- + mur;ka1iöri bf'r !f- 10-ed ré• tnt5-z·-e„l ' "'< n, fT• rl ,, en „ 1 í! t f'.< 8Ze képezi a tu16rapót '...k a.apját. a t.ermc'l>'<cn,·qf'g r k )z•í .�,: kc-,�-,;;, üI 

Pf-.dául ha_ e�v r;::dk:tf mun\avá'- ... �r,,..,·\'1=rlns;\cn ö•Pvc ,:,rv k mc,({való--
la·1ó a IV-es Ha!e.r.6rftibn ,on szer:1� 1 ·it'11:fi.t. felcnin�cn hozzá' i•uJunk .IJ 
l\'flC.I? be orolva. ahol a7 lrlöbérc 2 3) �ZOViC!lllnifl á!tal \ (  (' ct b kN ·ibor 
forint ez CogJa képczn, az e �  k t rncgerr') • ���hez r� h 1:z rik fOgf'.l1"1 en. 
túJór& 25 száza!ékoo. a második ké. ségt:nck megvédésChcz. � 
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FELADA TAINK A BÉKEHARCBAN 
A 

hetedik szabad május elsejét menjen e/ versenylársához és együlte-az egész országban határtalan sen értékeljék ki az eredményeket. s a lelkesedéssel, a ,bél,éért folyó lwr,c /elmeni/1 problémákat tapasz/a/a(. nemzetközi napjaként ünnepelte a má- csere formájába„ lár.!!yalják meg. gyar dolgozó nép, s közöttük a ,,as- _ Go11closkod!lu11k . kelt arról, hogy az ,uass'ág /izezrei. De ugyaníf.!!f 111111e- u�emekben, szolgalati helyeken, üzempelle a felszabadiló Szovjetunió, Kína reswkben mozgósító jelszavakkal is és a leswéri 11épi demokráciák 11épei, ismertessék a helyi kollkrét fefadalo,< ui/ápszerte megiinncpelték az öntu- kat. /gy például fiitőházakllá! a párosdalra ébredt d1,igozók milliói is. 
Rákosi elvtárs a „ Tarlós békéért, ,•erse'.iy-szerződésben oá/la!/ szénmeg-

népi demokrádáérl!"' április 29-i számá- takantassa/ kapcsolatos fe!hiuási. A 
bun ezeket írja: .. . . .  Elsöizbe11 sike- miihe, qekben a kocsik, mozdonyok etké
r,i/t elemiínk, · hol!!/ a dutw,zók zöme sú1é,é11él a határidő elő!tj beieiezésre, 
föh•etetle az/ 0 kérdés!: 111;,,et járul- Jorqli/o11111ál az állomások céll!itiizéseire, 
halok hozzá magum, egyénileg a béke az uta.zá'ii sebesséf! emeiésérc, a ko• 
megőrzéséhez, az imperialista háborús esik mozgatási egységidején�k csökken_ 
f!.f!Ujtogalók uisswszoritásálwz? A.fost tésére, a pá:yafenntarlásnál pedig · a 
értiik el elöszőr, hof,fy a munkások és ten•11111nkák ha 1áridő előtri befe;ezésére 
parasztok százezrei felismerték az ősz- ke!/ mozgósítani. 
s.::efiiggésl minde1111api aprómunká- Feladatunk iigyelni a t•erseny tiszla
juk és a bél,e meguédéshiek egész c•i- ságára és ébere11 figyelni az ellenség /ágat á/jop_ó feladata között. E lwm- m,nde11 meg11yih•á11u•ását. A /egkimtipá11y folyamán tanulták meg a dni- lctlenebb harcot kell fo·yrairli és szígazó tömc{!ek, ho{.!yan kell jó mun- uós munkiwal te kell leplezni a jobbkú,•al, a11ya.�/,,lwrékossá/.[{!al, éberség- oidali szociáldemokrwák és n kle;ikágel, állampolgári fe{.!yelemmel, min - tis reakció káros /euékenyséf{ét, ami den ellenséges 111eg11yi/uánulásnak a m,11ilw/cgyelem megsérlésébPn, a seazo1111uli, öme,•ékeny uisszau1así1ásá- lejtgyárfásbar,, a balesetek előidézésé-val és /e/eple.zésé,•el napról napra be11 nyt1uárwl meg. e1 ösi/cr,1 a béke táborát." 

A ltcte{)ik szabad május elseje, a _Fe,tadallmk rudalosílani a dolgozók 
békéért harcoló llépek nemzetközi kozolt, hogy prémiumrendszer bec•eze
scregsze(ll/éje, az a hatalmas le/kese- lése '!em jelent jüetésemelé,t, de azt 
dés, ame'y eze,i a napon az egész l_�le!l/i, hogy minden do!gozó a saját 
magyar népet áthatoltu, egyben irányt JO, . vagy rossz munkájával befolyá
mutut a Pári JJ. kongresszusa határa- so'1a a prém,umos jutalék a/a/w/ásál 
zatainak t•égrehajtására, 111 ötéves és ezzel rnegszünte/i az egyenlősdi bá
lert·ünk - a béke tervének megvaló- rezesnek elvét, ami a mu{aiószám
sítására. Minder, öntudata vasutas re1tdszarben fennállt. A pri:miumrend
do„gozó l1sztában von azza(. hogy a szer t?s jula!mazási rendszer betiezelé-
hékét döntően a termeiés iron'ján :,1�r�\��f;::i:ia'.t

Y
�:

s

:� e�,,;��!:t d��: kell meucétleui. Eppen e;ért azt a ,el- goiókra. munkakerülökre. Ült/UJSzkotfoa, kesed,jst, amely a majus elseiei c•er- · k igye sák meggyőzni orról a befo(yá-ser,ljt jellemez:e, a lendü,e:et, sw- solhatokat, hogy az új rendszer nem cialista hawszerete/ü11k kifeje2ésé1 a becsületes . dolgozók érdekeit szol-L'igyiik tovább, az áj versenyfetadalok gá!ja, hanem esei/eg . személyi kapcso-6ft•t11[zés'ében is. 1 
M 

a(ok azok, amelyek eldöntik a pré-eg kell fo[.!adn1111k a Szakszer- m111m · · 1 t á · -

vezeti Világszrit-etség r·elhfoá- • es a JU � maz s, osszeg nagysa
gat. Epper, ezert az Llj bére;ési rend-sál, !to{,!,1/ még szorosabbra záriuk so- scerekel az osztályharc szen:es rérainkat, még szilárdabb egységbe tö- szének kell tekinteni és a tegerélye• mörítsük a m1mkásosztály, a dolgozó sebb eszközökkel kell fellépni azok e/nép erejJ/, a béke harcos megvédésére. !e!l, akik tudatosan terjesziik a valótMég kö,,elkezetesebben kelt harcolnunk tan á/lításo/.a/ a prémiumról és a jua� imperlalis1ák és iigynökeik ellen, la/mazási rendszerről. S:?Í<'Ós politikai akik mcgkisérlik a munkásoulá/y egy. nevelő és felvilágosító munkával kell ségének megbontását, hogy megtörjék meggyőzni azokat a dolgozókat akik a munkásoszlá./y elle11á/lását a há- tudatlanságuk következtében az 'ellenborús 11szitók aljas ten•eh·el szemben. ség uszályába kerü/lek. A területi bi_ Az a fcladalu11k, s ebbe11 az üzemi bi- zoll'ságok és az OB-k mozgósítsák a zottságokriak kell é/enjámiok, hogy /e_ szakszerc•euli funkcionáriusokat, műleplezzék a vasutas do:gozók elölt az ftelybtzoltságokat, bizalmiakat, népneimperialisták háborús ,erut!i{, o mi sza-

badságu,1k, békés éleltínk ellen; köz- ,•elóket a prémium- és jutalmazási 
uet/en 1enyegetésé/. Az üzemi bizotl- rendszernek, a dolgozók által való 
ságok akkor tesznek e:eget O Szak- mefliSm.ertelésére, személyi agi/áción 
szert•ezeli Világszövetség felhíuásá11ak, keresztül. 
{la hazaszeretetre, áldozathozatalra ne- D ö11fő feta.dal':'nk, _hogy a .  terme, 
velik és politikai feluilágosí/ó mu11ká11 • les lerule/en vegzelt jo mun-
kereszlii/ mozgósí tják a vasulos do/- kaua/ elpsegílsük Páriunk 11. kongresz.· 
gozókal a feladatok vrgrehajtására, az szusa ftalározalainak megc•a!ósitását. 
ellenség elleni kö;;etkezetes harcra. Biztositarw11k kell a szakszerueze// 

Feladatunk. ho[!y a május elsejei taggyiílések sikerét üzemeinkben. A 
párosuerse11yt kiszélesilsiik, tudafosil- jólúkeriilt szakszereezeti taggyü/ések 
suk a do1gozókkal a párosverse11y je- segit ik a szocializmus épílésél a Pári 
lentőségét. A miiszaki érte/misrJ! bevo- haiároza/ainak megva!ósiláscit, erősíti 
násával bizfosíta11u11k kell, a dolgozók u szakszerc•ezeleri belüli demokráciái 
helyes kezdeményezésének fot•ábbjej- és lendü,etet ad a feszi!e{( /er;; tú/tel
lesz/Jsét•e.', az új vállalások tel;esí- jesilésére. Ozemi bizortságaink készít
tését. Tovább kell fej/eszteniillk az se1Zek ütemlerc•et a raggyiilések lebÓ
iizemrészek, brigádok. sztuhánot'islák, llyolílására és ezt mindenütt beszéljék 
egyéni versenyzö/, közötti c•ersenyt. meg az. üzemi pár/szervezel/e/, kérve 

Allandóan juuita,wnk kell a ver- a párluezetőség támogatását. 

Ára : ::io fill. 
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VÉDJÉT EK A BÉKÉT! 

A VASUTAS DOLGOZOi( LAPJA * 1 95 1  május 5 

· Kilencmillió forinttal túlteljesítették vállalásukat a vasutas dolgozók 
és lendületüket megtartva, a terv túlszárnyalására törekednek 

A hetedik szabad május elsejére ha
zánk egész v-asuussága munkafel a j án
, ásokkal készült. A béke harcos ün
nepére, a munkásosztály harcainak di
csöségE'S muitú. hagyományos megem
lékezésére • vasutas dolgozók is mun
ká\ a l ,  minőségileg jobb · és mennyisé
gileg iöbb leljesitménnyel készültek. Az 
öntudatos vasutasok, mint a ma!lyar 
do. gozó nép minden hü fia, munká\'al, 
f egye. emmel, -él>en;éggei erősftetlék 
dr.ága hazánkat, védték a békét. a 
nemzet,;oz, ,prole1 árszol i daritás nagy 
ünnepére is. Ez! · mulalják a május el
s�je tiszteletére tett .felajánlások végső 
kiérl.ékelésének számadatai. 

E7.ek s:rieril¼l aq Allamvasúl területén 
dolgozók 94 száza;éka tett le:aján lást. 
Az ifjúság u gyancsak jelentős mérték
ben tett vá . le iasokal: az ifjúmunkások 
95 száza 'éka. Ha a felajánlások forint
értékét nézzük, ez meghaladta a 26 

mi l l ió forintot, amelyből az  iiik több 
minl kél és fétmi l l ió forint érlékü 
munka elvégzését Yá!J al ták. A ,•a.aulas 
dö gozók ,·á l la l ásainak kiteljesi!et t ér
téke 35,603.59 1 forint, amiből a DISZ 
fiátalo,;: három és nee-vedmilliót 
,cl jesitetltek. Ha " fel a jánló üze
mek kiteljesilését szái.alékban nézzük, 
úgy az! !átjuk, hogy az átiagos é,; or
szágos kileljesilések százalékaránya 98 
százalék. 

Hasonló volt a hciyze! hazánk fel
szabadulása, az ápril is 4-e megü1111ep
lésével kap<"solalos munkaversenyben 
;s. Ekkor a dolgozók 90 száza léka lelt 
felajánlást &; több mint 25 mi l liós vál
ia lásukat 33 mi l l ió forintra leljcsilel
lék. 

A jó eredmények elérését a dolgozók 
lelkes munkája, öniUdalának fokozó
dása és a jó politikai feldlágosí!ó 
munka tette Jehető,•é 

A dolgozó� világosan látják a békeharc és a termelés összefüggését 
Már a bék�a lá írásgyüjlés tapaszlala• 

lai• m�g-mu•att ák a vasútnál . hogv a mi 
lerületünkőn is kiszéJ.;sedett a békéért 
harco;ók tábora .  Az öthalalmi béke
egyezmény megkötését kö, elelő a l áirá
sokal a lermel'ö munka eredményeivel, 
fokozollabb helylal l ással tellék nyoma
tékosabbá. A békét akaró vasutasok ez_ 
zel a fokozoft ,'á l lalással Yállak igazi 
békeharcowkká. 

A szombat'helyi fűtöházoál pél dául 
1/ékeműszakoka! tanollak. Pető Jstuán 
kazankovacs 230. Mesier Istviin és An
ta{-Jslt'á11 tnozdruwiakatoook 240 szá 
za.ékol értek el. Siinon Ferenc sztahá
nod ta ,·onah·ezetó és csapata fel
emelt· sebe�éggel, 185 százalékos teL 
jesilményt ért el. 

A szegedi területen a központi kul
túrcsoport békekullúrvonalot i11tl1totl a 
jugosz, áv h.alár mentén lévő közsé
gekbe és városokba, és 60 tagú kultúr
csoporljávQJ szol gá'.ták a békeharcot. 
A kiskunh'alasi osztá lymérnökség X. 

szakasza , ·  Nagy Dezső élmunkás bri
gádja 142 �zázalékot ért el lalpfacseré_ 
né!. 

A dblgozók vi lágosan l átják a béke
harc és a termelés összefüggését. Ezt 
bizonyílják a· vá i la lások túlleijesitése és 
az a Je!kes felvonulás, ünneplés, ameiy 
május elsején a: rnsutas dolgozók tíz
ezreit mozgatta meg. Ennek a felisme
_ré.se l áts�ik . meg péi dáuJ a miskolci 
lerü:etén; a'hol a má·jus e,sejei felaján
l ásokat több aJlomás és üzem nemcsak 
tú,feljesí'\elte, hanem még pólvá l la lásl 
is tet'\ek. 111 .  26 béke,·ona,ot indítottak 
és a miskolci lüföházban Bordás FP-
renc sztahánovista eszlerJ!ályos 2 10  
száza.ékra leljesítette vá l .a lásál. a 
kisterenyei fütöháznál  petli g  Lenkei La
jos mozdooyvezető 37 százalékos szén. 
megtakarítást ért el .  

Pécs terü:etén az üzemi bizottságok 
a párlszeryezetekkel jól összcmíiköd,·e 
iránvitollák a Yál !a l ások leljesi1ését. A 
párÓs\'ersenyben a dombó,·ári osztá :y_ 
mérnökség X-es szakasza 14 1  -,záza!ék 
ál lagleljesilményt ért el .  A Fate,ítö 
O\1-nél Turi A 11drás11é brigádja 153, 
Jiort•áth Jolán brigád}a 142, Bodor 
István brigádja 190 és Szekeres Fe
re11c brigádja 1 77 százalékos át lagtel
je i!m<inyt ért el. 

A dolgozók kölelezetlsé,r. ái la!ásai 
során a takarékosságról sem fe'.edkez
lek mcrc. · Péidául \l'"o/[ma11n Gdlérl 
sztahánoyista mozdonn-ezelö, Hódi !. 
Józ,ej szlahánovista fÜtő és Orbán Fe
renc fűtő 86 százaiékos túlsúly továb
bítása me:lett, 50 ki iomélcres, felemelt 
sebességgel közlekedő vonalná l 3.2 
lonna szenet takaritoliak meg. Békés
csaba és Sze!led állomás pá rosverseny
ben az anyagtakarékosságra is súlyt 
helyezlE'k és 109 száza ,ékot érlek cl. 
Pécs íütöház mozdonysz.em�IF,ele kél 
hónap leforgása a la!l 347 lonna szenet 
la karílolt meg, 

Budapest-Józseiváros á l lomús dol
gozói vá ! Ja:lák, hogy az egy kocsira 
eső mozgatási időt 7.6 százalékról 6.6 
százalékra teljesítik és az irányvona
tok képzését lO százalékkal növe. ik. 

Kerényi Józsei e:\'lárs, a „Köz/eke, 
dés•' levelezője büszkén számol be ar
ról. hogy a Land'er .�\iivek l últe'jesi 
,etlék dl la lásukat. E l mondja_ hogy mi
lyen nagy segílségel nyuJianak a bi
zalmiaknak az öthetes bizalmi-ta nfo
lvamok. ami  meg!Mszik a terme!és 
emelkedésében. 

Az Északi Járműjavító OV dolgozói 
lelkes békegyülésen kötöl!ék össze a 
békeharcot a lermeiékenység emelésé
vel. Kiss Elemér mérnök, a J\\ozdony
osztály dolgozója javaslatot leli kü-

lönböző szempontok szerint. a lennelé
kenység emelésére. Hangsú.yozla a lel. 
ügye,eti és fizikai dolgozók teljes 
együitmíiködésének szükségességét, 

Vilmá11yi Tibor kétszerllS szlaháno
visla eszlergáiyos, lapunk le\'elezője 
színes írásban számolt be a Landler 
MÜ\·ek VI. Osztályának május 1 -i ver. 
senyéről. Le, ciében beszámol arról, 
hogy az elvtár5i segitségnyujtás terén 
megalakitol!ák üzemrészenként a 

.,A!eg,i•gilő brigádokat" azzal a fel• 
adattal, hogy a gyengébb szakképzctl
ségü dolgozókat támogassák. Az 
együllmüködés eredménye az, hogy a 

Landler Mü,·ek jelentékenyen túilelje
silel!e mind az áprilisi, mind a májusi 
felaján,itsál. 

Az Északi Jármíijavíló OV újító; i5 
jelentékenyen segitelték do'.gozó!ársai
kal a válla lások túlteljesílésében. Két 

hónap leiorgása a latt 193 újítás szüle
tett meg az üzemben, a mcl, nek évi 
meglakarilási értéke negyedmillió fo
rint. 

A MAV 1-lidépít'ö DV dolgozói sein 
maradnak el a többi üzemek dolgozói
nak teljesílményélől. B11rjá11 és Hor
váth ko\'ácsok 160, \'ámos szegecselő 
csoportja 147,  Szabó és Takács íúrósok 
13 1  százalékot értek el. Párosverseny
ben át I négy szá!lítócsopor(juk, ezek 
közül a Borgula-brigád 1 1 1  százalékos 
eredményt ért el . 

Lá11g Lajos eivtárs, a m iskolci lerü. 
lel sajlótudósítója, i;zínes riportokban 
számol be a terület életéről. .,Nincs 
olyu11 11ap - írja egyik le\·e!ében -
hogy c•o1w/ui11kon ne indtzlnának b<'k�
c•o1wtok, ametye1f - me1;dö11li!e m in• 
de11 eddigi normát - soha nem látott 
távlatolwt nyitnak meg a szocia!izmust 
építő, a hős swujef vasulasok példiija 
11yomá11. új alakon járó miskolci vas
ulas dolgozók elötJ." 

Varga János főkalauz, Hatvan á l lo
máson „Bé/w " cimíi kö'.leményében 
mutatja meg, hol az igazi béke. A va.a. 
ulas dolgozók szamos ievélben és ver
sen keresztül fejezték ki érzéseiket, 
ugyanúgy a kultúra és sport terüle• 
lén is ezer és ezer megnyi lvánulás 
segítette do!gozóínkal , ál la l ásuk túl
le:jesitésében. 

Hosszan sorolhatnánk a \"á ! Jalásokat 
és a túlteljesített felajánl ások felsoro
l ását. A do'gozók megá l lták helyüket 
az e l '.enséges megnyil\'ánulásokkal 
szemben is. Idejében ártalmatlanná 
tették az c'.'enség ügynökeit. Tapolca 
ál lomáson Takács főtiszt például  azt a 
rémhírt lerjeszlctle Za laegerszegen, 
hogy a la polca; vona:lkisérők nem , á l
la l tak utazási, mert kc\'és kenyeret 
kaptak. Szabó Ferenc kalauznak pedig 
ugv nyila lkozott, hogy a tapolcai ,·o
naikísérők sztrájkba téptek. A dolgo
zók le,cplezlék a prornkál,ikal és fo• 
lyik a ,·izsgálat az ügyükben. 

A debreceni területen a járműjavító
ban 602 dolgozó párosverse11ybe1, küz
dött, ugyanakkor a gépmühelyböi 30 

E / ü z e m e i n k  
dolgozó. csaLakozotl a Nazaroua-moz- Apri!is 26-28,a közölt került sor az  
galou1hoz. A szo\·jel tapasztalatok el,;ö net(yedév eredményei a lapján ki. 
a,apján elindított „Minden út jöve- jelölt é. üzemek és má:;odik he,yezelt 
delmezöségéért"-mozga.omhoz 60-an üzemek ünnepségeinek megtartására. 
csat'.akoztak. A dolgozók párosverseny E/üzemek teltek: Szombathely ál
kiértékeléséo,·el kapcsoJatbah panasz. lomás, a Dunakeszi Jitrmíijaviló OV, 
kodlak � szakszo lgálat rossz munká Budapest-Keleti Fíilöház és a Bé-
jára: Pél dául- a debreceni Jármiijav.iló késcsabai Oszt�iymérnökség. 
OV, a szolnoki Járműjavító OV-nel, Második helyezettek: Landler Jenő 
két ízben küldött kiértékelési, ugyan- Jármíijavitó DV, a Hatvani fűtőház. 
akkor -a s;iolnokiak egyszer sem teliek a Fale itő OV, Püspökladányi Tclcp
e,egel köleJezehségüknek. Ezen a le- helye és Szerencs á' lomás. 
ríilelen i& 16 béke\'ona!ol indítottak és \iaJamenn\i üzemben lelkes ünnep 
64 bekeg�illé:i:lj ;l>llr-idH��- , ségeket tartÖllak. ahol megjutalmazták 

az élenJáró dolgozókat. Az Eliizem 
cím elnyerését és a , ándorzász:ók át
adását a dol gozók nagy le!kesedése kö
zepette hirdették ki. Az üzemek öntu• 
dalos dolgozói igérelel \ellck arra, 
hogv úgy fognak dolgozni, hogv érde
mesek maradjanak az. E/üzem cím és a 
vá11d0rzasz,lók megtartására. 

A vasutas .dolgozók a munkafogye• 
!em megszilárdílásával, az á l lami és 
tervfegyelern tudatosításával, a béke• 
harc erősítésével é!'. az el1enség el leni 
harc fokozásáYa' készü lnek újabb fel• 
adalaik megoldására. 

seny nyilvánosságát. Ismertetni kel/ a A szakszervezeti taggyiilések sikerét 
do'gowkkal a kiértékelések eredmé- dönlően biztosi/ja a bizalmiak jó rn,m_ 
nye.Jf, május elsejei felajánlások telje- /iá/a. Beszé!Jenek a csoport tagja/val 
síré,;ét, t•agy 11l'rn teljesítését. Fe! kell e� su:mé/ycsen agdá:lják meg dolgózó
haszná1ni mimJ,,, rendelkezésre álló larsa1kal, hogy mmdenki vegyen részt 
cszkö?t, a termelési érlekezleleket, a a taggyiilésen és szóljanak hozzá a 
dicsö.,qg;tá,biókat. faliuisá.l!okat és han- 1 beszámolóhoz. Ugyancsak döntően fon
;ios b!iÍn1>11dó/lat. A bi.w)m 'i;,.k á 'landóan ws JefaC!al, hogy az OB-k és mühely-
fog/alliozza11ák · a csoporljukltoz tar- bizot/sqgok, a biza/m iak. - gondoskodja- '-,--:,-,.--:,-, i,-:Í-_____________ ..;... __________ _. ___________ ...,...,._...,._ _______ _ 

fo�!J _dolgozókkal és nyujt;anak ch-társi 11a1 a taggyíílésen e/hangzott javasla (!ez.'tl/k r�lla��: rrl.uFt'kát, /f!11ekelr1e_f A , nemzetközi hc/qze/ kit/ezödés,: A vasutas d;iggk,k, Fia ezeket a fel• 
segítségét a ltiányossá.l!ok kikiiszöbö- fok megvalósításáról, meri ez a s.zak- be[o1qásuk alá vonni a do/flozókat, ideién munkái,k ió ebéf!zése elválaszt- adatokat a legközqjebbi időben ;ól hái!• /ésére. A magas százafé!;ot elérő do!- survezeti demokráciát erősíti. íölefl az iíiúságot. Nem rnoz.(!ósitiák a ha,atlam1/ összeiÜJ!l! a mtutkaief!qe/em ják végr,•, ngujj:(i,d(an tnondhatják, 
gorok .me!Jett 11épszerüsíteni kell azo- Nem hangsúlyozható eléggé az a swkszervezetí bizalmiak. a dolJ!azókat kérdésé,•el. Harco'nank kell a balese!ek hogy suját fro�t{zákaszui/011 a béke 
kat � tíl:/1,/Jcz&kii:t is,, akik. qz anyag/a- fefadal•mk. hof.fq megszilárdítsuk iz a munkaiefll{elem meflszilárdíu;sf,ra. A c!le11 és az öniudatos c•asulas do/f!ozók c•édelméérl harcoltak. A hetedik sza
karékosYllgi •·:ti'" -�'elej(csökkeaté., . fecén v,,sutas • d'o'J!<!Zók mw1.kaiel!.1Je{111éi. Az laza mu,!Jkg.fe.l!.t1e'em köc•eikeztében hassarwk oda, /zoQ11 a 111wikaie!l11clem bad május elseje új lendületet, az a/
értek el jó eredményeket, de ne feled-' ü;.emi bi2ot1siígoknak kÖVe!kezeresebben, u11á/loliiik. ·� ba[ese!e1<. �zépes[ehérc•ár- terén méq milldi.l! fenná-ló sú/4os ltiá- koló béke utáni fokozoll vágyat je
kczzünk · meg · a jó munkamqdszer- /1ell harcolniuk az el/enséf! be/zalo'ás'a á/loináson·,r,elni/uf.;.i_eÍJ,4i/l .. é;;e4· I9gla/t nQoss<it,ok me,11;s.zi;,11ienek. Szilúrditsuk le11ti dolgozóink számára. Azt az el
átodókró/. az é/.enjáró müve�etőkrő/ és ellel! a munka[e.f!z1ele11J. terülelé11. En- vá1tá111{ra e111<edlék a vonatot. Két te- a te1ietö , le!,r&-iJidebb idői, belül a szálllságot, hogy 4' l/él1e megvédéséért 
mesterekről sem. · nek a laza és 111e1<alkuvó tnaflatartás- he,kocsi eg11másba fúródott és össze- munkafef!11elmet az öntudatos dol!lozók ml'rukri tiidazatri ·ke§;:é,n.:• Szilárdan 

A z  egymással párosuersenybe11 nak /eövet1,ezméntie például az. hof!t/ a töri. Buda/'ok-Nároso1 1' a forfla/mi szol- vilsfegi,elmévé. K.össük össze a szocia- követik a Magyár Doigozók • Pártját, 
álló szolg41alí helyek, iizemek Pált/építő OV fere.•icvárosi telepén az qálattcvő a -vcmotme,,,esztést a táo- lista oersei11J/ a baleseteknek az em- népiink becsült és szere/e// vezérét, 

tíz11aponként · értesítsék kölcsönösen e/li1ik nap /'07-en, majd az utána irászra bi.tl.a. -Három 'mozdort1J sú!qos berile(! eléihelő minimumra t•a'ó csök- Rákosi elvtársai és le11d111elesen lta/ad 
ef!ymást az elért eredményekről. Ha- �ih•elkező napokban 80-an 60-an és sérülése. sokfiuzer forid k((r t•olt az ke11téséoe/ és a mu11kafe(!11elem mea- azon az úton, ·amelyen népünk ba
c•ottla <'qyszer RZ iizcmi hámmszög/.>.k, véaüt 3ö-en maradtak táuo! munkahe- ára a fetciőt'en, a m11nkaicf!1Jelmet ,z,Úird/iásán keresztül bizlosítsuk rá/ja. a . fel szabadi tó Szo,,;etunió, a 

'a kiértékdnbizot!sáf!. r,r:fy la.g;a, er:!.l/- 11/ük/ől. A Szolnoki Jármii ia,,ító OV- semmi/>evec•q fo�galmisla ténykedésé- Párlw1k 'kongresszusi holá"rozalainak ""/.!!1 Sz'á1 ,n ,,ezfil be1111üllket a béke. 
két élenjáró szlahá,wvisla személyesen ben a iobboldali �zociáldemokraták vé- nek. maradtikla/an végrehajtását. tábor győzelme felé. 

,, J 
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ELOBE A.Z �IDP II. KOXGBESSZl,"S1\ DAT.A.ROZ1,TAINAK VEGREHAJTASAERT. 

IJj ÖTÉVES TERVi.,.XK - A BÉKE TERVÉNEK �IEGV1\LÓSÍTÁSÁÉRT ! 

A s•ahf'OnalnaA nena .�iheri•lt beioly6i.�olnia 
a társadalnai bíróság ítélhe•ését 

Aprili6 22-én a MAY l(özpontí Hi
ntalok kultúrtermében összeült a 
társa<ialmi bírósál?, ho1n ítéletet 
mondjon három megtévedt vasutas 
dolgozó felett. 

Halász Lajos mibzaki főintéző. 
Rónaszéki Adám és Bacsik Sándor 
főpályamesterek álltak vád!ottként a 
bíróság elötl. 

Halász Lajos müszaki főintéző, el
sörendü \'ádlott, ravasz fondorlallal 
rábírta Rónw,zéki Adám és Bacsik 
föpályamll6lereket, hogy a még pálya
építésre fe:használható, s az intézet 
tulajdonát i.épező 20 darab talpfát el
tu ajdon,tsák és r&szére, meg nem 
engedett célra való felhasználás ,vé
gett átadják. Halás;z a 20 talpfát el 
is szal l ittatta. 

t:irgyalás, a , ádtottak magatartása, s Sikerült a tarsadalmi bíróságot. mini 
a bírósál!' munkája fe'.ett. Ezeket írja a proletárdiktatúra egyik ,·ivmán)át 
többek között :  ,.l 'gy mentünk el a tár- lekisebbíteni. é6 e-z a mi hibánk. Az 
gya'ásra, hogy ott majd tanulni fo- el !ens<'gre akartunk csapást mérni és 
gunk. Hát igen, tanu! tunk . . .  Még-

1

- őszintén megmondhatjuk - nem 
pedig azt, hogy a ,·asútnál a felső sikerü!t. Ebben mi ,·oltunk a hibásak. 
\"ezetésben még igen erős az ellenség. "\em \"oltunk e:ég éberek . . .  " 

.A páros,·ersen,·ek eredményei 
és hiáo,·osságai a ,·asútoo 

Nena•etAö•i ssövetségünh 
naájus elsejei üdvöslete 

A vasutüzemben jelen.el!' 623 ,zol-
1?álatí helv áll e2vmással párosver
senyben. A ió poli!1kai felvi lál!'ositó 
munka eredményeként ez a o;zám ál
landóan eme,kedik. Me(!ál lapítottuk, 
hollY az e(!Yéni valla lás,�k na1nrésze 
az üzem 2:obál i6 tervére épült, Ki ke;I 
emelni az anval?iakarékossá(!ot és a 
tervnek határidö előLti befejezését a 
vái lalásoknál. 

a békéscsabai állomás kereskedelmi 
szoliiilatának dolgozói 27 szoliiátati 
hetyel kötöttek párosverseny-

szerzödést. 

A nemzetközi munkásosztály nagy 
ünnepére szakszervezetünk Központi 
Vezetősége távirati lag üdvözölte a 
Szovjetunió, !(ina, a népi demokráciák. 
a Német Demokratikus l(öztársaság, 
Franciaország, Olaszország dolgozó 
vasutasságát. Ugvancsak táviratilag 
üdvözölte r 'emzetközí Szövetségünket 
is. 

Szakszel'\"ezetünk hasonló távirato
kat kapott a testvér vasutas szakszer
vezetektöl, amelyekben sok sikert ki• 

vánnak a 5zocia l izmus építésében il 
békeharcban. 

A Szárazföldi- és Légiköilekedésí 
Dolgozók Nemzetközi Szövel6égének 
főtitkára, Stel iah Moraru elvtárs, Nem. 
zetközi Szövetségünk jókívánságait 
tolmácsolta és további nagy győzel
meket kívánt a magyar népnek, a ma-
1;yar szál l ítási és közlekedési do:go
zóknak abban a hősi harcban, amelyet 
a szocializmus felépítése s a béke 
megvédése terén folytat. 

Közismert az a rendelkezés 1950. 
júniusa óta, hogy használt ta:pfákat 
magáncél-ra felhasználni nem 6Zabad. 
A rende;et kiadá&á\'al az volt a cél, 
hogy az anyagtakarék06Ságot elömoz• 
díbák. 

A ter\'ismertetö értekezletek naln' len
dületet adtak a páro,versenv-mozl!'alom 
kiszé:esitésének. F.lősel!'ítette az is, 

Far/tus Béla elvtárs, ügyész hang- hol?v mozl?Ósító je!szarnkkal ismertet
sú!yozia, hogy a vádlottak a nép• '.ék a he!ri konkrét ieladatokat. Doro
gazdaság é� a szocial ista vasút szem· 2011 eddil? 20 pár kötötte me2 a páro.
pvotjából e:éggé el nem ítélhető cse; versenvszerződés,•t. A szerződések 
lekményt kö,ettek el és méltatlanna me(!kötésénéf az üzemi háromszöl!' 's 
váltak arra, hogy helyük legyen a közremííködik és a sztahánoYistákat 1s 
6ZOCializmust épit6. öntudatos dolgo· bevonják. kikérik lapa5ztalala ikat. A 
tók táborában. Nem h006zú az út „ fűtőháznál. amikor a párosversenvkihí
,.s;zívességböl juttatott" t.alpfától a vásokal tár1?Valták. Béres József moz
népgazdaság sr.ándékos és súly� donvvezetö kiie!entette. hol?V többet is 
megkárosításához, az el:enséghez valo tud válialni és mindjárt !ízszáza'ékos 
nyilt csatlakozáshoz, a kártevökhöz, szénme2takaritást ajánlott iel. A [el
alZ ellensél? beépített üinnökeihez. szó!alást a do'1?0zók helvese!lék. mel!'-

Na1?\'0ll helvtelen feltételeket adott ki 
pé!dau a budapesti ,\\_.\ \' !(!az(!a,üsá2 
vontatás, osztá lya a fútőházak pá
ros,·ersenvé,e! kapcsolatban. A ver
senypontoÍ<at minden tar1alom nélkül 
á l iapitol!ák me2. ami za\'arta és me2-
nehezíte:,e a \·ersenvválialá,;okal és 
azok kiértékelését. 

Hiba az, hO!!'Y mé2 mind;I? kevés a 

miiszakí értelmisé2 párosversenvszer
AMERIKAI VASÚTI MUNKÁS LEVELE 

A vádlottak előadták védekezésüket, vitatták és átdol2ozták a szerzödést 
majd o;zámosan kérdéseket tettek fel a és most már a módosított szerződé�sel 
vádlottaknak a 1ta l i1?alósá1? köréből . mentek á1 a "e2lédi fíitöbázhoz. Helve• 
me!vre a vá<llo•tak váia,2JOlta:k. Ezután kezde�nvezés történt a Land'.er \\ú

került sor a ho'.aászólá  - kra. Yek l<=iosz' álva részéról . ameiv az 
E-szaki Jármiijavító üV dol 2ozói1 h ída 

A dolgozók szomorú tényként álla- ki párosversenvre. pították meg, hogy „amikor az ország 
egy ltös, erőfeszítés és ltelyr.állás cso• 
dálalos époszát írja, akadnak kartár

sak, akik erről megfeledkewek." 

Milyen hi6nyoss6gok vannak 
a versenyben 

Hlánvo,sá2 az hol?v nem minden 
terü!eli bizottsáJl tette központi fe1ada
tává a párosversenv szer\'ezésél. Sze
l!'ed területi bizoltsá(!ánál mel!á!\apí
toltuk. hol?V a vonaltítkár és az OB
titkár nem ismeri a párosversennvel 
kapcsola!os aQ'itációs és szervezési iel. 
adatokat. De nem ismerik mél!' a terii
leti bízollsál? bel6Ö munkatársai sem. 
lllY fordult elő, hol!'V 

zödése. Mél? ma is csak álta:ánossá1?- A „ World Trade Union Movemenl" 

ban em. itik, ho!lv bevonják a mü�zaki egyik !egutóbbi száma l.öz:i egy a meri· 
értelmisél!'et a versenv müszaki e!öfel- kai vasúti munkás levelét a Szakszer. 
éte: einek bizlosítására, de ennél nem- vezeti Vil ágszövetséghez. 

Íl?en mennek tovább. Eb-bői a levélből mei;rtudtuk, hogy Sztaháno,·istáink - ke,·és kivéte'tö! az amerikai vasutas szakszervezetek ellek;nl\e - ugyancsak párcsverseny- egyebet sem tesznek, mint azt, hogy beu küzdenek, de mé(! mind !!' nem ki- jogosnak tüntessék fel a vasúttársa• eié(!ítö a munkamódszerátadások ságok egyeduralmi nyereségeit, De száma. harcol azért is, hog) saját zsíros jöve-
Súlv0s hiányossá!!' mu1atkozik a pá- delmeiket és köllségszámlájukat iga

ro versenvek kié1iékelése körül. A fel. zo!ják. George M. Harrison, a vasúti 
öbb szakszo!(!á at \'ersen,·kiértékelői isztviselök egyesületének elnöke pél

nem a dol2ozók versem·vállal�sa!t ér- dául 35.000 oo: lárt vesz fel évente, 
éke 1k k,. hanem a már rél!'•bben de hasonló ö,;szeget kapnak David B. 

me!!adott ;énvezökel. Ez lomplt ja a Roberfson, a mozdony,·ezetök és fűtök 
Hrsenvt és eme'i az amu1r,is nal!'V egye6ü'etének, P. Kennedy elnök a 
adminisztra!ív munkát, s ezzel e2ride- ,·onatkísérök és \V. T". Sltields vezér
júle(! a bürokráciát erösíti. főmérnök a mérnökök e gyesületének 

A vasutas doll!'ozók Pártunk I I .  kon• p-,nztárából. Ugyanekkor azoknak a 
l!'resszusának határozatait maQ'ukéYá munkásoknak a bére, akiket á l l ítólag 
téve, e2vre nal!'Vobb számmal kö,nek képviselnek. á l landóan csökken. Davey 
párosversenvsurződéseket. A szakszer. R,obertson fűtő szerint 
\'ezetnek az a feladata. hol!'v a do!20-
zók alulról  jövő kezdeménvezé�ét. a 
paros\"ersen1 szerződések me2kötését a 
\ ersenv n\"i\·ános,ágán keresztül is 
e!ősel!'ít. e és kiküszöböHe azoka1 a 
h bákat, ame!\ek akár a pároswrse
nvek. akár a Hrsenv miivánossá1?ának 
hiztosítása területén ma mél? fennáil
nak. 

az amerikai vasúti munkások u: 
utolsó 20 ev alatt bér td<lnteteben 
a második helyről a 27. helyre ke
rültek az orszáii ipari doliiozói kö-

zött. 

Elmondották, hogy a szociaiizmu� 
építé�e. felelősséget � !�!adatokat �o 
valamennyiünkre. ..Kemeny munkai 
es helytá;, a:;t ki\·án munkairontunkon, 
mert front a mi munkahelyünk is: a 

szocializmus épílé6ének, a béke meg
védésének frontja". · A dolgozók rá
mutattak arra, hogy „felemelt ötév_es 
ter.-ünk nagy feladatokat ró a vasut
épité.:,re. Sokkal több anyagra van 
szüks�günk, több i;ínre, talpfára, ka�
csolószerekre, stb. Mindenki tudJa 
azt, hogy a vasútépítés leg[ontosabb 
ténvezője a talpfa. Al-i elvon a v.a6út
epiÍéstől bármiiéle anyagot, az ötéve6 
tervet hátráltatja és öúlyosan vét a 

A Statisztikai Hivatal jelentése a második 

tervév első negyedének végrehajtásáról 

Ezt persze csak úgy lehel megérteni, 
ha tudjuk azt, hogy az elhunyt Witney, 
a vonatkisérö4< ei!'vesületének e:,nöke -
haláia után egynegyed millió dollárl 
hagyott hátra családjának. Nyilván
való. hogy sokezer vonatkísérő megta. 
karított pénze nem érné el ilyen eset
ben az egynegyed mill'ó dolt árt. 

Ez magyarázza meg azt is. hogy miért 
kell 

a vasúti üzemekben 56 órás hetet 
dol11ozni túlóra dljazás nélkül 

Az egyetlen törvényes intézkedk, 
amely a vasúti munkásokat védi, ki• 
mondja, hogy 24 óránkint nem kell 16 
óránál többet dolgozni. 

A néger fütők és vonatkísérők to
vábbra is kisebb bér mellett do!- · 
foznak, mint a mellettük dotiiozó 

feber munkások. 
A magyar vasutas do!gozók ebből a:z: 

amer;.ka; vasutas levélből is láthaljak, 
hogy a sárga 6Zakszervezetek vezetöi
nek minden törekvése az, hogy a mun• 
kásság fi l léreiböl maguknak vagyont 
harácsoljanak és kisemmizzék a do!· 
gozókat. A magyar szakszervezeti ve• 
zetöket a dolgozók bizalma á l lította 
helyükre. Mennyivel jobb és szebb a 

mal?)'ar vasutas doi(!02Ók élete, meny• 
nvivel biztosabb a jövő, amelyet bizto
sít számunkra a szocial izmus épité,se. A1, 
amerikai vasutasok nem igen ismerik 
az ember megbecsülését, mint ahogy az 
a levélből kitíínik. De még álmukban 
sem tudják elképzelni azokat a szo
c:ál is juttatásokat, amelyeket a szo
cial izmust építő orszál?' Pártunk veze
tésével juttat segélyezés, üdültetés, 
kuliuráli6 és sport \'onalkozásban stb. 
do!gozóínknak. A magyar vasutasok ezt 
a 1e,·elet olvasva, még kemenyebben 
markolják meg a 6zerszám nyelét. még 
keménvebben harcolnak a békéért az 
amerikai imperial isták ellen, akik ha
zug jelszavakkal akarják félrevezetni a 
vHál? népeit és ak'k Ul?V.a,nakkor a 
saját portájukon nem képesek rendet 
teremteni.  

6Zocializmu6 építése ellen. De vétenek A vasut áruszál i ítási ter\'él 109.5
1 

kedésnek felel me2. A fontosabb áru
békénk ellen is. Amikor az imperia- százalékra, személvszáll ítás; tervét cikkek napi állal?'OS 'rakodása 1950 
l i sta agresszorok nyí:tan életünkre 100.4 százalékra te!jesíteíte. A teher- e:sfi ne1?Vedéhez képest: a ,·asáruknál 
törnek és déli határainkon Tito bandái árufor1?alom eme' kedése 1950 első ne- 16.8 száza!ékkal. tél!'la. cserépnél 132.9 
c-,.aholnak, - minden kés,·e felépített 2,edéhez képest 25 , százalék. a sze- százaiékkal. kő, kavicsnál 60.4 száza
vast"lt\'onal, minden e. vont anyag a mélyforS?alomé 34.4 száza!ék. A MAV ékkal. mész cementnél 91 .5 �záza
háborus uszítókat sel?'íti, békénket ve- a teheráruk napi át!al?OS rakodási ter- ékkal.  szénné! 14.4 százalékka l ,  örle
:szélyezteli. l gv kell beszélni azokró. vét 104 7 százalékra teí jesíiette. ez az mén\eknél 15.9 száza'ékkal ,  kenvér
a lalpfákróI is, amelyet elvontak a elmult év hasonló idő.szakának teliesít- 1rabonánál 53.3 száza!ékkal. cukornál 

A népek harca 
Nyugat-Németország felfegyverzése ellen 

re:használás a lól." ményéher. kéi,e6t 27.2 százalékos emel- 10.3 százaí.;kkal emelkedett. 
Az üzemekből jelenlévő és hozzá-

&zóló dolgozók szigorú, de igazságos 
ítéletet követele·.ek. A tár€a,dalmi bíró
ság viS6zavonult ítflethozata'.ra, majd 
kihirdette ítéletét. amelv szerint bii
nösnek mondol!a ki válamennyi vád
lottal, kártérítési kölelezett.sél?el á'l la
p itott meg és 

A most kapott prémium 

ösztönző hatással van munkánkban 

erkölcsi meiirov ásban reuesítette 
őket. 

A l ársadalmi Bíróság nem wetle figyelembe 
a minisztériumból érkezett kérelmet 

A szakszen·ezet lapja már két h 
nappal ezelött ismertette a do:e:ozók· 
kal � prémi umrendszert. Na1rv érdek• 
ődéssel olvastam és mo•l. hol!'V elő

ször kaptam prémiumot, azt az örömtt. 
melv en2em ért. nem tarthatom mel!' 
ma·g,amnak. Ezért írok róla. 

A be\'ezetett premizá lá  t nal?"'\"011 \ár• 
A társadalmi bLosáll elnöke. .\'o- tam. Tisztában , o:tarn vele. hO!!V a 

vák Jáno· főpályamester a birö,,ag prémium- é.. a jutalmazás,; rendszer 
be,·onulása után bejelentette, hogy a bewzetése újabb jelen.tő;; l épés a szo 
minisztériumbó! átküldték Budafok- cialista l><'rezés. van',. az i!!aZsá!!'OS 
Háro� ál lomá„ 45 páíyafenntartási bérezési elv mel!'\'a'.ósiiása feté 
do!gozója által aláírt levelet, amelyet A fizelésnél l áttam bebizonvítva. 
Rónaszéki Adám ügyében juttattak el hog,y aki többet dol l!'ozott. az többet ís 
a Vasúti Föoszlá'.yhoz. Novák elvtárs keresett. Ami kor ápril's 29-én felvettem 
bejelenté„ét a dolgozók jogosan a füelésemet, me(!iepildve tapasztaltam, 
társada!mi bírósá.1? ho2v jóval többet kaptam. mini 

néhánv. U!!'Vanolvan munkakörben do> 
befolyásolásakéflt fogták fel és !!'OZÓ kartársnöm. Már csak azért 1s 

ennek hangot Is adtak. m�glepödtem, mert a . . Közlekedésben" 

olvastam hogv a prémiumrendszer be 
veretése nem ielerú fi zetéseme'é;;l. 
azzal a különbséP'l!'el. hop-,· az elér' 
l!'aula•�sá<>"i eredménvek alapján 
mindenkor tel ies mértékben ki kelJ 
[izetni a kiérdemelt összee-et, UI!'\ 
érez1em ebben a pil lanatban - és ÍI!"\' 
is van -. hOll'V érdemes doltl'ozni. a 
szocia'lizmus építé,ét mel!'l!'\'Orsítani 
Munkám eredménvét v'szontlá-tom az 
új l!'Várald>an, szeobné: szebb hidak· 
ban. élettel teli kultúrpalotákban é,; 
gyermekektől virágzó napközi otthonok. 
ban. Vbzonlláiom munkám !!VÜmölcsét 
abban is, hoP'V ha i · do!<eozom. ha 
emelem terme:ékenysége'!let, emelkedik 
fizetésem is. 

No:•ák e:,1árs közölte, hol?v a 1. ársa
dalmi bírósitl!' feladata ma2as!atán 
ál lt  és ítéletfben nem vette tekintetbe 
a kérdéses levélben írottakat. 

A tár�adalmi bír ·. ál!'i tárgvaláson 
a minisztérium kép\'ise:öje tiltakozott 
az el 'en. mintha befolyáso,ní akarná 
a bíróságot íté'kezésében Ez a tilta
k02.ás és a dolgok magyarazása nem 
,;ikerült az üzemek jelen!évö kép
\'isc:ői ·rosszalólag vették tudomásul, 
a könnten félreérthe\ő, a tár6adalmi 
bírósál? tekintélyét mélyen sértő el
járást. 

A dolgozók véleményét fejezte ki 
Sóos E!ek e:, tá•s is. az Eszak: Fíitő
ház üb ti•kára, Rki !apunkhoz irt bí
rálo levelében kritikát gyakorolt a 

F.n az! hiszem, hOP'V a prém;um- és. 
jutalmazási remk,zer bevezetése ösz-

tönz.ii ha1a sal lesz min-den dol!lozó
társamra abban, hoe-v fokozzák a ter
mel<'k m·sel!'et. �ökkentsé,k az önkö!l
sé1?,;t és javítsá� a minösil?e'l· Ezt 
kiván;a sajá1 érdekük. ezt kí\'ánia a 
szocia! ·zmus é�'1ésén '4c mee-l!'vorsilása 
és nem ut<.f.;.ó wrban a béke mell• 
védése. am.-lvért szünet és mee-alkuvás 
né:kül harcolunk a Szovjetunió oldalán 
a l?'\vzelemi2. 

Tóth Aliz. 
Budapest Nyu(!ati p. u. 

dol l?OZÓ ja. 

Rádiótávirászaink készülnek 
a Popov-emlékversenyre 

A rád·ó feltalálója, Popov orosz tu
dós ha!á'ának százé\'es évfordu;óján, 
május 7 én a m.agyar rádiótávirászok 
össze!llérik erejüket emlékverseny kere
,éb, n, hog� ezzel is adózzanak a nagy 
tudos emlékének. 

A.z Allamva ·utak rádiótá\ írászaí lá
,asan készül ne!< a versenyre. A házi 
versenvt a közelmultban tar:olták a 
Vasú ·· Föo;.ztá:y 9. Szakosztá:yában, 
kitiinö ere<lménnvcl. A fővárosi és vi
déki rádióá llomás3i l"!k legjobb dolgo 
zói - szám zerint 32 en - vettek 
részt a háziverseny döntö_jében. Ti· 
zennyolcan értek el olyan telje&ítményt, 
amely biztosítékot nyujt arra, hogy az 
em:éhersenyen méltóan képvisel ik a 
,,asutasságol. A férfiversenyzök kö 
zött K i,;,es János. a nöYersenvzök kö
zött ped g Eger ;zegi Erzsébet értek el 
kimagasló eredményt. 

A tények vi'-ágosan mu-tatják, hogy 
Nyugat-Némerország felfegyverzése az 
imgerialísta po:itika döntő tényezőjévé 
vá.� Európában és mint ilyen, komo
lyan ves-relyezteti a békél. Az Egye
sült Allamok vezeiöinek sikerült a 
nyugati országok po!itikai és cazda
sági életébe beha,o:ni. Ez a siker 
azonban még lényegében bizonytalan 
és ez1 érzik is. Látják, hol?V ieleníö
sen fejlődtek a népi erők a világban 
és tapasztalják a Szo,·jetunió által 
vezetett antiimperial ista tábor napról 
napra va:ó erősödését. 

A Szovjetunió el!'V harmad évszá
zada folytat olyan politikát, amely a 
munká-,ok érdekeivel azon06, hozz;á. 
segíti a népeket, hogy fe!szabadulja
nak, szabadságuk, függetlenségük és 
a béke érdekében folytatoU harcukban 
támog'atja őket. El!'v harmad évszázad 
óta a tőkés országok politikai irány
vonalát a következő lény határozza 
meg': a Szo,· jetun'ó létezése. É6 ie'en
leg i a Szovjetunió, az imperia !i6ia 
te\'ékenykedé6ek fő akadálya, mert 
nem engedi, hogy a világuralom ér
dekében a népeket leigázzák. Ma ln• 
kább, mint valaha, megériik a népek, 
hog-y nemzeti függetlenségüket nem 
vh·hatják ki, ,·agy nem őrizhetik meg, 
hogv ne támaszkodnának a Szovjet
unióra. 

Két,;ég nem fér hozzá, hogy az 
imperialista táborban olyan érdek
e!:enlétek mutatkoz-nak, melvek más 
körülmények között, fegy\'eres kon
fliktusra vezetnének. De ma, háttérbe 
sKrít iál< ö1<et. csak a�ért, h<>I?\• mel!'• 
akadá'.yozzák a népi erők előretörés<?!, 
a népek [elszabadulását. Erre szo'gál 
e!sősorban Nyugat-Németország [el •  
fegyverzése is. A z  amerikaiaknak a 
nyugati or6zágdkba va:ó behato:ását 
a zsoldos kormányok bűnrészessége 
teszi lehetővé. Európa országainak 
dolgozói, kü!önösen a francia dolgo
zók még nagyon élérrken emlékeznek 

azokra a szenvedésekre, me eket a 
német mi!itarizmus okozott nekik. 
Ezért értik meg azt a fenr,egetést, 
mely Nyugat-, émetország fe,fegyver
zésében rej : ik. 

Mindez érthetővé teszi, hogy az 
európaj munkások berlini értekezletén 
olyan határozonan fog:altak ál lást a 
nyugatnémet újrafegyverkezés ellen. 

A „le Mouvement Syndical Mon
dw.l" legutóbbi számában írja eze. 
ket a sorokat Alain Le leap, a Szak
szervezeti Világ5zövel6ég a le!nöke. 
Beszámolójában hangoztatja, hogy az 
Európai Munkásértekez:et, az a tény, 
ho,n, a has-pei üzem dohrozóinalc 
kezdeményezésére a nyugatnémet dol
gozók fe!hivá6Sal fordu:1ak a többi 
európai orsuíg dolgozóihoz, az érte. 
kezlet h.alároza4a, amelyet nagyon 
kedvezően fogadtak, az európai dol
gozók küzdelmének új erőt fog adni. 

Ez.t a harcot seJ,?ílik például Nvu2at
'émetorszá(!ban a Góliáth-üzemek 

Brémában ahol a vezetőktől a tanon
cokil? százszázalékosan aláírták a fel. 
[e1?VVerzés elleni követelést, a nvu2at
német üzemek egész sora, ame!yek
ben nal!'V népszerüsé2ekre tesz máris 
szert a „Nélkü'ünk!" je!szó. Va,n, a 
harnbur2i kikötő r.akodómunkásainak 
jelszava: ,.Dob;átok a fel(qvereket az 
E/bába!" Ezért harcolnak a francia 
vasutasok, a noeuxi bányászok. a 
Hotchklss-üzemek. a saintesi, a bor
deauxi é6 a bastidei vasúti munkások. 

Ezért harcolunk mi is a Szovjetunió 
,·ezetie béketáborban, ezért ünnepel
tük a nemzetközi proletárszo'. idaritás 
és a béke harcos mel!'Védésének iel!'vé
ben a heted;k szaba,d május e'sejét. 
Ezért követeltük mi. vasutasok szinte egy embe!'lKént békealáírásunkkal az 
ö'hatalmi értekez!et összehívását. 

A népek h-arca Nvu2at-Németorszá2 
feifel!'Vverzése ellen, a mi harcunk is, 
amelvet éppúe-v sel!'iiünk a termelés 
növelésével. mint fokozódó békeharc• 
cal üzemeinkben. 
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Eljen népünl, ve•etője.,. a Magyar Dolgosóh Pártja ! 
Eljen a ,nagyar nép első béheharcosa.,. s•eretett ve•érünh.,. Báhosi A-l�tyás ! 

A tervismertető értekezletek tapasztalatait le/használjuk 
a szakszervezeti taggyűlések jó előkészítésére 

Aprilis közepén zajlotl.ik le üze- j körüfményeket. Például Szeged á:!o-
1111einikben a iervismertető értekezletek más későn adja le a mozdonyt a iüló
a viasút területén. Ha összehll60nlítást háZJJak 
teszünk az e:öző értekez:et és a mos- A krvi&rnertető értekezletek ellenőr 
tan, között -. �egáEapíth-ató a fejlő- llé,,<;énél megál:apítható, hogy ott, aho: 
dés. Annak el,enere, hogy a szakvonal a tervet elól>b kapták meg és, volt idő 
későn adta ki_ a tervet, általában e! " kel:ö elökés.zíté.sre. sokk.il jobban &i
lehet mondani, hogy a terv1&merteto kerültek az érlekez:etek. Az ómisko:ci 
értekez:etek_ hoztak jó eredményeket. osztálymérnöksé.g dolgozó n.ak 90 szá
Ez e!SÖ&Orban annak köszönhető, hogy zalélka jelent meg az ér;ekez:e.en. ahol 

minden tervismertető értekezlet a jó hozzászólások völlak és verseny-
béke harcos megvédésének jegyé- kihívá&Ok is történtek'. Itt a X. pá:ya-

ben folyt le. m_1;5teri &z.akasion a Pin.csák-brigád 

A.z aktívák jobban mozogtak, mint ed- va,.l�ita, �ogy_ hat napp
_
al_ ha0;arább 

dig. Az értekezleteken viszont [ö hiá- befeiezi ma�O(h�-
ne�e�ev1 

_
1�rvet. 

nyosságként k!eH megemlítenünk azt A b1zalm1ak 10 fe.vllagos1to munkál 
hogy a beszámolók nem vo:4ak elég folytattak például N,tgyk,inizsa á'lo. 
szemlél,tetöek a do'.gozók számára. Nem m_áson és a lütőház.nál. S�•sf.ehér 
hangsúlyozták és nem kellőképpen varon -�g<&.lség�- vit•a fejl��öt�. a �ö
sz.em:éltették az elmul,t negyedév ered- vetkezo ne!!'Yedev1 terv te.1es1lese er
ményeit. Az,t, hogy mit jelentenek nem- deireben. Két javaslatot is e'fogadtak 
rretgazdaságunk számára. Sok he:yen és megtárgyalták a Győr állomással 
az ü:z.e:mi bizotl6ágook oom nyujtott.ak kötött párosverseny-szerződ�t. Jó volt 
ket!ő &egítséget a szakvonaln,ak a be- az előkészítés Debrecen állomáson is. 
számolók elkfaziléséhez és csak •kevés Többek között Kovács Zo'.tán sz1ahá
üb-titkár ellenőrizte le a kész beszá- novista vcnatkezielő főkalauz panaszt 
mo:ó�at. telt, hogy 

A tervismenetö értekezJetek pozilív munkamódszerét nem tudja átadni, 
eredménye, hogy a dolgozók az érte- mert szolgálati főnöke nem járul 
kezleten felvetették a termelést gátló hozzá. 

E zze.1 szemben roosz terme!ési értek ez 
!etet tartottak például Tata.bánya
Felsőn a pályafenntaTlásnál, ahol 
S:Mbó pályam�ter nem a megbeszélt, 
hanem a későbbi időpontban tartotta 
meg az érlekez,'.etet. 

Sa!gólarján állomáson viszont jól si
kerü:t az értekeziet, de mielőtt befe
jezték volna fe!szóla,:t Németh János 
állomásfőnök, aki az ellenség uszályá
ba kerülve kijelentette, hogy teJ'Jlle:ési 
értek.ezJelet nmn érdemes tartani már
csak azért sem, m<>rt az igazgatóságra 
beküldöl<t jegyzőkönyvet „ad aktába" 
!,esziik. A dolgozók felháborodott.a-n t'l
takozta,k az értekezlet lebecsülése e:1en, 
habár az állomásfőnök próbálta meg
mal?'varázni szavait. Ebben az ügyben 
folyamatban van a kivizsgálás. 

--1 

A SZOT elnökségének határoz,ata 
et'le:mében május 6----12 között s-zak
szervezeti taggyü:éseket kell tartani. 

A szakszervezet üzemi funkcionáriu
sai köves...�ek e: mindent a szaki&1..er
vezeli taggyíilésé-k jó e:ökés,zitésére és 
ha�ználják lel ebben a tervismertető 
értekez.lelek iapaszta.Jatait is. 

Sipos Géza pályamunkás, bizalmi 

a tagkönyvcserével kapcsolatos könnyelmű intézkedésekről 

A budapesti területi bizottság munkájáról 
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Páuyin elYtárs máj us  elsejei üdvözlete 
l\'iJll FJt1d(rÍ( v ic:s p.;sny n el\"l,11--. 

"Zta:urnllV1sta 111, tdon) yezel1l, a Szo• 
r 1a : 1s:a \\unka I h,�c-. a m&g, ar  vas
u las  dtt J1,!ozcík barátja é.s spg· ilüjr-, ma. 
jlls 1 -e a l kal rlli,b,,I üzenetet i n tézett 
111ag"y élf har.í t.1 ih, {1 

\ .,Szabad \ ifi'' május :l - i  számá
h;in közölte ezzd kapcsulathan a 
tPoszkya, rc.dio Jelentésit. a :nc-ly a 
l,hn•tkezöképc-11 ._zc·1 1 :  ., KN\.'es ma�yar 
barátaim! \ \ iL1g dc• 1

g-
ozo.nak nag-v 

ünnepe ,an 111 ::1 Ez1.•n ;1 napún kü'ü• 
nCJsl'n nat!, 0:ü;'iet oi-.nz nekt·m az. 
h<>l()' íi<l\'ö7.,i1hei lek bonnc: 'hel a 111u11 -
ki• ba11 elért u1abi> sikerei,ck n i '  a l r11'1-
hril. Benniin l,et, szn\'jc, emhcrckct. 
i»zrn,c örömrnd tiiltenek l'I a m�:::yar 
C:dl_!nztik s:hcrei. !'-izovjet nl'plink a 
btké.s munka frontji:Jn rlért nagyszrd1 
:..ry,iztllrncl,kl'I kö�1ünt 1  m..ijus cl�t'j'.�
nck tinnt:pél. � ihfcsen Yég-rchajlot tuk 
a �zovj('lun; c·, 11c'.•p�;1z.dasága háhorú 
ul,inr i1clyrcJ l l i t a  �nak és to,·ábbkj 

ie�ztésénrr Od}.0 szerü tervét. Fl}ly1k 
:i \ort1 111u111zrnu� nag-y lt'ksitmtinye1-
r:1 \ épill;5e az c-g-é�z �1.0,·jet nép rész
, dcl,,n· I .  ,\ szo\'jcl emb,:rck sok ér-
1,kcs l<'rmclé,i aj �nd,,kot készítettek 
haziljuknak a mújus elsejei ünnepre. 

Kni,�s barátaim! \z egés1. éten-
Jáni cmb�sfgnek , a békéért, az  új 
t'zború' sz ítúk e l len \"Ívot· et:,Te �,_é
< " dii ki1,.delme jein éb.-n köszöntj ül.; 

n';:ju, ei,(•j�t. Tudjuk, ho�y ,ikerrel 
hé lad a b�kt•al á írtisgyiijh:s or�zi1gotok. 
l•ó·1 l;S sok rniis. (•r�z;íg-han ezekben a 
11:hlol h,111. Ez Újabb b11.unyítl•ka a nr
r•k � lükélt szándékának hog\' me"· 
i1r✓. 1k  a b\'.kCt. .\\i mincli'g- tudatáh:1,..n 
, nzytonk annak, ked\' ,, baráta im. h,,gy 
a bihl':-. 1111111 r.,1 irontjan e lér t  � iker�!, 
l,cl hozzirJá ru lunk a béken'del mi küz
d<'icm r1!!) <'hn. Tiszta · szí\'b'öl újabb 
s i kerek< t kíl'1inok nektek munkát"'-· 
l,211 .,;s a hékél ,·edő küzdclme\ekben." 

4 Pranla .�::cii fetésénel.· 39. ét,Jorú11fójti11 forró .�:::ereletlel 
kö:<::Önljii k IA!fli11 és S:::tá/i11 ta11itásai11ak nagy hírdetójét, 

a békéért folyó l'ilágl.iizdefem hatalmas fáldyáját, 
a bol.sevik sajtót. 

Hibák a szakszcrYezeti kultúrmunkáhan 

Az ápri!i, 21 22 én l11U:!�Jrto1 
kcnile!j t'S mc�) t�J ht'mu�au',kon kul 
túrcsoportjaink jú erl'dmén\'t  értek " 
L'gy a budap,•sl i ,  mint  a tcriill'li kul 
túrc,so)portja ink b<'JUtottak a döntöl<IH• 
és 111úr eddig- b komulv fc!ké:--z.iil l:-;égröl 
lettek tanusirgll\. Ki: ünösrn ki ke!I 
,·mc ni a Központi Hh ata lok n·g\ CS· 
karát, ame:1 rövid iC.t'\'Ps m[ködése 
után na �y • s ikerrel szerepel t  és az 
énekkar jó rr.• �( rpo'.ítihája, vala1 linl 
ft ::!� clmezett..,(!!C" pd<la�,l.:piil szol galt a 
töhhi csoporlc!rnak is. 

A , erscmek sorún kiilönösen ki lünt 
a misko:ci · krii lct kultúrcsoportjai ,ah  

)ri m ,iküdése. a me!) a nhál in ldhh i s  
ör\'endetes, mert a csoporlok legna 
l!\Ohb rf,ze u1 {s a hul1ún ersem be 
, H 1<) beneyezése:, !-;orún a l a kul tak.  Pl .  
Lgfr. \'á111osl!1 örk. Kálki1polna. 

A ,e rseny<'k szen·ez<.'se á lta lában 
jónak rnondhat1\ azonban tapasz1 a l 
tunk hiúnyoss{,gokat is. Helylecn ,o l t  
az, ho1n e(:L ,jhl> he!yen sorrend,,t á ' 
l ítotlak fe l  az  egyes e�opc, rlok közürt 
,;, az első, a má,odik és harmadik 
heh ekt'.rt mciil a ,·ersen\', hol  dt a 
wr'seny szempontja i  csak· azt írláK 
clii. hogy mdyik csoportok jutottak to_ 
,,,hb, i l lel\'c e,tek ki a wrsenyböl. l· z 
so,ir iszla megnyi l , ;inul áso�ra adott 
okot é.s sr,kszor károsan bei.1lyáso:ta 
ú�y a zsüri, mint a csoportck mükö 
<le-él. 

Ku túrc,oportjaink tcdbbi sikeres 

Diviaczky Gyuláné : 

sz�rep <' ,;n,·� biztosítása érdekében ír 
kel l  \l'tnünk azokat a h iányo,;ságoka l ,  
111,• , ick központunk kultúrne\'elési osz• 
\áh án mul;rtkoznak. A legdöntőbb h iá
ny,;ssúg- az, hogy a Ycrscny �ze-rYc
zése. i llel\ e csoportjaink iráni itása 
szétio l ik és nem történik cgi ségesen 
a küzpuntb,i l .  :,.;cm tudunk rész.c'esen 
a cwportjaink miiköd.!séröl, megmutat_ 
kczó hián)o:--s.igaíró. , így legt0bb.ször 
csak reQiszlráljuk az eseményeket. A 
,.,..egklelii társada lmi  há lozatunk sincs 
111;.g kiépil\·e, söt az egyes ,-sopoc!ok 
[ol ynmaios palronálása sincs bizlo 
sit,a. :,.;cm segitjíik elö csoportja ink 
miisorpol i t ik,íj�1 sem keiföen. 

Pártunk I I .  kongresszusán megad,�[ 
irány,onal , i i ágosan mutatja, hOQ) 
ku.túrcsoportjaínkra mi : )en hata:mas 
feladatok várnak. Ezt csak úgy 01,l
haljuk mc�. ha h iányossága i nkat ma• 
ra<l<'ktalanul ki javít _juk. ha élií\'é lesz . 
sz11k a központ és a c,oportok közöl\1 
1,apcso'.atot, ha nwlrja, iljuk í1g� a 
központ ku l túrne,elési oszl'á l } ának. 
•n111t a terü'eti ku. túrne,·e!ésí íclelii. 
sök 111u11káját, ha miné szé esebb ak 
( i\'nh.il<izalol á llítunk be tár,,dalmi 
munk{rba, csoportja ink e' Jenörzésére és 
.iobb munkújának \'l'gzése érdekében. 
rorduljanak csoporija;nk i1g,· a kc1z
p, ntur ,'ioz, m ini a terüle'i bizottsá• 
go,hoz minden problémá jukka l és S('. 
gítsék bíra:atukkal .  jobb munkamód. 
szerünk kia akitását. 

Harcolnunk kel l  Nyugat- Németorszag 
felfegyve rzése e l len  

A . .  Knzlcl:ctfr.s" lrn�ahja,n iizenrk 
sokezer, hékércvci�yó, dolgoto asszony 
téfr..;amnak 

Ked\'cs ,\ -wnyt,írsaim1 Fel kel l  
\'cnniink a kim&lctlen harcot a g1Ujtn
,::a1,í i lll lH'r ta l is l ilkl,al szcrnhen. ,\hogy 
p,; ldi,t mula·.tunk a l í1.1! ap_os b�.'\C! '· 
cici mi kampan)  han, a bekerv a l a 1ras
gyC1j 1ésénél. ugyanúgy induljunk el 
l iázrcil -házra és népne\'elö munl;írnk
kal ismerl<•ssük a nemzetközi hel yzet 
foszü! lsé:::ét. ,,lutassunk ni az impe
riai ósták mPskrkedéscirc és ,Y i lúgilsuk 
r.H'Z ei::1·ik lcggya l irza losahb. s leghííhb 
J,:utvftj.jnak, a csa l l c'is Tit6nak s1,rrcpt;t. 
J l a ,:colnunk kel l  • , ugat.\émclurszúg 
felfegn-crzésc el len. Békét akarunk' 
lláborúl cs2k a here amerika m 1-
l iornos grn�sz er<"k akarnak. akik n m 
riadnak Yis,zrt al lól hogy üsszelui .rá• 
c_,,lt dol l;iraikhoz a dolgozó mr l 
l iók \'l'íl' tapaclj1 111: 

,\sswnytársaim 1 �\ár két v í lághú 
h•)TÍI t üze puszi íwU l 0 a-zánkban. T11ci
j 11i-. j , , I .  m :ht•n fit 1dalmal és sze> ,·e 
dés' jelent. Siiketck lennénk-e éppen 
nru,I, am kor ;iz i01perral stúk egy har-

madik vi lagháhorút akarnak kírohban 
tani> Egy olyan h{ibnrút. a mel y meg
S<'mmisitené békés és m:ndink,íhb szé
pülő éleliinket. Minden nehézségünket 
ne�ik köszönhet 1ük. \'á laszol iunk eze,- · 
nek azza l .  hogv <'heren örkridji;n, 
és úju l t  erővel dolgozzunk munka teríi
letünkön. 1.cp lezziink le minden el len
séget és \'asököl le l  suJ lsunk le  azokra, 
"kik ölé\'CS tervünk sikeres beicjezését 
szahotú lják. 

i'\ . dolgozó niik, irg)' \'ehetjük ki 
legjohhan részünket a héke mt•g-Yédé
séhiil, ha n'szl\'es1.iink a termelő mun. 
kMian, it szucia l ist� munkaversenyben 
llrigúd"kka l ,  egyéni. és párosversP
n ·ekkel ,egitjük népgazdasi1gunkat. 
s küzntve crösitjük drága hazánkat 
,·éd,i néphadseregiinket. Legyenek 
példakt'[>eink szo\'jet asszon ytársaink. 
tanítóink és útmutatrirnk. Ha össze 
iugunk, lrnt a !mas erii ,iihbleltel gazda
giljrrk a d icső Sztál in eh·társ á l ta l  
, czetett t,,,kdábort 

Diviaczky Gyuláné, 
a „K,izlekedés•· le, elezö je. 
(U jpe,t, Tél-utca 39. sz.) 

Rossz szervezés - túlzsúfoltság a vonatokon 
1 apun• t, •lezóJe, Emln·r Ferenc 

elvlár- ír Ja le\'elt•ben. hogy f g} ''
· 

-n-
111c1 ki éri a , cm2tok k1hc1,zndus�t 
�� megú1 1 i1p1totta. ho�y a hud.1 -,,...._ti 
i'I \V I Q'azgatósig vJgy nem akaria 
tudom.J-..ul ven111. , agy r nnl'.s a kahra 
vú lhiz,atni a lwlyzeten. mer: a vona 
tuk kihasznált.  ;, gát hárll'm h<':yen , ,  
n)i l\ ántart1i1k, dc  a zsúfoltság m,·g 
..;ztinteté::-éröl nem rrondo:--kodnHk. ern
rl·gt·n nao·v '1ppar�tu'"l-;tll uta.._..,zam · a 
lást tartrrtiak, ej!y csomó pa1, i r l  ícl
ha,znitltak, dc „ i 11 1 ézkedés" nem riirlént 

[;'mlwr elvtárs p,• ' d aként eml íti az 
l � I J·rh szúmú ,·onatot. Sll�R'-""'Íl"hti1  • 
vár  és Budape t Kelenföld küw•t 
/1\ inden ,wmha••1n amikor a munk:i
kujat bec ü lde ('Jl cl\'égz;; doJgovil, 
sicl'1ek csa 'ád1ukhnz. a lepcsokon. al 
jaróh,dakon czacdín akénl ö ,zepré-

selve, éktve,zélyes é, t ,  ·t,,tt mrídon, 
cs,inek ,zélnck kilé\'P „utaznak". 

Ezen a Mictet lcn á l lapo1on sürgő
sen ní ltoztatn i  kel l .  A doll!ozók nagy• 
rész<' me�fázik. amikor m ind('n mun
kúskló!zr(' z íik..;,ég \'an. a va .... ula�ok fe� 
l ü lete«<'"e miat t  e,et.eg kie,nek a 
termelé ból .  . ,•künk. rn,utas dolgo
zóknak "Ondulnunk kel I arra. ho:::v 
nepr iil ,;munkban legfőbb érték az 
emher t�:; úgv ,·i g-, ilzzunk a vona1oi;o11 
utazü dolgoz<'>k kényelmére, te,tr ép
sl'f.!l•rt\ mint  két szemíink v i li1g-ára 
kj,,zi hc le\'el ét Ember Ferenc. 

Bi,unk abban. hog,· a bud�pesL 
,\\ \V l gazg::tó-áir i l letékes szerver 
mt•"i·rtik az ezer é--. ezer dnlgoz6 he 
\'Ott r•t le\'clet é, ha ladékta lanu l ,n

tézkednck a tíírheletlen á l lapot meg
Sl� :J!ClésiérÖI. 

& O Z L E K E l> t. S  

,,,_... 

I NDUL A BÉKEVON AT 

NYÍREGYHÁZÁRA 
Budapest , yuga ti-pá lyaud\'ar az 

,•l mu l l  napokban hékevonatot indított 
:\y ireg\'házára. Erről sámol he /\"o
c.is 5andor elvtárs. kétsacres ,ztahs< 
nov,,ta munk:\s, a .\\ag, ar ;\épköztár
'""'g: Erdemér<'m ezü,t fokozatának 
tulajdonosa. l_apunk le,elnőie, , 

., . . .  A ,,,,,u,t cndf1ása 1inne11é/ye, 
kcrP/ck kőzöc/ /ör/ét1 /, hogy euel is 
11yomatékut adjuk békéért f!'lyó lwr
runl•nat Az ti1111ep•1<!2.en részt:.·ette� 
a Szabadsá�hur<'OS, SzQ:Jil�� egy .<.·a
kas::.a, a \'/, '-lu:r11lei/.}n,vü;s.._ a P_árt, 
a �·zul!i zeri..•e,:cf, ,tt .,,;,iok.,;zolgalpt cs a 
társadalmi sier,1eutek képc•isel<ii. l 

A békew11ulot tociábbító bri_qád uc
.relüie. Xa{!q fs1c•á11, eimowfr,tta, ho�.11 
ll!írlta/atla11 öröm foglfl el, amikor 
mc{!t11dla a uezényletben, hogy ii vtszl 
a bt'ke,•011<1/ot l\'yíregy!rázára. !-.eme., 
Lajos fökafa11z kitlint�té.snek veltr a 
11u•1,;bizatást CS hanaslily..ozlu. lwJ!y a::: 
óUuu,ás ö.,,;szes do/goz<:>ju tanubizony-... 
ságot altar tenni a •béke mcJ!' �.'édésért 
é.s t,,bb1ermelésse/ harcol a bi'kiért. 
l\ edolaji ltiire ka/ouz · a';:/ mondotta 
i11d11/ús elótl, lwg!f a békewn..it ke
rekeinek csa/togásából szinte hallani 
i..'t!li UZ e�és.z :..'i{ág dolgozó,nak SZll
t'Ó/: Bé-kél alw-runk! Jó érezni azt, 
hof.!.t/ nemcsak az altiirásommul tehe
tek · /anul11zo11ysál!Ot érzéscimröl, ha
nem, hogy a munkátf}-on kerrszttil is 
bebizonyíthatom: a béke me/ft>/1 ua
JW"k és ez/ 11emcsak cőbbtcrmelhsc./, 
hr111c111, ha kell, fegyuerrel a kézbe11 i, 
beb1zunyi10111. 

Az M.\DSl küldö/le t•irágcsokorr:11 
1i,foözcilte a mozdonyszemé/yzelct ;s 
beszédében S z  t á I i n eh1/árs sza,,atc 
itfti.z.1(!, 

lso/clos Rózsa rfofúrsnö. az áll,>· 
más ,zemélypénztárfönöke beielen
teue, ho:t.ll új 1t>ozga/mal indii el, 
melynek t·éljo sorrmkh•iU elfó!ni 6 

m1mkú.,sá1<ot múr pé111eken., üzemeik 
útján /wtije)Zyekkel. 

l.'lúna \'izi eh•lárs, � békebizr>/lság 
fílkáru brszt'Jt_ Szouait .J,zámtalansznr 
mc{!szukíto/lúk a dolgozók_ knzb<'kiál_•_ 
tci,ai. amelyek S z  I á  I i n és R á k o s ,  
e/;,ttirsat. a Párco/ éltéÍték. 

Arról beszéli, hof!,y ,t, !1árf- és tö
mel{szcn•ezcti 11épnct'elők, 11 hPkebizoct
súlli to_(!okkal karö.1,•e. máJ,!1/trrti.,.zák 
m�(! do!{!ozólcirsuiknok, hof!lf m,t iele11I 
a héke. Sorakouwi.� jel a béke me(!,•t!
dé,ére és mutassuk meg a hosszú
leiáratti ;.1er"ie11.u.,zerzódéseken keresz• 
tü{ a cer.1e/öirúnyzat t1í'lteljesitését. 

A na(!l/ töme(! lelkes ünneplése köz
ben ewiá11 Szc-melrák Tibnrné ior
l,!a[mi szulf,(álutll'i..'Ö tiszt elinditotla a 
béke,•n•wcor. l'e,'han_1rzorc a béke
ill(/11/ó és u ,,o,•utkerekek c<allo,l!ása 
ősszeol,•ad1 a,- induló hanf!i<ri-c•al. 

. 4 b,1kevo11al kigördli(t cillomásttrtk-
rol , _. 

Megalakult a kecskeméti 
nyugdíjas csoport 

A közelmul!ban 180 11\-ugdí 1 a,  
, asutas jelenlétében mega lakul!  A 
\'a,utas  Szabzer\'ezet kec,kemétí 
n\'u11:d 1 jas helyi c�oportja. 

A gyíilés nagy demonslrácró volt 
a béJ..e mellett, A felszólalók hang,ú. 
lyozták. hogy a n\ ugdija, ,·a,uta,oJ.. 
is harcolnak a békéért, de nemcsak 
a b,,keal áirá,gvüité»el, hanem fel\' i l á 
go,itó h�,·ékeny munkával i, elörevi 
szik a béke ügyét. A gyülés résztvevői 
egdJan!1"llan fogadták meg. hogv ké
pességeikhez mérten. teljes erei ük kel 
résztvesznek ,zocia l isla hazánk fel
épité,ében. a béke védelmében. 

Ezután kerü l t  sor az új vezetőség 
meg, á lasztására. A dolgozók biza lma 
Márton Tamá,t, \ ·atenli Róku,t, Szabó 
i st\'ánt, Kerényi Endrét. Szücs Józ,e
íct. Ma1war Eleket. K.ep/er Gyulá t .  
1/rm•átli G\'örg,·öt. Ormai Gyuláné\ és 
lforc•átlt Józsefe: \'á l aszlc..:ta az új ve-
1.etö,égbe. 

l�ÉKEH,l Rl� 

Címen jfc"lent meq a M>-V Központi Hi
vatalok Uzemi pártszervezete lapjának 
els6 száma. Laptáirsunkat ez aHolomból 
elvU1rs1 meleqsl!qqel Odvözöljüic f>s azt 
kivánJuk, hoqy harcosa.n. meqalkuvás 
nélkQI töltse be szerepet .a szocializmus 
epftéSffrt, a béke meqvédiseért folyta• 
tott küzdelemben. 

1 95 1  május 5. 

• •  

Egyenlősdi a Landlerb.an 
,4pri/1s 27-én tWfW 11apra ébredtek n 

do/�ozók a Landler Miívekbe11. Ezen 
a napc,n ;11talmaz1ák az elmult ne
f!_qcdé,• élenjáró dolaozóil, s 1111rr,ték_ e_! 
" \"a,ucas Szakszen•ezel l!!/<>nJloru 
,,ádorzász/aiút. Ez Í/!t/ rendben is Mn. 
'>incs rendbe11 azonban a:, hO/:!l/ a Í<I' 
talmcuásban érdekeli et,,.,zló szert• iá; 
tékr,s kedvében e(!ye11/ösdit játszo/1. 

1nder.sen Íf<Y szokta meséit kezdeni: 
„E(!yszer volt, hol 11em �olt . . •  " M 1 

Í/!ll knditik ·  \'olt ef!.q válla/a// ipa2-
_(!aló.sá1<1 alap, amelyet bölcs-sa/amon
�ént i.l!ttPkezcek r/oszlrtni 11 • .La11d/er 
,\1iivek6en a IP(!iobban élenjáró dolQO· 
zrík közótt. Talá/cak pedi11. 119 o/1/an 
do/�ozót, akit a/katmllsnak 1/élcek 
nrra, hO,C!I/ 2/.J00 foritt lol c[os,zarrnk 
knzö/ttik. UJ[q dön/öltek, hOJ;!l/ az áf)• 
rilis 4-i és mái11s 1-i t'ersen11ben kitlint 

do/Qozókal részesilik :utalmazásba11, 
200-400 jorint ;ereiéig. 

.1: ünnepség re�r;elén lud/ák meg a 
ielö/ök. hogy a t•ezéngazJ!.uiósáJ[nak 
nincs pé11ze arra. h<>/lll „A téli foraa
/om [eJ!. iobb do/11.ozóia" címért indított 
:.1er"enu iármiíicn•ítói éleniáróit ;11,nlom
ban ré>zesítse; UJ, dolgozót érintett ez 

lúrá/11 JáJ10E. elYiárs, irodaellenör 
íel!',é11"e még 1 950 szeptemberében' fel 
vélelét kérte a budapesti .'v\A V Jgaz
gató.ság-nlil. Pgy gondolla  K.irát11r1é, 
hogv a szoda l rzmus építé,ébcn m in 
den munkáskézre sziikség van. Elv
társaink már h a l lottak bürokráciáról 
cgnt s má,l, persze. arra nem gon
dollak, hogy a io öreg ,\\AV-nál  még 
ma is  szalagrend,zeren nvugszik ez 
a „nemes", , munkál fél-.ezö l áthatat
lan ,zcrvezet. 

n kérdés, akik t'í00-·100-3U0 fori11lof 
kaplak "°'""· Mii lehet itt csinálni? 
- du(!lák össze je;üket az érdekel!�k. 
mílf ,•é(!ülis ú_(!q dö11/öcfek, ho_f!11 18 

do{!J.ozó11ok eredetileg szá1i/ pli11:w.,sze, 
!J.t-/ J/)/)-/00 forintcnl me1<k11rtíc iák. 

Ellentécben a törcé11elemböl ismut 
sa/11mo11( ítélettel, e -bő/cs itéle/röl az 
érd<ke/tek, tehát azoll, akik/öl le,•untak 
/00 jorin/ol. nem tudtuk mell semm,t. 
fl!t/ 11em ,s ZtÍ/!Olódilaltak, s a „kcc,kc 
i, iól/akott". a káposzta sem marodt 
me1,, a pé11zi eloszlotcák. \ 'ulaho_Qy 
Ú!!I/ nézel/ ki emiatt a iula/ma,ás, 
,runt az a kocsi; amelu u:v1a.11 három 
kffékkél fut. dé r, tenf.(elq eR41k vé{!C 
fetszánliu. felborzolill az utal. 

/-liba "JOlt, ho/!_1/ az ÓssZl'[;ek frlo/w
sásánúl néhá1111 do/f!ozót a padsorok
bnn 1/f!C/<fllcsak felborzolt a bcmondbCI 
össze(!. Talán ·azért, mert az a társa, 
ak, 1öbbel kapott, mini ö, UR!Janolycm 
;ól ;Jiszon11ul a munkához. /',éhá11y 
röpke mel!.•ief!_ttzés <tZt bizo11yi/ol/a, 
h<>_f!lf /ú/sál!osa11 liberáltsa,i, az <'(!.lfeTI• 
lösdi „efoe" alapiárt förl/Ónf az l'lfész 
ittla/mazás és ez me,!lálszott a do/go. 
zók hanl!.ulacán is. 

1 "olt olqan is. aki 11yilta11, e.1!1/ c�ep• 
pe/ sem feszél,uezve, Í.l/l/ morqott 
mflf,{a elé: . . Hát ez me(! h<>/!U kerül 
,dr?", s ef:!l{éb szellemes mer;ie.l!.uzé. 
sek. amell{lik azt ip.;, pltttk, a_í!l/ a fe• 
fr/önéf.( kérdésél 11.z el� ·s11á/ e/. 
ktnték, s et:[ye11lósilí, alapon, lia nt'ln 
népszeriíséf[i uona/011, de elcsúszás tör• 
tért. 

lárószó11/ ,röviden anfl[fif. ltol!tf az 
é/cniáró fizikai mu;k�sok ,As miis::aki 
érlelmisé(! nem kaplak a kioszlásnál 
olt1an ;Jiharos tapsot. }fi I azok• az 
élenjáró do/f!ozók, akik az irodaba11 
dolgoznak. Jó lesz, ha a Landlor Mü
,,fkbm az ilyen jclemé(!ckre ,s felfi• 
f!tte/11rk, mert ez a szellem láp/ália " 
liberalizmust, az el/e11ség.1;el szembeni 
mcJ,!af/mrást és tápta.í.a;a példitul az 
egyenlösdinek i.s. ' ' " 

, 

l()JJ()d(j 
. ,  

.4 fön1én.l/ nem,smerése ·azonbmt 
11em mer(esít a io_gszabályok hatása 
alól - Íf?'V mondja ' ezt úlahogl' a 
ma!'{yar törl'énykönyvek egyike. Ebből 
nl' i lván kö\'etkez ik  az is, hogv miért 
kellett Királynénak 195 1 .  ápri l i s  8 - ig
várn i  arra  az érlesí\é,re, 'hogv: .,K.é• 
relme mcf!iclc/ö üre.� állás hiányában 
ezidöszerint 11em lel 1esílhetö". 

\ bürokrácia nemí,J)1erése lehát nem 
mentesí\etle K.irál!(lté/ a kir)os meg
lepetés és annak hatása a lól. 

OLCSÓ NÉPSZERÜSÉG 
Grrö e/u/árs az MDP fi kongrcsz. 

szusán tartott b,,szúmo/óJában slÍ[!f
/1011/i kérdésként iog/a/kozo/1 a fetelös 
e{!yszemélyi vezetés kérdésével. Nyit
,,;.,, Fehér József komáromi föpálya
mcsler nem oh•asca a beszámolói, mert 
nem tanult be/öle. 

Az történt agya111s Komáromban, 
hor?,y rr pályafenntartási dolgozók rá
szoru//jai részére a helyi ptirt- és 
nzemszervezet Segitsége réc.1én beszer
zett 35 pár talpat „a szerencse min

r,�um/a azoknak az orome, akik s 
.szocialista eloszlás alapjá11 eqyálta/á0 

ban nem részes1ilf1eltek volna lalp
elos:uásból. /gy úgy 11ézett ki, /1(,f<Y 
az öllel te/szik. A fiipá/yamester Ú!!..11 
c:t/1 ott, mini tyúkanyó · az apró csibék 
közöct, mikor szemet talál/. 

----------------- ■ denkinek áll" jeligével kisorsolták a 

A „szerencsekerék" azo11ba11 me_(!c.sú
folta a p.:fyamescert, mert pétdaul 
számba sem vette Szapora' József bá
doJ,!ost, akt igen · rászorult c•o/t)c. a 
talpra. Ellenbe11 nyert Muscsik Mihály, 
akinek nen. volt rá s.iíkségi • mina
jcírt meg js . jegyezlj, hogy „majd ió 
les::: az assto11y1iat odahaza". 

A VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

Megjelenik bavon1a kélszer. 
A <?erkeszlé.st'rt é-• kladásér1 (eletl5s 

GASPAR SANDOR 
fő!=l?erkesztö. 
Szerkeszti: 

SZELECStNYI ISTVAN 

Laptulajdonos; A Vasutas Szakszerveze1 
�,erkcsztöség és kladóht,atal: Budapes1 

VI„ Munkácsy Mihály.u. 16. 
re•eron: 1 13-887,- 1 2�4f2. 124-893 
Szikra l,apnyomd� , Bud.lpesl, Vili. 

Józ.sef.kórút 5. 
Felelős nyomdave,..lt5: KUICS!lir Mihál) ' .. 

Aézclnwltban. 
Hosszas töprenges' c/ózte • m�,� a 

kom<immi sorsolást. Ertlteiö, hisze11 
dpötalp-lttizást még nem vezete/1 be 
settki é.s ennek az új „mo?gatomnak" 
clindUá�t;.,..:,hatu'tmas:• szervezési ·mun. 
ktit 1qe11ye/f. Persze ,ana, Í6 kcJ/cll 
vitWázni. hogy le ne kopírozza a s"zom 
szédos pályamesteri szakasz. Mi ieS? 
okkor Fehér "fópá/yamcster népszeríi
si·{!évol. Mert mtilván a,z egész toló
öt/etnJt ez jor:i'ott kockán. A szocia
li5ta e/osztás elve úgy elsikkadt itt, 
Rm1/ha fittyet ftátiytak ._volna rá. P&t;· 
.,=� 11em kö1111yii ·35 pár, talpat e111iyi 
dolf!,ozó közöcl kios::lanc. J : , Fehér föpályames/cr a doll(ozó'k e!é 
állt Kotumbusz-lojásával. Met;/i:Jyelök 
.-zerinc a talpra if!,én)ljo�osu/cak . . he 
/!JCSebben rászorulwk töprengé,ét el-

Mi11dcz azt bizonyítja, hn�;, Feh;., 
füpá/yamester kartárs ,,jófiú"' afort 
111aradm, dc azt is .(tlC/!fllU/alja a sze
rwcsérc ·bízott \O'rfolás, hogy , , 1,cr-i
lisa.11 ke�eli,1/1 d�l'p,;.ák ,WJ!/.fl'. ,1e>tt 
is'merl' szakrisZán a "'a�cr::Y� sZquti/iS 
lu /yzetét, nem ismeri a ' m:w!k,ib"n 
élenjáró dolgozókat, dc keués /e11;;.a/1;1a 
lehel a szocialisca clo.�ztás e/lJér<>/ 1s. 

Hibát kövc/lek el a helyi �zah·.:�
lck vezetői is, akiknek tudn;,k kfllett 
a sorsp/ásról és )néasr,m tercl!,;t tizt 
helyes irá1i'r.1úa. Ideje t:.olafl,,.már m "C!· 
érlcyli.1 Rogy' a twcia/iwl. ,s "i:Pi't!sc 
idcjén:!ogyszcr 'ér flijf!J!�ll'lt �•�

-
'j):,.rt 

az o/c.,ó itépszc,:i/1>,Pf#I 1taJTi4.U le
hc/ö,;é(!c a né/kii!.' no:t/1 a dolg. npllJor:l 
ne találnák magukllt szcmbd. 

. � 

•• 
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Szilárd munkafegyelemmel 
az úi forgalmi utasítás 
sikeres vég rehaitásáért 

A zoli a száll ítási foladatok, me-
lyek fe;emelt ötéves tervünk so

rán ránkháru!nak. a nap-nap után erő
eödő vasúti forgalom, a szociaiista 
va.sút épilése, hazánk b&kevédelmi fel
készültsége, az egyre élesedő nemzet
közi helyzet parancsolóan követel i  meg, 
hogy ha!adé�ta lanul, minden rendelke
ZPsre ál ló harci eszközzel megszüntes-
1,ük a vasút területén a munkafegyelem 
lazaságát. 

Amig a _becsületes vasutas dolgozók 
tízezrei áldozatos munká\'al törekednek 
magasabb színvona;ú szolgálal tétel el 
eresere. addig az ellenség, vagy a z  el 
lenség usiályában lévők kíméletlen 
to:alásokka l  kocsikat törnek össze, a'.á
váltásokkaJ baleseteket idéznek e'.ő, 
tönkreteszik a drága nyersanyagokat, 
késle11etik a vonatokat, elmaradnak a 
munkából. lazítják a fegye:mel, veszé
lyeztetik a vasúton utazó dolgozók 
éielét. 

A ferencvárosi ál lomás do'gozóinak 
,. 1/illam"-ja például egész nyi ltan fel
veti a kérdést a munka[egye:emmel 
kapcsolatban: .,Miért nem lett élüzem 
Budapest-Ferencváros állomás? 
azért, mert több balesetet idéztek e!ö. 
Az élenjáró doígozók ugyan kiváló 
eredményeket értek el, de még mindíg 
sok a hanyag dolgozó, akik nem tö
rődnek a köz érdekével." E gy nap 
alatt például két baleset történt. A 

mozdonyok sérülésének javítási költ
sége nélkül a: kár: 44.000 forint. Papp 
Antal és Borosi Jó26ef hanyag szolgá
latukkal idézl<>k elő az egyik ba lesetet, 
míg- a másik k,aramboit Ambrus Lajos 
mozdonyvezető és fűtöinek fegye!mezet. 
len és felületes szolgálatt<>tele okozta .  
Ki i  segítettek a nemzetgazdaságnak 
�ozolt kárral? Az el lenséget. 

E bből a 4i,0O0 forintból a dolgozó 
nép javára !ehel-ett volna fordítani 
25.000 kg kenyeret, vagy 334 pár ba
kancsot, vagy egy traktort ekével és 
vetőgéppel fe,szerelve. S nem is szólva 
arról, hogy a ferencvárosi dolgozók fel 
építhették volna belőle az „F"-örhely 
ö,tözöjét és mosdóját. 

A lelelöllenségnek, a hanyagság-
nak. a felelős egyszemélyi ve

telés megszilárditásának, a l aza 
rnunkafegye:em megjavulásának, a 
mull rendszer igazságtalanságai ki 
küszöbölésének harci eszköze a közel
multb,an megjelent új Fegyelmi Sza
bályzat. A F1,gYei1ni Szabályzat, el1é
röen a Horthy-rendszer fegyelmi sza
bályzatától, amely a kizsákmányolás 
érdekeit szolgálta, most a dolgozók ér
dekeit tartja szem elölt. A szabályzat 
például nem ismer olyan büntetést, 
mely elbocsátással jár anélkül , hogy a 

hozz,átartoz.ók ell átási igényei ről ne gon
doskodna. !gy védi a családot, hogy ne 
károsodjék a fegyelmi vétséget elköveiö 
családfő bűne miatt. Nem ismer olyan 
áthelyezési büntetést sem, amely lakás
változtatással ne iárna. Az úi Fegyelmi 
Szabáiyzat nem ismeri azt az elvet, 
hogy valakit vétkéért örökre megpecsé
te!jenek. Aki tanult a fegyelmezésből, 
aki megszívlelte a jogosan kirólt bün
tetését és igyekszik jó munkájával 
heiyrehoz111 hibáját, annak lehetősége 
van arra, hogy szolgálati táblázatáról 
eltünjön a büntetés bevezetése. Ez az 
i,nlézkedés a dolgozó ember iránti biza
lom, a dolgozó ember megbecsülésének 
jele. Megszűnik a többhónapos, eset
leg többéves felfüggesztési huzavona. 

Az UJ Fegyelmi Szabály:iat meg
szilárditja az egyszemélyi felelős veze
t�t. mert a fegyelmezés jogát a szol
gálati !önökre ruházza. Ez az jntézke
dés azt a célt szolgálja, hogy a fe
gyelmi büntetések mi nél igazságosab
ban történjenek. l&mer a szabályzat 
elyan büntetést is, ami a multban nem 
volt, így a-z alacsonyabb fizetési foko
zatb.i való besorolást és alkalmazható 
a s-zékhelyváltoztatással járó á�helye-

zés, de a csal�dlagok elWási 1genyei
nek ienntartása nélküii elbocsátás is. 

T udnia keli minden vasu1as dol-
gozónak azonban, hogy az 

enyh1lések ellenére korántsem az el
nézés sze'lemében alkották meg az új 
Fegyelmi Szabályzatot. E: ,enkezö:eg. 
Az új Fegyelmi Szabályzat sokkal 
szigorú�b.an, mint a multban, megtorol
Ja az a l .ami \'ag)on megro11gd '.-Oi1, 
dézsmá,Jóit, a munkafegye:em laz[ióil. 
Az ú; Fegye'.mi Szabá'yzat harci esz
köz arrd, hogy a vasúton megszilár
dítsuk a munkafegye1met. 

Június elsején l épett éleibe az 0j 
Forgalmi Utasítás, az 111 „F-2'', 
me:v forradaimi munkamódszerek be
vezétését teszi lehetővé, ugyancsak a 
dolgozók öntudatára, vasiegyelmére 
épii:t. Az új „F-2'' nagyszerű lehe
tőségeket tár a vasutas dolgozók elé. 
Lehetővé t�zi egész sor sztaháno
,,is1a munkamódszer a'kalmazásál: a 

különleges időközi közlekedést, a 
,,duplázást", a „csurgatás/", a nagy. 
terhelés[í és vál lalt sebesség[í vona
tok közlekedtetésének új szab,ályait. 

Szerte az országba,n készültek az 
öntudatos dolgozók a vizsga letéte
lére. A ,·asulas do!gozók 1ízezrei 
örömmel fogadták az új Utasítást, 
IT)ely számos gátat szal>adíl fel és le
hetőséget nyujt számukra kezdeménye
zéseik, bálor újításaik megvalósitásá
hoz. Az új Forgalmi Utasi/ás/ azon
ban nem vihetjük sikerre a laza 
munkafegyelemmel, az elnézés, a libe
ral i_zmus szellemében. A fegyelmezet
lenség, a [ele!őllenség ·n új Forgat. 
mi. Utasítás szerinti munka során sú
lyos baleseteket idézhet elő, tönkre 
zúzhatja sokezer becsületes vasutas 
erőfeszítései t. 

Csintalan József műszaki f&tiszt 
mondotta: ,,Mindnyájunk kötelessége 
és érdeke, hogy az „F-2" utasítást 
magunkévá tegyük. Nagy megbecsü
lést jelent az új Fegyelmi Szabály
zat és az új Forgalmi Utasítás kibo
csátása a vasutas dolgozók felé. 
Nyilvánvaló, hogy iiyen bizalomra a 
vasa/as dolgozók eddigi szorgalma és 
jó munkája adott lehetőséget. Köte
lessége -tehát minden öntudatos vas
utasnak, hogy érvényt szerezzenek a 

Fegyelmi Szabályzat és a Forgalmi 
Utasítás rendelkezéseinek. Ezzel je
lentősen hozzájárulunk az ötiues terv 
végrehajtásához és hatalmas erőtöbb
let/el gyarapítjuk a bél,etábor magyar
országi fronts2akaszát.'' 

V a!óban így van és el lehet mon-
dani,  hogy az új Forgalmi 

Utasítás döntő mértékben támaszko
dik a vas.utasok öntudatos vasfegyel
mére, mert az utasítások jelzésekkel 
törlénnek és kiküszöbölik az 1rasos 
rendelkezéseket. Ennek a fegyelemne'k 
megteremtését segíti elő az új Fe
gyelmi Szabályzat. 

A vasutas dolgozók számtalanszor 
bebizonyították, hogy szeret i k  a vas
utat, magukénak érzik, tudnak érte 
harcolni, mert övék az ország, övék 
a vasút, mert szabad emberek lettek, 
megbecsült dolgozói a nép államá
nak. Ezért kell ébernek lennünk. 
Ebernek lenni annyit jelent, hogy jól, 
odaadóan l átjuk el szolgálatunkat, 
hogy nemcsak sa j,ál munkánkra ügye
lünk, de dolgmó táns,aink mu,1kájára 
is, hogy fel,fígyelünk az  ellenség 
minden kísérletezésére, megvédelmez
zük vasutunkat a kártevők ellen, 
harcolunk a h-anyagság, anyagipoosé
kolás bűne ellen. 

Az új Fegyelmi Szabályzat-ot és 
az új Forgalmi Utasítást tekintsék a 
dolgozók olyan harci fegyvernek, mely 
segítség &zámukra a felemelt ötéves 
terv során megnövekedett fel adatok 
tel1esítéseben, segítség a sikeres bé 
kehárcban, a Szovjetunió és Pár.tunk 
iránti szeretet elmélyítésében, a szo
cial izmus építésé!}en. 

Ara : 20 fill. 

A VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
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E lőre az  MDP I I . kong resszusa 
hatá rozata inak  vég reha jtásáért, 
ötéves tervünk - a béf e tervének 

megva lósításé§ért ! 

1 951 június 4. 

Üzemünk mennyiségi és minőségi termelékenységét 
nagyban fokozza a párosverseny 

A felemelt ötéves ' terv teljesítésének 
és túlte,jesítésének egyi;< eszköze az 
egyre fej.ődő párosversenymozga!om. 

i\ álunk az üzembe-, jelen!eg- 852 
dolgozó áll egymással párosverseny
ben. Az üzemek közötti párosverseny
ben a Land,er Művekkel vagyunk ,·er
senyben íanuár ! -tő!. Amikor ered
ményeinkről beszélek, meg kel l  emlé
keznünk számos élenjáró dolgozón·<· 
ró!, mint akik lel keseMsük,kel, munka
módszerátadásukkal és munkalendüle
tükkel magu',kal ragadják az üzem 
többi dolgozóit is. Hogy csak néhány 
példát említsek. itt \!an a Pelri-Lu-
1,ácsi- párcs. aki,!; 180-200 százalékon 
felül teljesítik normájukat. Vagy So
mol[yi József és Bódás Zolán <.>sztergá
lyosok. akik közül Bódás a páros\'er
senv nemes küzdelmében most hagyta 
el Somogyit és � 

máris 450 százalékot teljesít. So
mogyina k igyekeznie kell, hogy 
j<,lenlegí 250 százalékáról utól-

ér je Bpdást. 

Hasonlóan kitűnőek az egyes osztá· 
lyok teljesítményei is. A május l ·i ver
senyben pé-ldául a VI. osztálynak nagy 
vállalá&a volt: 17 mwdony föyizsgá
lata. Szinte lehetetlennek látszott a 
rendelkezésre álló idő a;att a válla lást 
teljesíteni. De éppen a párosverse-iy 
lendülete következtében az osztály_ dol· 
gozói túlteljesí!ellék felajánlásukat, an· 
nak ellenére, hogy 40 dolgozóval ke
vesebben voltak az oszláLyon. A Vll l/a 
osztály például a teri:nelési mutató
számot az előirt 266 h'elyett 305 szá
zalékra te)jesílette. A XII. osztály 
459.000 Iorinlos felajánlását 592.000 fo· 
ri�tra teljesítette. Ez a motor- és te
herkocsioszlály az egész üzem felaján
lásának 47 százalékát vállalta. Az 
osztályok közötti versenyt is a XII. 

osztály nyerte. 
A műszaki vezetők nem erzik át 

a párosverseny 
nagy jelentőségét 

Hiányosságaink között súlyos hiba 
az, hogy az üzem műszaki vezetői, ke· 
vés kivételiöl ellekinh·e, nem érzik át 
a verseny jelentőségét. Hiba az is. 
hogy 

a negyedévi k iértékelést a minisz
térium nem a tényszámok alapján 

végzi, hanem becslés alapján. 
lgi' fordult elő például, hogy 284 becs
lésre második helyezést értünk el s 
mire a kiértékelés megtörtént, a tény· 
szám 299-et mutatott. 

A hosszúlejáratú versenyszerződé· 
sek megkötésére szo1gáló nyomtat \'á· 
nyok mindezideíg nem érkeztek meg 
a Vasúti Főosztálytól, ezért Vermes 
László mérnök az üzemre teljesen illő, 
a mi szempMtjainkat mindenben ér
vényesítő nyomtatványt szerkesztett. 

Azt is meg kell mondanunk, hogy a 
kongresszusi verseny óta visszaesés 
mutatkozol! az üzem teljesítményében. 
A hosszúlejára!ú és párosversenyszer
zödések meg-kötése óta azonban le'.ldüle
tesen halad a munka és viss.zaszerez
tük ütöképességünket. Hiba azcnban 
az, hogy nagy a szervezetlenség. Az 
osztály. és reszortve-retők nem ismer,k 

eléggé az üzem kapacitását. A mfi
szaki vezetők nem kapnak elég támo
gatást a vállala!Yezetöségtől mun
kájuk megjavítására. 

H iba az, hogy a Lan<l'!er Mű�\c 

még nem érlesítelt bennünket az üze
mein:k közölt fennálló párosverseny 
állásáról, míntahogy mi is el-hanya
goltuk bizonyos mértékig versenyünk 
nyilvánosságának e!!enörzéséi. Hi
béinwat azonhan ki1küGzöböljük. 

Az Eszaki Főműhely dolgozói a pá
rosverse'.ly és a hosszú!ejáratú ver
senyszerzödések kiterjesztésével arra 
törekednek, hogy Pártunk határozatai
nak megvalósítása révén előbbre vi
gyék a szocializmus építésének ütemét, 
fokozzák az el lenség- elleni harcot, a 
békéért való küzdelmet. 

Elvtársi üdvözlettel: 
BERTA FERENC, 

az Eszaki Járműjavító OV . .  dolgozója. 

Tízezer nódolgozó 
még ebben az évb en elfoglalja helyét 

a közlekedésben 
Böjtös Ferencné, három gyermek 

anyja, nemrég még a MAY-kórház 
dolgozója volt és mint kultúrfelelős, jó 
munkát végzett. A helybeli párt· és 
üzemszervczet Böjtösnát. mint jó ká
dert. saját kérésére hegesztő-tanfo
l yamra küld1e, ahol jól vizsgázott. 

Bes.zélget!iink Böjtös Ferencnével. 
Ezeket mondja: 

Tisztában vagyun4< azzal, hogy 
mi nők, a munka irontjá:i való helyt
á!lásunkkal a békehaTcot jelentősen 
segítjük. A mi csoportunk például 1 10 
százalékot teljes.ít. En igyekszem, hogy 
átvegyem fejlettebb murúatársaim 
munkamódsz.ereít, hogy terme!ékeny6é
gemet ál landóan növelni tudjam. 

Böjtösné elmondja, hogy ,;iagyon 
büszke arra, hogy ,két keze munkájá 
va l ,  az  IK:ARUSZ-ban motorszerelő
ként dolgozó férjével együtt, jó körül
mények között tudja nevelni gyerme
keit. Amikor a koreai gyerme·<ek meg
segítéséről, -a gyűjtésben való részvé
relről emlékezik meg, könny,es lett a 
szeme. 

- Ha tehetném - a-z egész fizetése
met is odaadnám az apróságok meg
segítésére, de így sem leszek az utolsó. 
A koreai héí<sök gyermekei minden se
gítséget megérdemelnek. 

Böjtös Ferencné arról i& t11d, hogy 
a közle·<edésben újabb tízezer nődol
gozó fogl alja el a helyét, még ebben 
az ooztendöben. 

Olvastam az ttjságban - mondja 
-, hogy tizmilliárdot fektetnek a köz
lekedésbe. Minden iintudatos nőnek 
meg kell értenie azt, hogy szakitania 
kell a mult „házikisasszo:iyi" szerepé
vel és be kell állnia azok közé, a:<ik 
a s-zocializmust építik. Az ötéves terv 
szebbnél-szebb és hatalmasabbnál ·ha
talmasabb a l lrotásainak megépítése, 
ezeknek az üzemeknek vitele, újabb és 
újabb munkaerők bevonását jelenti a 
közle"{edésbe is. 

Fődi Sándor sztahánovista felhívása 

Mi nök, sohasem lehetünk eléggé 
hálásak a Pártnak, Rákosi elvtársnak 
azért, hogy levette a nők válláról a 

legnagyobb terhet, ami a multban 
ólomsúlyként -iehezedett ránk: az el
helyezkedés kérdését. A felszabadulás 
meghozta az én számomra és vala
mennyi nölárs.am r�sz·ére: is az eg-yen
jogúságot. Az alkotmány biztosítja a 
mi jogain,'rnt és kötelességeinket is. 
Saját szememmel !álom, hogy nai, 
mint nap, egyre löbb a nömunkaval
lalók száma. Ugy tudom. hogy a vas
úti szolgálatban már közel 10.000 nő
társam dolgozik, de hasonló a helyzet 
a városi közlekedés'.Iél is. 

az ország mozdonyvezetőihez és fűtőihez l 
Felemelt ötéves tervünk, népgazda

ságunk erőteljes fejlődése, a nemzet
közi helyzet kiéleződése, a béke har

cos megvédése hatalmas feladatokat rli 
a magyar vasútra, a magyar vasuta
sokra is. Az ipar fejlődése, az épülő 
szocialista alkotások: új !-?várak és ü,e
mek megfelelő mennyiségben és minő· 
ségben szenet követelnek. 

Ahhoz, hogy iparunk fejlődését biz
tosítani tudja kormányzatunk, hogy a 
nehézipar számára elengedhetetlenül 
szükséges minőségi szenet rendelke
zésre boc�áthassa, nekünk, vasutas 
dol gozóknak hozzá kell járulni. Mi, 
mozdonyvezetők és fűtől< - mint az 
ország legnagyobb szén!ogyasztó üze
mének dolgozói - munkaterületünkön 
járulunk hozzá a célkitűzések megvaló
sításához. 

Pártook kongresszusi határozatát és 
Rákosi elvtárs útmutatását megfo
gadva, felhí,vással fordulunk az ors:,;ág 
valamennyi mozdonyvezetöjéhez és fű
tőjéhez: 

Csatlakozzaiok ahhoz a kezdemé-
nyezésünkhöz, hogy még tovább fej. 
less.zük a jómínöségű szénnel való ta
karékosságot és a külföldi, vagy ha-
zai jónif�gcií szenek . mellett. az ed
digi lá11.agos 35 száza'.Jék helyett 50 

százalékban a gyengébb, harmadrendű 
hazai szeneket fogjuk felhasználni. 

Ahhoz, hogy a gyengébb m,nosegu 
hazai szenek alkalmazása mellett is 
fokozni tudjuk eddigi teljesítményein
ket, továbbfejlesztjük a szovjet szta-
hánovista mozdonyvezetőktől átvett 
munk'amódszereket, fokozzuk gépünk 
teljesítőképességét és •átadjuk dol
gozó társainknak eddig szerzett saját 
tapasztalatainkat. 

Elvtársak! Szaktársak! Csatfakozza
tok felhívásunkhoz és öntudatos dol
gozi>khoz méltóan tegyük lehetővé 
népgazdaságunk számára, hogy a kül
földről importált szenekért k ifizetett 
valuták árán más, a szocialista ep1-
téshez fontos iparci,k,keket vás,áro1has
sunk. 

Tegyük e kezdeméflyezést országos 
jeHegíí tömegmozgalommá és járuljunk 
ezzel a mozgalommal is hozzá a béke 
védelméhez, honvédségünk megerősíté
séhez, a szociafizmus mielőbbi felépíté
séhez. 

Előre nagy Pártunk, szeretett Rákosi 
elvtársunk vezetésével, a hatalmas 
Szovjetunió tapasztalatainak további 
felhaHnálásával. felemelt ötéves ter
vünk megvalósításáért. 

Födi �ándor, 
szl.a.h�novisla i fjúmunkás 

'.famás Vendel, Führ 
ftftök 

mozdonyv. 
Ferenc 

Az a tény, hogy ötéves tervünk má
sodik évében újabb t ízezer nődol goz.ó 
kerül a köz lekedésbe s el>böl hétezren 
a vasút1hoz, büszkeség,gel és !}iza
lommal tölt el bennünket. Azt i s  tu
dom, hogy a 111un.'<ában jelentkező 
nőtársaim kezdöíizetése a tanulmányi 
i dő alatt 4-500 forint lesz, de ha ta
nulmányaikat befejezték, megkereshetik 
a 800 fori-itot is. Micsoda perspektí
vák! Aki például elvégzi a tiszti tan
folyamot, vagy a forgalmi és kereske
delmi tanfolyamot, forgalmista, pénz
táros, söl állomásfőnök is lehet. 
Emellett egész sor nötársunkat vár
ják a bölcsödé'.;, napközi otthonok és 
üzemi konyhák, és a járműjavítók. 

Bízom abban - fejezi be lapunk 
számára mondanivalóját Böjtös Fe
rencné -, hog-y fé-rfimunkatársaink 
megérti k  a Párt és a kormány 
nagy jelen1öségű intézkedését és meg. 
becsül ik őket, szeretet\eL fogadják új 
munkatársaif!i<,�t. _Azt üzenem a lap0n 
keresztul notarsa,1mnak, asszonylár-
6aimnak, hogy jöjjenek minél számo
sabban a közlekedés területére és se
gítsenek megvalósítani valamen,yiünk 
bol-dogu-lásá.t. � !SZébb jö\'őjét jelentő 
őléves tervünket. , · • 

Gondoljunk saját gyermeke inkte, segítsük a korea i hősök gyermekeit ! 
' . 
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Rádiótávirásza ink nagy sikere 
az országos Popov-versenyben 

Berceli vaz6r6m,aqy litadJa Köves Jánosnak, u 1-s6 h•lyezet�.e!< Jliró, s az ÁVH 
liltal adományozott ldlszaerleqet. 

A rádió feltal álójának, Popov orosz Gyula, Vesz.prém-külső állcmás !� 
tudÓ8Ilak tiszte!Etére, a május 7-én -számában ta.riozó rádiótávi-rász har
me�artott Országos Rádiótáv:i!-ás,z ma dik helyezésil. ént el és ez;üst cijlaretta. 
Ver�n� 17 Vll6ULas rádiótávírász sre:.eocét kapott díjul. A versenyen 
Indult. résztvevő vasutas rádiótávi;ás.zok kö-

A versen)'ell a rádiótávirász.ainl< zül kiváló eredmén,yek al"pján baitan 
nemcsaJ< kima[?;as'.ó e!!Yéni teljesílmé- okileve'.et, nyolcan pedii emlékl3i)Ot 
nyeklrel, hanem ig\!'11 jó á.tlageredmé• nyeriek 
nye�el Is bebironyftották, hogy lúva- A naigy,szerü ered.!oormyel uírult 
tásuk magaislaián ál,:111ak. A:z országos verseny díjkiooztó ünnepségén Berceli 
vel'Senyre a honvédség és minden na- Sá!l'dor v,!7,érőrna� bajtárs adta 
gyobb közüi:et, Íllltézrnény legk!ivállóbb áJt az émkes díjakat, az Ailamvasút 
rádiótávirászait nevezte be. részéről Csanádi György eliv.társ, 

A vasutias rádiótávirásirok a legne- vezérig,a,z.gató üdvözö'.·le a gyÖZlteselret. 
hezeM> versenyben indultak: a ,l<iéz. Az Allamvasutak külön is hálás volt 
iráSOl<I v�H cwportban, amely köz- kiváló fiainaik jó te:jesítményükért: 
tudomásúan a gépírásos vétel,nél ösz- Köves Járos és Tóth Gy:u}a rá<lió-
szehasontlittia:ta<tlan,ul nehezebb. t ávlrás� rendkívüli eloléptlltést, ezen,. · 

Rádiótávirá6Zain.k közü: Köves Já
'oo.s, Nagykanizsa állomás Iétsz,ámáJlJ.a 
l!artozó rádiót.ávirász az oraziágos ver
seny kézlvételi csoportjában győzte&
ként kerü'.t é:re és megnyerte a cso
port résl:ére kiWzött ezüsfserleget. 

Ugya™lbben a osopor!Jban Tóth 

ll-Owül pedig 500, i'Jletve 300 forint, 
a ha� ok'.evelet nyert ver-senyzá pedlig 
250-100 forint pénzjutalmat ,kapott, 

Rádiólávirászainikia4 a kiváló e,zerep
lé& arra kell, hogy ös,z/lönÖ1.lre, hogy 
a vasúti hírközlés meggyorsításával 
még jobban howájáruljana•k a szocia• 
li:s1a vasút megieremtéséhil1., 

LŐRINC JÓZSEFNÉ: 

„Harcolunk a békéért, gyermekeink 
szebb és gondtalanabb életéért" 

Jelenleg a 11.yugalípáZyaudvari, volt és vidám gyernwk.eket nevelünfi mü-
m/niszteri váróteremben dolgozom, velt. a nehézséJZektől vissza nem ret-
amelyet a népi demokrácia nagysze- tenö if/akká. 
rüen felszerelt ggermekvároteremmé Hogy csak a saját teralelemről be-
alakittatott át. széljek. Két nagyobb terem vár;a az 

Ki gondolt volna a multban arra, áUornáson az apró „utasokai". A belső 
hogy az utaZá gyernwkek és csecse• teremben a csecsemők pihennek, a 
mők kényelmének biztosítására a vele külsőben tartózkodnak az a,n.yák, s ját
utazó anuák támogatására vá;6termet szanak gondtalanul a kicsinyek. GJ1ö
bocs<!-5saaak rendelkezésükre. Bizo1111 nuörű fürdőszoba szolgál a gyermekek 
�enki. tisztálkodásánall biztosítására. Eschen-

J úniua 3-án ünnepeltük vüágszerte bach festőművész éppen. most fest töhh 
a Ne_mzetkö�i GJlermekfl:!pot: !, gyer- 1 hatalmas sti11e� freskót a gyermek
mekert aggodó es szereto szu/ők, neue- váróterem falaira. Az ar.ango5 Cli/.Öp-

lök ezen a napon. feltárták a vilá;! 
minden államában a gyermekek heiJJze
tét. Megvizsgálták eun a napon. ho
gyan élnek, milqen anqa1,i és erkölcsi 
körüimé11J1ek között n.öuekednek az em
beri.ség fiatal palántái. Mennyiben já
,uitunk hozzá ahhoz és mi:t teszünk 
azért, hogy egészséges gondolkodású, 
ióerkölcsökre nevelt fiatafok nöienek 
fel. Mel!adtuk-e ehhez a mel!felelő 
támogatást, biztosítottuk-e az ifiúság 
goruttalan és derüs ielenét és jövőjét. 

F.zek II gondolatok foglaL!wztatt..ak a 
gyenneknapon. ezek a gondolatok, sok 
fájó érzéssel vegyüíve fogták át ben.
sőmet, mikor a koreai gqermekek rJ
szére gyüjtöt!8k. 

Mi, gyermek1Zondozó nők. akik több
ségében szülők is vagyunk, mélyen át
érezzük a hős koreai nép gqermekei
rwk sorsát. Ezért seJZitiük sikerre a 
maf(unk vonalán. a gyü;tést, 

MeMulvel más a szov;etunióbeli />.< 
• népi demokráciák flyermekeilUlk hely
.te. Ml nem csenevész, ványadt és 
rosszerkölcsű gqermekeket nevelünk. 
hanem boldog, egészséges, jó/táplált 
'4ek csod(Jlkozó tekintettel, vagy naflll 

kacagással, esetleg a mese eltn-0ndásá
val hálálják meg a művész Mtinő al 
kotásait, arnelyek a legismertebb és 
/egnépszerübb meséket dolgozzák fel 

Ez csak egy kis résziet a gyernuz• 
kek megbecsülé$éből. ValamennJJien 
látjuk s a szülők magukon érzik CJ 
f(yermekek an..11af(I. szociális és el(ész. 
&égügyi helyzetének gyökeres változá
sát. Nem is szó,va az ifjúság számám 
épülő ipori technikumokról, szeb/> r� 
szebb áNalárws iskolákról, egyetemek
ről, sport- és kulturális lehetőséf(ekről. 

11 koreai P.1/ermekeknek való gyüj
tés és a Nemzetközi Gyermeknap arra 
figyelmeztet ben.Jtii.n.ket. hof!tJ mél! na
gyobb erővel és igyekezettel dolgoz
zunk, még több dolgozó nő fogiaLja el 
helyét a termelésben, hogy még foko
zottabban erősíthessük szocializm.U$/ 
épitíl népi államunkat, még erősebben 
foghassuk éles fegyvereinket a gyerme
kek számára annyira fontos b,iJ,p mea• 
védéséért. Harcolunk a békéért, gqer
mekeink szebb és gondtala!ILléb éle
téért. 

LORINCZ JóZSEFNE 
a N11uaati-pál11_audvar dQ/aozója 

A vasutas dolgozók egészségéről testi épségéről 
és• szociális helyzetéről való gondoskodás 

mindinkább előtérbe kerül a szocializ
mus építésének rohamos fejlődésé11el. 
Az újonnan épüll, korszerű öltözők, 
mosdók, étkezőhelyiségek, napközi
otthonok, orvosi rendelők és füt6házak 
hosszú sora mellett a dolgozók egész
ségét, testi épségét biztosító rendele
tek, törvények, Pártunk, kormányza
tunk szerető gondoskodását, az ÚJ 
embertípus megbecsülését hirdetik. 

Népköztársaságunk kormánya ezen 
túlmenően egész sor szigorú intézke
dést foganatosított a balesetek foko
zottabb elhárítása, a dolgozók egész
ségvédelme és szociális jogainak biz
tosítása érdekében. Az intézkedések 
végrehajtásában azonban súlyos hiá
nyosságok mutatkoznak. Ennek bizo
nyítéka az utolsó negyedév baleseti 
arányszámának növekedése is.1 A bal
esetek növekedése az üzemekben ural
kodó laza munkafegyelemre is vissza
vezetlh�ök. 

A vállalatvezetők, szakszolgálati fő
nökök nem tartják meg sok helyen az 
előírt üzemszemlét. A műszaki vezetők 
nem tartják meg rendszeresen a szál -
l ító-, emelő-, gépi berendezések és 
kézi szerszámok időszakos vi2.sgálatát. 
Nem ellenőrzik az óvrendszabályok 
betartását. De vannak olyan esetek is, 
amikor a sza.kszervezet munkavédelmi 
osztálya által felfedett hiányosságok 
ki,küszöbölését 6Z81<6zervezetünk egye
nes felhívására sem szüntetik meg. 
!gy volt ez a Debreceni Járműjavító 
OV-ben, ahol a felfedett hiányosságok 
nal!Yrészét a vállalat vezetője már 
második esetben elhanyar?;olta és nem 
intézkedett a hibák határidőre való 
megszüntetéséről. 

A minisztertanács rendeletében elő
Irt baleseti útmutatót a vasútüzem 
területén - a szombathelyi és józsef
városi osztálymérnökségek kivételével 
- az osztálymérnökségek vezetői nem 
készítették el. 

szemé'.yzei nem egy eseLben az 
étkezó'helylség kemény padjain, vaizy 
kövezetén és várótermekben kényte
lenek eltö:teni pihenőidejüket, mim 
például Miskolcon és Szombathelyen. 
De nem ri�ka az az eset sem, amikor 
a laktanyaszobákat irodáik, raktárak, 
lakások cé!jaira használják fel. Ennek 
köve!Jkeztében a Laktanyákban túi
z.súiolioog á'.l e!ő, a így az utazó
személyzet je:entl\s részének pihené
sét nem tudják biztosítani. A Ke-:ell 
p. u. laktanyájál>an naponta 25-30 
vonatkisérőnek nem jut ágy, alkik a 
távollévő Ferencvárosi p. u. laktanyá
jában kénytelenek pihenni, ha ugyan 
kapnak helyet. De vannak ennél rosz. 
szabb á!iapotok is. 

A lai;aságok, hanyagságok, a dol
gozókkal való nemtörődé6, a ba'lese
Le_k számána,k növekedését, a dol,go
zok megbetegedését eredményezik. 
Mindezeknek fi gyelmen ,kívül hagyása 
a ha:.álos balesetek, súlyos betegségek 
kútforrásaivá válha1nak. A balesetek 
növekedése je!enfös kiesést okoz a 
!el'IT!elő munkábó'. és komoly fékjévé 
válik a termelés emellkedésének és a 
,;zocializmu� építésének. A do:gozók
kal való nemtörődé.s mögött nem egy 
esetben az el'.enség keze is megta:á: 
ható, mely gaooasági éietünk kü
lönböző fronbján, s-zabotá-zsooelekmé-

nyekke� a munlkalegyelem meghz;ftA• 
sával, a k�la.kiaOI belolyáaolásával 
igyekszik alkadályozni a azoclallz.. 

mll6 építését. 
A hiányosságokért hibás a Köz. 

ponti Munkavédelmi Osztály is, mm 
csak most el'.enőrizfo Je a laktanyák, 
:szálláshelyek á'l lapotát. Nem néztük 
meg, hogy milyen beruházási ösaze
gek állnak rendelkezésre a dolgozók 
szodá:is _helyzetének megjavitá6ára és 
nem e!'.enőriztük azok fe!hat1ználásál 
De hibás e:sösorban a szakvonall ve
zetés, a Vasúti Főosztály érdekelt 
ügyosztá.iyai, ahol még mindig van
nak olyanok, akik sem a mult rend
szerben, sem most nem törődnek a 
dolgozók szociá:is helyzetével és nem 
ellenőrzik a laiklanyálk,ban, azá.flás
he'.yeken ural1koc;ló · ál!,apotoka�. A 
szakszo'.gálati veret/5k és a mu-nka
védelmi bizotts,ágok feil el ősei kövesse
nek el mindeni a dolgozók egészsé
gének és testi épségének megvédése 
és szociáli.s helyzetének javítása ér
dekében. A dolgozóik érezzék kor• 
mányzatuuk, fejlődő szoci&lista rend
szerünk fé'.tő gondosságát amelyet a 
munkafegyelem megszi'.árdításával, 
termelésük növe'éséve!, a békeharcban 
va!ó fokozott részvételükkel, a szo
cializmus m1előbbi felépítésével hál ál-
nak meg. !(vassal István 

A párthatározat nagy segítség ·számunkra 
oktatási munkánk megjavításában 

A mi esti iskolánk jutott eszembe a Nem foglalkoztunk eléggé és' kon-
Landlerban, amikor a legújabb párt· kréten az iskolán az el.enség, a 
határozatot olvastam az elmult oktatási jobboldali szociáldemokraták és a 
év tapasztalatairól és a jövő oktatási év Tito-banda ellen! harccal sem. 
feladatairól Pedig a kultúra az a terület, ahov6 

Esti kultúriskolára is azért járun.'<, az ellenség az utóbbi időben alaposan 
hogy elméleti tudásunkat fej lesszük, beférkőzött, nehéz leleplezni, de még 
megjaví!auk kultúrnevelő munkánkat nehezebb, ha nem tanulu'.lk eleget. 
az üzemben és közvetve segítsük a Szükséges az, hogy üzemünk párt· 
termelés növelését szervezete minél jobban segítse az is-

Több hiányosaág is van az iskolá- kofát, adjon iránymutatást. ellenöriz
ban. Erre a párthatározat is rámuia- zen bennünket, mert ami a pártoktalás· 
tat!. Nálunk sem végeztek a '<Ultúrakfi- ba'.1 kisebb hibának számít, az halvá· 
vák, de még a reszortfelelósök sem nyozottan nagyobb a mi tanfolyamun· 
kultúriskolát és a most folyó iskola 22 kon. Szükséges továbbá, hogy az esti 
je]entkezőjéböl sokan re,dszertelenül iskolán minél több kuftúraktíva tanul
járnak. Ugyanabban az időben, ami- jon, elsősorban reszortfelelősök. !gy 
színdarabpróbákra stb. való hivatko- felkészülten, nagyobb látókörrel, több 
zással lemorzsolódnak. lgy volt ez tudással győzelemhez segítjük a kul· 

túrforradalmat és ,:iagy lendületet 
például a „Népgazdaságunk ötéves adunk közvetett módon a termelésnek, 
terve" e. előadásnál is. Hat dcleozótár- leleplezve a befurakodott ellenséget, 
5,unk maradt távol az oktatásról és közvetlenül pedig erősítjük a békéért 
ugyanezek nem hallgatták meg távol-

, 
folytatott világharcot. 

létük miatt az oktatási párthaláro2.a- · Palota! László, 
tol, amellyel alaposan foglal'íoztunk. a Landler Járműjavító OV dolgozója 

Az újonnan felvett és már régebben 
alkalmazásban lévő dol!!ozók baleset
elhárítási oktatása nem folyik szerve
zetten és rendszeresen. Ahol tartanak 
is ilyen oktatást, ez az óvrendszabá
tyok egyes pontjainak gépies felolva
sásában merül ki. Az oktatás nem az 
üzemek helyi' viszonyainak, gépi l>eren
dezéseinek megfelelően, nem konkrét 
esetek alátámasztásával történik. üze
meinkben napról napra nő az átkép
zősök és az új munkaerők száma. 
Ezeknek a dolgozóknak bales!!telhárí
tási oktatása elengedhetetlen feltétele 
a munka biztonságának. Ha ezt el
hanyagoljuk, az történhetik meg pél• 
dául, mint :n Ujmiskolci OM-ség 
egyes szakaszán, hogy az oktatásban 
nem részesült dolgozó lábát levágta 
a vonat. Vafl:Y a Debreceni Jármű-
javJtóban dolgozó kéthónapos átkép- Megkezdo"do··tt zöst az egyik legveszélyesebb famaró- .L 

gépre helyezték dolgozni. Bár elmé-
J h bb k f J k Jeti oktatásban részesült, azonban nem a egne CZC IDUn a O yamato gépesítése 

adtak módot részére a munkafolya-
matok gyakorlati elsajátítására és így a vasútépítésben 
két ujját csonkította meg. 

A vállafalvezetők, szakszolg,álati Az őtéves lilll'Y \eljesítése natalma5 pekkel és felszerelésekkel, amelyek 
főnökök nem vizsgálják ki üzemük szállítási feladatok elé állítja a vasúti eredményesebbé, oleiSóbbá teszik az 

terü!etén előfordu:ó balesetek okát. 1,--------..... -.......... -----. építkezést és könnyebbé a dolgozók 
Nem állapítják meg a balesetekért fe- munkáját. 
lelős személ�ket és nem járnak el A legnehezebb munkafolyamatok gé-

egyetlien esetl>en sem biin1etőleg elle- pesítése egyben bizonyítéka annak is, 
níiik. hogy valóban. népi államunk legféltet-

Az új fegyelmi szabályzat tebb kincse a dolgozó ember. A &in-
éa lehetőségei nyuj,t arra, hogy a csere végrehajtá,;a eddig lo'zárólag 

Népgazdasági Tanács határozata ér- kézierővel történt. Az élenjáró szovjet 
telmében minden balesetet, amely egy munkamódszerek átvételével ezt a 
vagy annál több nap kiesést okoz a munkafolyamatot most gépesítettük. 
terme'.ésböl, fegyelmileg vizsgá,Jják ki Ugyancsak megszűnik az eddig kézi• 
és a balese'lekér-t felelős személyeket erővel végzett úgynevezett „krampá. 
(egyelmileg bünrtie.s&ék meg. csolás'' ilS. Ezt a műveletet. vagyis a 

Vasútüzemünk terü!etén műkiödö kavicságynak a talpfa alatti tömörité-
munkavédelmi bizotu.ágok felelősei sét ezentúl nagyieJjesítményü motoros 
á:1.a1 feltárt hiányosságok megsziin1e- aláverogépekke] végzik, amelyek a vá-
tését a vállalatvezetők, szakszo!f.á-!ati gányon mozognak és önműködően talp-
főnökö'k nem egy esetben figye.men fáról-talpfára állva, egyidejűleg 16 
kívül hagyják. Nem a szakszervezet aláverő kalapáccsal, ,,vibrálással" tö-
aegílséget nyúftó kezét látják a kéletesen elvégzik egy-egy talpfa alá-
mun6cavédellfl'll bizottságok működé- verését átlagosan 30 másolperc alatt, 
sél>en, hanem hatáskörükbe való be- A MAV Páiyaépítő és Felúji1ó OV-
avatkozásnak minósítik és így nem J;özlekedést. A gombamódra épülő új nek 109 11ztahánovistája nn és 79-en 
egy helyen fordul elő az, hogy a gyárakhoz iparvágányokat kell vezetni részesültek a Dunai Vasmű emlékérem 
szakszolgálati vezeté!k igyekeznek az új bányálvhoz vasútvonalakat kell megfélemlíienl az üzemi l>izoltság épiteni. munkavédelmi fe:elősét. A vasúti pályafenntartás és épftés 

Vasútüzemün'k öntudatos dolgozói sokezer dolgozója többé 'már nem a 
nagy erőfeszítésekkel igyekeznek Horthy-rendszer lenézett. ,kisemmizett biztosítani iparunk, mezőgazda&águnk pári ája, hanem megbecsül1 dolgozói·a rohamos fejlődésével mindijobban fc>. 
kozódó áruforga,!,munk lebonyoli'tását. a s1oc1alizmusl építő népi demokráciá -
A forgalom ilyen nagyarányú nö,-e- nak. A felsza,badult dolgozók munka-

k dés· 1 d' k "bb lendülete egymásután teremti meg az e eve min m a megmutatkozik új vasútvonalakat, így példáu' a Dunai a munikaerohiány, amelyet csak úgy 
tudunk megazüntetni, ha irányt ve- Vasmű létesí1ésével kapcsolat'ban több 
s2.ünk a nőknek, mint új munkaerők- mint 100 ,kl!om�r vasútvonal épül. 
nek alkalmazására. Hogy ezt blzto- Az ötéves terv keretében 

ünnepélyesoo adták it a forgal001-
nak május 31-én pél

d

ául a Bodajk
Balinka között megépült új vasút

srtan-i tudjuk, foA«YLobtabb mérlék!ben 
keH fogla,t.koznunik egészségük, testi 
épségük megvédésével, a szociális 
helyizetükröl való gondoskodással, 
hogy a dolgozók érezzék a velük való 
törödést, épiilö szocialiata áliJamunk 
gondoskodá-lát. Ezen a téren még 
nagy hi.inyOOE1ágok mutatkoznak vas
útüzemünk területén. A vaS1Utas dol
gvzók pihenésére szolgáló forgalmi 
és vontatási laktanyákban tanfolyam
hall�atókat helyeznEil< el. )gy az uta• 
zá&tól fár.a�t ',IIOnatkisérö éa mozdony. 

vonalat. 

14 emellett sok-sok más ipar. és köz.• 
forgalmú vasút épül. 

A legnehezebb munkafolyamatok gé
pesítése a vai;úti vágitnyhálózat épí
tése kapcsán is kezdetét vette. A MA V 
Pályaépítő és Felújító OV - az or
szág legnagyobb vasútépítő vállalata 

- már rendelkezik olyao korszerű gé-

kitüntetésben. Az e!mult félévben a dol
gozók 83 újítást nyujtottak be. Ezeknek 
az újításoknak évi megtakarí1á6i ii6% 
szege közel félmillió forint. 
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Sztahánovista-őrhely Debrecenben Elek Ilona világbajnokságot,. 
Kálmán Ernő szJahánovi�ta Jelvény- j lokra stb. van szükség, lwgq eredmé

nyei kitüntetett szai gálatvezetö vá :tóőr nyesen befejezzük felemeit ötéves 
hoasz.ahb levélben számdl be lapunk- tervünket és me2védjük a békét. Ezért 
n,a,k aifról, mikélllt nervezte meg Debre. sztahá11cvísta őrhelyünk vállalja, hogy 
cen á llcmás I I I .  számú őrhelyét szia- a kocsimozdílási egységidöt 110-röL 
hánovisit1a örhel :yé. !gy ir levelében: 1 /5 százalékra emeli. A gőztartási 

Papp László ljurópa-bajnokságot nyer(� 
Székely Eva világrekordot úszott 

„Közlekedési kormányzatunk Debre- egységidőt 141.9-ről 156.9 százalékra 
oen állomását az eddigi e/ért eredmé· eme,jiik, po!ilikai képzettségünket a 
nyeiért, a dolgozók jó mu11káiáért szta. pár/határozat alapjá,i emeljük és 
hánovista munkahellyé nyilvánította. szolgálatunkat balesetmentesen vé-
Allomásunkon a verseny{endü'et egyre gezzük." 
fokozódik- Dolgozóin.k többsége meg- Sok sikert kívánunk az OJ'6zág e!sö 
értette Pártunk és kormányzatunk ha- sztahánovista örhelve dolg-ozóinak: 
tározatait #s a munkaversenyen ke- Káimán Ernőnek, Reskó Sandornak, 
resztüJ. a Sztahánov-mczgalom kiszé- Sza/Jó Andrasnak és Szabó Endrének, 
ksitésével igyekszünk a szocialista akik mini Mlahánovisták vállalásukat 
vasútat mielőbb 1t1egvalósitani_ be<:"6iilelesen 1eljesileni is fogják és jó 
. Orömmel ;eletzthetem, W>!W iá mun- munkájukk;,: példát mutatnak a többi 
kám eredmén.11eképpen me_([s;erueztem, vasutasoknak 1s 
helyesebben „megalapoztam" az or- --------
szágban hazánk első sztaluinooista ör
hclyét. Az őrhely egy s'zolgálatvezelö 
váftóörből, kettő váltóörből és el!.tl 
gépkísérőből áll. 

A Jegynyomda 
országos visszhangot keltő újítása 

Másfélévi kísérletezés eredménye
képpen született meg a nyomda:parbil'n 
f0rradalmi újítást jelentő találmánv· 
először sikerü:1 a Szepesi László \·e
zcltP komplexbrigádnak ötszinnyomású 
munkát végezni. guminyomtatással Székely Éva 

Nagyje1enlöség(í az a siker. ame-

Az eredményeinket, hogy idáig juta!. 
tunk, nem tudtuk volna elérni. ha nem 
támo(!atnak bennünket a szo..•iet vas. 
utasok. Egyre több ö•ztudatos k(frfárs 
akadt, akik megér1�flék Pártunk sza
vát és a maguk munkájával hozzájá
,u;tak a fegyelmezett és áldozatra 
kész szocialist-a vasutas _megteremté
séhez. 

Mind töbf, és több szlahánovisla 
őrhelyre, munkacsaparokra, tolatócsapa. 

Június hó másodikán hívta össze a 
nyomdaipar dolgozó:1 Szepesi elvtárs, 
hogy új ítását bemutassa és átadja 
nyomdaipar dolgozóinak. 

Az újítással 30-40 százalékos meg
takarítást ért el máris a vállalat. 

a Jyet a magyar úszók s közöttük a bu
dapesti Lokomotív-versenyzek értek el 
a Szovjetunióban. Székely Eva a 1 00 
méteres pHlaogóúszásban 1 : 16:9 per-
ces idővel új világrekc:,rdot úszo�. Az 
új világcsúcseredménnyel a külföldi 
sajtó, többek között a francia lapok, 
mint  a L'Equipe, az „Aube" és a Ce 
Malin is el ismeré&;el emlékezik meg. 

A M I K O R  A S Z Á Z S Z Á Z A L É K O N  A L U L  T E L J E S Í T Ö  
S Z T A H Á N O V I S T Á K A T  H Í V K I  V E R S E N Y R E  

Erde"<es eset történt meg az  Eszaki ez azonban nem jelent; azt. hcg-y most 
Járműjavító OV-ben. Itt  dolgozik már nem hívhat versenyre más eszter
Nagy Je11it, a VI. Osztály sztaháno- gályosokat. Az üzemben sokan i sme 
vísta eszlergályosa, aki versenyre rik Nagy elvtárs versenylendületét, s 
hívta ki a V i l i/a esztergályosait. ha \ ersenvre hív valakit, akkor an-

Nagy meglepetést keiiett azonban, nak értelme ,·an. Nagy elvtárs jól 
hogy nem ÍO!{adták el versenykihívá- tudta pé:dául, hogy a versenyre hívd.t 
sát, azzal az indokolással, hogy c.sak esztergályosok 150-1 80 átlagszáza-
olyan esztergálvossal versenvezcnek, lékkal dolgoznak. Ne'.<i ped:g ezzel 

' ' szemben 92 5zázaléka van. aki_ a ,kihí:'�s idöp?,tj,ában eléri a A Vi l i/a eszlergályosai lebecsüJlék 
szazszazalekos telies1tmenyl. Nagy Jenőt és nem álltak ki vele ver-

Az' OB úgy gondoJ!a, hogy a gyár- 1 senyre. Azóta Nagy Jenö már 162 szá· 
tási esztergamühe[y do:gozóina:, ál· za:éknál tart. 
!áspontja helytelen. A gőzmozdony-

, 
Sokan mosolyognak ezen, sokan 

osztályon dolgozó Nagy Jenő sztahá- elgondo!koznak rajta és fe!hasz:iáljá", 
novista valóban 92 százalékot ért el, Nagy Jenő példáját . . .  

Három hét alatt nem tudtak intézkedni 
Budapest-Nyugati -pályaudvaron a szál ílan i , anny,ra mélyére nézlek a 

IV-es rak-tárban Steer Já11os csapat- hordónak, i l letve az üvegnek. 
vezető, Gazsi Boldizsár és Szücs Jst- Ez a szomorú eset három hete már, 
vá11 raktári munkások feltörtek egy vi- hogy megtörté:11, de a budapesti MAV 
déki á lomásra szóló hordót, amelyben I gazgatóság „jóuollából", a népgazda· 
600 liter pálinka ,·oJt. Ez  azonban nem ság megkárosító; még mindig a he
vol t elég és feltörtek egy láda palac lyukön vannak Jó lenne, ha a VI .  Osz
kozott bort is, . nyilván gusztusuk tá-

1 
tály érdekeli dolgozói elolvasnák az új 

madt rá. fat bitonyítja az is, hogy a Fegyelmi Szabályzat idevonatkozó 
,,pácienseket" ó"lentö'mek kellett el · pontjait . . .  

Istenes István az állomás f élreesö helyén pálinkát mér 
l5udapest-Nyugati pályaudvar in - A számonkérésnek is beillő válasz 

dulási oldalának „szenzációja" volt az után egy nyugtalankodónak így vá
udvarias nyelven félreeső helynek ne- laszolt Istenes: ,,Csak nyugodtan öre
vezett szobácska, ahol Istenes István, gem, van még három és félliter!" 
fittyet hányva a szabályokra és az adó- Szép kis állapotok. Reméljük, hogy 
hivatallal !izembeni kötelezettségeire, ilyen és hasonló ,.történetek" yégleges 
feketén pálinkát mért a szolgálatban felszámolásába, felhasználja a szolgá
Ié,·ö :asutasok között. lati vezető az új Fegyeimi Szabályza-

Am1kor tetle�érlék (�ev�s_bé) 1s'.e· tol és ügyel arra, hogy ezt a halai· 
nest, <?ti nyuz_sogtek korulotle, mznt mat jól gyakorolja. Nem elég tudomáhangy,ak a �-akason, a munkafe�yelmet sul venni ugyanis, hogy ;ikadnak a 6emm.bevevo vasutasok. I lyesmik hal- k f I k 1 - • · d ··1·i · Iatszottak: ,,Kérek még egy kupicával!

.
" 1 �

un a _egye e�ne a�ztoi, e gy'.'. o rn 
_ ,,Lesz holnap is?" Amire Istenes kell mzndazoka'., ak:k a . becsuletes 
István szinte sértődötten felel t :  ,,De 

I 
vasutas dolgozok t zzezreznek munka

még mennyire, hát nem tudja, hagy eredményeit akarják tönkretenni, gyű-
minden nap van kimérés!" lölni kell őket és leleplezni. 

Ezt is megszünteti a Fegyelmi Szabályzat 
Az új Pegyelmi Szabályzai a munka· 

fegyelem megszi/árdi1ásá11ak eszköze. 
lehetővé teszt a magasabb színvonalú 
s:;olgála/létel elérését és „szá1rws gá· 
tai szabadit fel és lehetöséget 11yujt 
számukra kezdeményezéseik, bátor úií• 
tásaik megualósításához". 

Az elmúlt napokban egy egyedül 
közlekedő mozdonyt éjjel 1 l órakor 
Budapest-Ferencváros. és Budapest
Keleti-pályaudvar Rözötti egyik tér
közben fellartóztatták. A térközör 
azért állította meg a mozdonyt, amely 
egyébként Mnaljáefrc ment, mert a 
mozdony �lején léoo lámpák közti/ 
esak az egyik égett. A gép t•ezetö1e 
mindent megkísérelt, hogy legyőzze az 

elavult szabályokhoz ragaszkodó tilr
kózört felfogásának helytelenségéről. 
Még az „F-2." utasításról is beszélt 
neki, de a keményszívű térközör hajt
hatatlan maradt. 

!gy történt aztán meg az, hogy 11 
kérdéses mozdony éjjel 11 órától pir
kadatig vesztegelt a térközjelzőnéL, 
ahetyett, hogy termelő munkát végzett 
uo111a. Nem ós szólva arról, hogy az 
emberről való gondoskodás vastörvé· 
nyét is mélyen sérlette az eljárás. 

A korareggeli órákban aztán, ami
kor égő ielzőlámpára már ténqleu nem 
volt szükség, a mozdony elindult ren
deltetési helyére. 

I 

Széke.y .Ésa, Zságot Irén. Szakács 
Ödön és Sárosi Imre, a magyar úszó
keret vasutas tagjai :c\·élben szá
moltak be a moszkvai élményükröl. 
Többek között ezeket írják: 

,.A ma:gyar úszósportot nagy meg
tisztelte(és érte azzal, hogy meghívást 
kapott a Szovjetunióba. Ez a meghívás 
a ma)!var vasulassport •kiválósál!ál is 
megmutal'ta, hogy a csapa1ban, Szé
kel_// Eva mint úszó, Zságot Irén 
mint műugr6, Szakács Ödön vízi•:ab
dázó és Sárosi Imre edző vetlek részt, 
í lleh·e utaztak a Szovjetunióba. Fe;ejl
heletle,n é!ményünket i lyen rövid le
\'élbcn nem tudjuk visszaadni. 

Háromhetes Szm·jetunióbeli t.artóz
kodásunk alatt az e!1·társak és sport
társak mi n<lent elkö1·ettek. hcgv jól 
érezzük magunkat_ Voltunk színház
ban. futballrneccsen. a sakkvilág-baj
nokság elödönttjén, cirkuszban, torna
versenyen. Ezekről be.számolni hely
szűke miatt nem lehet. Sportbe:i!eg is 
mindent elkövettek, hogy eredményeink 
a legjobbak leg-yenek. Ennek tudható 
be, hogy Székely t\·a egy vi ;ágrekor
dot és két ma1g:y a,r rekordot ért el .  
Zságot I rénnek megmagyarázták a m(í. 
ugrás magas iskoláját. Szakács ödőn
nek az igazi küzdöképességet vízi
labdában. Sárosinak pedig- a tudomá-
nyos edzésrendszer legmagasabb fo
kát. 

Betetözésüi két napra Leninig.rádba 
utaztunk a Vörösnyí!-expresszen és 
l áttuk a kétszeresen kitüntetett várost, 
ameiy 900 napig állta a fasiszták tá
madását; A háborús nyomokat e:tüntet
ték. A !cg-többet szenvedett \'árosrészt 
újjáépítették, föutcá;a 14 kilométer 
hosszú és 80 méter szé'.es. A Gyöz.,:em 
terét, mely nég-yszer akkora, mint a 
Vérmező, gyönyörűen- parkirozták, szö
kőkutak és jól felszerel( gyermekjátszó
terek dís.zílik. 

Ez .a s,porttalálkozás megmutatta a 
szovjet nép �egítségét a népi de
mokráciák iránt . Fetej lhetet len emlé
kei nk maradandók lesznek és mind-i,g 
hálával fcg-unk g-ondolni a nag-y Szov
jetunióra é;; annak szeretett vezérére, 
a nagy Sztálinra, - fejeződik be a 
fevél. 

Papp Lás:z:ló 

A köze{multban zajlott le Mil ánóban 
az 195 1 . évi ököl\'ivó Európa-bajnok
ság. A ba;noki verseny iránt hatal
mas érdeklődés nyilvánult meg. Ez
ultal először fordult e!ő, hog-y a baj
nokságot nem nyolc, hanem kis- és 
nagyváltó beiktatásával. t íz súl ycso
portban bonyolították le. /}. ne,ezési 

zárlatig 22 nemzet 160 versenyző 
részvételét je!entelte be_ 

Papp László, a budapesti Lokomotív 
tagja, vilá;gibajnok egyik győzelm<"t a 
másik után aratta és végül is meg
nyerte a nagy\'á:tósúlyú Európa-baj. 
nokságot. 

Papp Lás.zló hazatérése után el-
mondotta, hogy úgy a sorsolásoknál, 
mint a pontozásnál tapasztal ták a nyu. 
gati j áték\-ezetö ellenséges meguyilvá
nulását. A ma1g,yar  verwnyzöket hát
térbe szori!9tták. 

A versenyek a•lk>almáva-1 minden ma
g-yar versenyző, •közöttiik �n is - mon
dotta Papp László - azzal léptünk a 
szorító közé. ho,gy kiharcoljuk a győ
zelmet. Anal a g-ondolatlal küzdöttem 
a szorítóban, hogy hazámat. a magyar 
népi demokráciát képviselem a nyugati 
kapitaHs!ák e:tlenséges gyűrííjében és 
ez a tudat megacélozta erőmet és küz· 
dőképességemet. Végte:en örültem és 
boldog voltam, hogy a 11yug-ali sport
\'ezetők mesterkedései ellenére ezúton 
is megmutatha;tuk erőnket. Azt, hogy 
a 800 mil l iós béketábor! kép\'ise, jük . . .  
Másodszor !ellem Európa-bajnok. Ez 
arra kötelez, hogy tovább képezzem 
magam és hogy a laposan felkészül-iek 
az olimpiászra. Szerelnék onnan is, 
mint kétszeres olimpiai bajnok visz 
szakerülni, hogy bebizon"íthassuk de
mokratikus sportunk fejJödését, ame
lyet a v i lág- leg-jobb sportnemzet<". a 
Szm·jetunió tapasztalata,inak felhasz· 
nálásával akarunk kiharcolni . 

* 

Stookholmban rendezték meg- a vívó 
vi lá.Q'bajnokságot május \'ég-én. A baj 
nokságnak egyik legérdekesebb ver
senyszáma mindig a nci 1örvívók küz
de: m.e. Számunkra különösen jelentö$ 
volt ez a bajrokság, mert a nyolca6 
döntőbe legna1gyobb számlxrn magyar 
vh·ónők kerültek be. Ezek közölt sz<"· 
repelt Elek Ilona olimpiai bajnokunk, 

-11 budapesti Lokomoliv tagja. 
Május 26-án kezdődött meg- a vi lág 

legjobb nyolc törvívójának a mérkő
iése a világbajnoki címért. Három 
rnag-yar. két francia, egy-egy dán, an
go: es o�ztrák versenyzőnő \'ette  fel a 

küzde:met. A vé<gig- re,1dkh·ül izgal
ma& változatos verseny \'égül is ha
talrr:as magrar sikert hozott. Elek 

VASUTASAINK IS SEGÍTIK 

A közelmultban közöl tük, hogy ön
tudatos vasutas-sportolóink tevékeny 
munkáv.al részt kérlek ötéves tervünk 
egyik nagy alkotásának: a Néps.ta· 
díonnak felépítéséből. 

Aprííisban és májusban számos 
vasutasüzem cl-Olgozói jelent'.,eztek fi
zikai munkára a hatalmas építkezés
nél. 

Az önké-rtes, társadalmi munkában 
részvettek a Landler Jenő Jármüjaví-tó, 
budapesti MAV Igazgatóság, s rajtuk 

Elek Ilona 

Ilona megnyerte a vilá gbajnokságot, 
Harmadik és heled•k hel yre is magyar 
v•ersenyzők kerültek: Nyári Magda és 
Elek Margit. 

Elek I lonjl elmondotta, hog-y hosszú 
sportpálya.futása alatt már sok verse
nyen vett részt, de a,z előző rendszer
ben mindent elkövettek. hogy 5port
pályafutását kerékbe törjék. A felsza
badulás azonban mee-nyitotta elölte is 
a fejlődés útját. E!ek Ilona vi lágbaj
noknő is hangsúlyozta a z.süritagok el
fogultságát. 

- Nagyon boldog vagyok - mon• 

dotta Elek Ilona -, hogy nem okoz
tam csalódást azol •ak, akik bíztak 
bennem. örülök, ht;JY az a szerető 
,gondoskodás. amelyben részesültem, 
meghozta a gyümö'.csét M,ost _cs_ak 
annak az érzésemnek szeretnek k1 feJe
zést adni :  köszönöm a magyar dolgo
zóknak és \'<"zetöinknek, hogy minden 
lehetőséget meg-adtak a g-yőzelem . ki: 
\'idsához. Remélem, hogv ez tovabb) 
ma,gyar vívósikerek újabb kiindulo 
pontja lesz. 

FELÉPÍTENI A N°EPSTADIONT 

kívül a budapesti, az angyalföldi, . a 
hídmühelyi, a kőb�nyai, a bu�ai, a 
rákosrendezöi, a nagykanizsai, az 
Eszaki Jármüjaviló OV és a Landler 
Jenő Járműjavító OV Lokomotív 
Sportkörének tagjai. 

Az öntudatos vasutas dolgozók 
nagy l€lkesedéssel végezték el a rájuk 
jutó munkát. Lelkesedésükre jel• 
lemző, hogy az előirányzott �00 dol 
gozó heiyett �73-a'.'I vettek r;szt eb· 
ben a feleme!o, nemes rnunkaban. 

P á l y á z a t i  f e l h í v á s  
A Vasutasok Szakszervezetének Hul

túmevelési Osztálya ezév . a�q�_sz�usá-; 
ban Országos Vasutas Hepzomuveszeb 
Kiállítást rendez Budapesten. A kiállí· 
táson minden vasutas dolqozó részi.ve
het aki az alanti feltételeknek meqfe
let6. saját maga által ��szít!'tt szobrot 
vagy ké-pet juttat el a k1al!1t�s rend�ző
bizottsáqának. A s_zoc1�1tsta-t:_eal1sta 
képzőművészet fejlesztese erdekeben . a 
szakszervezet elnöksége pályázatot h1;
det olyan festmények és szobrok e�1:<e
szitésére, melyek vasut�s . dotqozo1n_k 
életét mutatják be a szoc1al1sta vasut 
megteremtéséért vívott harcban. 

A pályázaton is minden vasutas d�I• 
qozó résztvehet.. füqqetlenül attol : 
taqja..e a Vasutas Képzömüvészeti Is• 
kolának vagy sem. A pályázaton azon• 
ban nem vehetnek részt hi_va�táso� t1:s• 
tök. szobrászok és képzómuveszeti 1� 
koláink oktatói. Nevezettek azonban mu. 
veiket kiál lithatják, de a bírálóbizottsáq 
múveiket külön veszi fiqyelembe. 

lH_aksJZins .K,,prijanov : 

A pályáz.atra bekUldött alkotásokat 
Is kiállítjuk. 

A muvek beküldéséne� határldef•: 
1951 július 30. 

A műveket a Vasuta.s Képz.ömüvé-
szeti Iskolába, (Budapest. V., J ózsef At
tila-utca 1 2), kell elJutt�tnl. 

A beküldött a lkotásokat Ismert kép-
z6művészekböl · álló bítálóbízottsáq 
foq]a felülvizsqální és etbirálnl. 

Pályázati összegek: 
Festészet; 

1. díj 
II.  ,. 

1 OOO.- Forint 
800.-
608:"-
400.-

I l l. ,. 
IV. n 

Szobrászat; 
1. díj 800.-

1 1 .  600.-

W: ; ggg_� 

Forint 

U R A L 1 -H Á G Ó  N 
A Vasút Politikai Osztály k iadásában 

meqJelent Makszim Kuprijanov, a híres 
szovjet mozdonyvezető, a Szocial ista 
Munka Hőse: Urali Háqón címü könyve 
Makszim Kuprijanov saját életét írja meq 
könyvében, leírja, hoqyan indult el az 
apátlan.anyátlan qyermek az életbe, 
hoqyan találta meq életcélját hivatását 
a vasuti munkában, hogyan lett pálya. 
munkásból a Szovjetunió eqyik leqne• 
vesebb mozdonyvezetője. MeqismerJük 
a szovjet emberek hősi harcait a Nagy 
Honvédő H áborúban, meqismerJUk a 
szovjet vasutasokat, akik bátran, g0-

qunk, a Bolsevikok Párt]a, SztáJln elv
társ mindeqyikünknek az életben meq, 
nyitotta a ,zöld utcátt - a szabad utat 
a tanulásra, az -alkotó szocialista mun
kára és az igazi emberi boJdoqsáqra." 

lyózáporban, bombahullás között ve. A 

A VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
Megjelenik llavonu, l(!!!l!lzel', 

•zerkesztésért és ktad�•érl felelOs 
GASPAR SANDOR 

főszerkesztő. 
zették szerelvényeiket az arcvonalra. 
MeqismerjUk a hétköznapok hőseit, 
azokat a vasutasokat, akik mindent el• 
követnek, hogy minél több szenet taka.• 
rítsanak meq, miné1 gazdaságosabban, 
biztonságosabban és qyorsabban bo. 
nyolítsák le a vasúti forgalmat. Makszim 
KupriJanov nemcsak küzdelmeivel, de 
örömteljes életével is megismerteti az 
olvasót. lqy ír életéról, a szovjet embe
rek életéről: ,,Szeretett szovjet orszá. 

Szerkeszti: 
SZELECS�NYI ISTVAltl 

Laptulajdonos: A Vasutas Szak,zervezet. 
Szerlcesztöség és kladóhlvataJ. Budapeat. 

Telef��-; ni�!itW .rJ��t:i.
0 

1iLs93, 
Szikra Lapnyomda Budape,t VU!,. 

József-körút 5. 
Feletl5s ayomdavezetö, HUJ- ll!háJF 
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ELŐRE A MINISZTERTANÁCS VÁNDORZÁSZLAJÁÉRT ! 
J6mere!es a diósgyőrj DIMAVAG 

Gépgyár felhívása a lángg.yá• 
ri·akhoz. augm;ztus 20-nak. a lkotmá
nyunk napjának méltó megünneplé-
6ére. 

A magyar vasútas dolgozók öröm
mel c.satlakozlak a feíhíváshoz és min•  
den igyekezetük arra i rányul, hogy fe. 
lülvizsgálva versenyszerzőcféseiket, az 
eddigieknél is nagyobb vállalásokat 
legyenek és a köze:gő ünnep alkalma• 
ra ujabb kötelességvá!la lásokkal, a 
felaján lások t-ízezrei,·el készüljenek. 

A vasutas do'.gozók ugyancsak 
örömmel és lelkesedéssel fogadták a 
minisztertanács határozatát az alkot
mány ünnepének t iszteletére kezde
ményezett munkaverseny juta !mazá. 
s.áról. l'(épköz.lársaságunk miniszlerta
nác.sa az alkotmány ünnepének tiszte
letére indított munkaverseny győztes 
üzemei részére négy vándorzászlót 
alapítot1. Ezek közül egyet a közle
kedési vá l la la tok részére. A vándor
zászlót mlnden év augusztus 20-án 
azolrnak az üzemeknek dolgozói nyerik 
el, akik a legjobb eredményeket érik 
el augusztus 20-íg szóló ten·ük telje
síté6ében, il!ehe tulteljesité6ében, u 
anyagtakarékosságban, a m;nőségi 
terme:és megjaYításában és az üzemek 
közötti együttmííködés kiépíté,;ében. 

A min-:sztertanács a győztes üzemek 
dolgozóit - a vállalat létszámáiól 
függőe� - SC.000 forinHóJ 150.000 
fori,nti, terjedő pénzjutalomban ré• 
szesít i .  Az össze(' feléből a vál la lati 
igazgató a munkaversenyben kitűnt 
legjobb munkásokat, mérnököket, 
technikusokat és adminisztratív dol
gozókat jutalmazza, - a másik felét 
a dolgozók javaslata alapján az üzem 
kulturáiis és szociá l is  céljaira fordít
jáj(. A ,·ár.dorzászló odaítélésére a 
közlekedés terü!etén a közlekedés- éls 
postaügyi miniszter, szakszervezetünk 
főtiti<árával egyetértésben terjeszt ja
vaslatot a min·szlerlaná06 e:é. 

A vasútas dolgozók lelkesedé�t 
határtalanul fokorla és elszánts-á
gukat a vasút előtt ,álló feladatok 
macadéktalan teljesítésére még. 
inkább lendületbe hozta nagy 
Pártunk, a Magyar Népköztársa
ság kormányának meg-oecsülését 
és szeretetét kifejező miniszter
tanácsi határozat, amely minden 
év augusztus hónapjának második 
vasárnapját „vasútasnappá" oyil-

v'ánitja. 
A hála, a ragaszkodás és ll forró 

6Zeretet érzéseit tfikröz.ik vissza 
azok a táviratok és Je,·e!ek, amelyeket 
a vasutas dolgozók jutlaitak el a 
Magyar Dolgowk Pártjához, népünk 
forrón szeretett yezéréhez, Rákooi Má
tyáshoz azért a megbecsülésért, 
amelyben Pártunk, a kormány, a 
vasutas dolgozókat részesítette. 

Ezek a táviratok hangsúlyozzák, 
hogy a vasútas dolgozók megbecs(i,lé-
6ét jelentő haMrozat akkor látott nap
,,iJágot, amikor az imperialistákat a l 
jasul kiszolgáló, hazaáruló Grósz Jó
zsef 1:,andájá-.al együtt szabo1áló 
va;;útasokat is lelepleztek. 

,.Amikor a L•asutasok iránti megbe
esülés bii.szkeséggel tölt el bennünke( 
- irjá'i,: a dolgozók -, ugya11akkor 
gyütölettet és megvetéssel fordulunk 

el a hazaáruló bitangoktól. Pá.rt11nk 
lnegbecsülése, népi kormányunk elis
merése még nagyobb erőt kö:csönör 
abban a harcban; amelyet a belső é:1 
lúi./ső ellenség ellen uivu11k, és fokoz
za elszántságunfuit arra,· hogy alkot
mányunk iinnepére vállalt fe!aján!á· 
sainkat túlteljesítstik, a bő termés 
zavartalan szállitásál. az ősz, re:id
kívüli szállítási feladatok végrehajtá
sát maradéktalanul biztosítsuk. De 
megacélozza a magyar vasuiasok ere· 
jét, helytállását abban a küzdelemben 
is, amelyet a felemelt ötéves teru túl• 
teljesítéséért, a szocializmus gyorsabb 
iitemíi felépítéséért, a béke meguédé · 
séért folytatunk. /gérjiik Rákos; clc• • 
társnak, dicső Pártunknak, hOf!I/ ÚffY 
végezziik m11nkánkat, hogy az öntu
datos magyar vasutasság méltó ma
radjon a meghecsti(ésrc és a „vasutas
napokon" felemelt fejjel számolhasson 
be harcairól, fokozódó eredményeiről 
a dolgozó magyar nép egésze előtt." 

Az Eszaki Fíít6ház dolgozói pél· 
dáuJ kifejt ik  táviratukhan, ame• 

lyet Rákosi elvtárshoz intéztek, hogy: 
„Pártunk megbecsiilése még tőbb erőt 
ad az ellenség ellen vívott harchoz. 
kemény eiszánlságo/ alkotm·ányunk 
!innepére váltalt fela;án:lásu11k túltet;e. 
sítésében. 

Mozdooyaink jó karbantartásáva� 
a gyenge minőségű hazai szenek 
felhasználásával máris felkészü
lünk az őszi csúcsforgalom rend
kívül nagy feladatainak megoldá-

sára. 

(]gy szervezzük meg mw1ká11kat, 
hogy a bő termés minden szem gabo
náját za,•ar nélktil tudjuk továbbítani 
rendettet>ési helyére." 

A vasűt,15 dolgozók gyúiö!etet érez
nek a.z imperialisták iigynökeiYel 
szemben és még erősebben megmar
koljái< azt a fegrvert, amellyel ered
ményesen küzdenek a felemelt öté,es 
terv határidő elölt; leljesitéséért, a 
szociaJ,i,zmus mthamarabbi felépilésé
ért, s az a lkotó béke védelméért. 

összébb zárják soraikat. szorcsa•bban 
fogják az éberség éles fegyverét, fel• 
ku1atják és megsemmisíti k  az eMen
Sléget, a hoábonira uszító amerikai 
imperi alisták ötödi•k hadoszlopát a 
vasúton. Ugyanakkor szi lárd munka
fegyelernmel, az önludato.s dolgozót 
jellemző ,,as,fegyelemmel arra törek-
szenek, hogy élre kerüljenek az 
augusztus 20-i mun-ka,·ersenyben, 
élenjárjanak az anyagtakarékosság
ban, a mi nöségl termelés megjavítá
sában. abban. hogy a bő termést i-dó
ben és biztosan szál! ilsák, abban, 
hogy máris felkészüljenek az őszi 
forgalom végrehajtására. 

Az öntudatos vasutas dolgozók lfa. 
ezrei,nek magatar-tá&a, munkája nyo
mán fakadjanak az eddiginél is jobb 
eredmények a verseny során, hogy ez
zel kifejezés.re juttassuk köszönetün
ket a Párt i ránt, s bizonyítsuk, hogy 
az. ellenség el.Jeni kérlelhetetlen har
cot egybeköh·e a termelés állandó fo
kozásával, megingathatatlan védelme
zői vagyunk a béketábor magyaror-
szági frontszakaszánal:. 

Előre még szi lárdabban, egysege· 
sebben és eredményesebben a minisz
tertanács vándorzászlajáért! 

............................................................. ...................................... -......................... ... 

DOLGOZÓ NŐK T ISZTI I SKOLÁN 

M� már m1nden pálya nyitva áll a n6k tízezrei előtt. Kl!'pü�kön ;a vasúti tiszt
képz6 n61 h�llqatóinak eqy csoportját latjuk • 

• 

�ra-: 20 fiU. 

A VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

VILAti PRDLETARJAI EG YESÜLJETFK! 

VASUTASOK! 
Az augusztus 20-i munkaverseny 

vállalásainak túlte/jesítésével 
készüljünk lel az őszi forgalom 

sikeres végrehajtására ! 

195 1  JULIUS 3. 

Nagy Pártunk és népköztársaságunk kormánya megbecsülésének kifejezője : 

Minden év augusztus hónapjának második vasárnapja „vasutas-nap" 
,.A vasút az ország gazdasági hónapokban, amikor a vasútnak az A vasút jelentőségének és a szo-

vérkeringésének legfőbb ütőere. A ipar termékein kívül, a mezőgazda- cia l ízmus építésében va ló fontossá
szocializmust épí tő népgazdasá. ság- termelvényeit is még a tél be- gának kih-angsúlyozása érdekében 
gunk csak úgy tudja feladata it ál l ta előtt rendeltetés i helyére kel l  minden év augusztus hónapjának 
megoldani ,  ha a vasutak zökkenő· szál l í tan ia. második vasárnapját a miniszlerta
mentesen tová1:>bítják a gyárak mű- A felszabadulás óta a vasutas nács „vasutasnap"-nak ny i lván'tja. 
ködéséhez szükséges nyersanyaJo- dolgozók ezeket a feladatokat ,  az Ez a nap fokozza a vasutas dolgo
kat, az építkezések anyagszükségle• elmul t  évek őszi forgalmának lebo- zók munkal endülctél, mozgósítja a 
tét, ha tervszerűen juttatják el az nyolí !ását a Párt vezetésével és vasutas dolgozókat még nagyobb 
ipar termékeit a fogyasztókhoz. pon. közvet len segítségével megoldották. helytál l ásra, a vasút legnagyobb 
tosan elszáll ítják a mezőgazdaság A nagy feladatok lebonyolításában feladatának, a minden évi öszí szál
termékei t  a nagyvárosokba és a:r. hathatós segítséget nyujtott a vas- l i tásoknak végrehajtására, a fel-
ipari vidékek dolgozóihoz. utas dolgozóknak a hős szovjet emelt ötéves tervünk ráeső részé-

U • k f k -d .  . -1 - vasutasok példája, akik irányt mu• nek teljesítésére hazánk békevédel• 
. �s�agur1 „ 0 ozo_ 0_ 

iparos'. �sa, !attak a „2000 tonnás"- és mének megerösÚésére!" rpan es mezogazdasag, termelesunk  „500 k i lométeres"-mozga!o,1ban, az . .. • • . 
á l landó emelkedése a vasútra mind 

I 

irányvonatképzésben és a vonatok 

1 

(A Magyar Nepkoztarsasag mt: 
nagyobb feladatokat ró. Ezek a felemelt sebességgel . va ló további- n isztertanácsának 195 1 .  VI. 26-t 
feladatok különösen nagyok az öszí tásáért i ndított harcban. határozata.) 

Dolgozóink harcban 
az augusztus 20-i verseny fú/teljesítéséért 

Alkotmányunk közelgő nagy ünne• 
pé\'ei kapcsolatos mun,ka,·erseny egyre 
szélesedik a vasút területén. Hatal
mas lendiiletet adott a dolgozók kez• 
deményezéseinek, a vál la lások menv
ny,i6égi és mi nőségi fokána·k az a 
megbe06ülés és elis,merés, amel_y 
abban jufolt ki-fejezésre, hogy a m,.  
nisztertanáos határozafot hozott a 
., Vasutas-nap" megtartására. A dol
gozók azzal há'..áljál{ meg a Párt ki· 
tüntetését. a kormány el ismerését, 
hogy még nagyobb szocialista k&ele
zet!sél!"váHalasokat tesznek. Mé1<· 
inkálYb arra törekszenek, hogy Jen<iü
letesen küzdjenek a kőziekedési vál· 
lalatok részére a1api1ol.t miniszter
tanácsi vándorzászlóért. 

Ugyan<:s&k biztosítja a verseny len· 
dü]et'ét az az el,;zántság, amely a 
te.rmel>ékenyBég fokozását nyújtja vá 
laszul az  mrperia!isték haz.a,i bűn. 
szövetkezetének. Grősz és lársaina,k és 
a vasulas-szabolá lóknak 

Székesfehérvár á-llomáson például 
427 dolgozó tett dlla lást, ugyanott 
n 06Zlá!ymérnökség teljes létszáma, 

Miskolc területén a dolgozók 82 szá• 
za!éka vállalt hosszúlejáratú verseny. 
szerződést. 

A Debreceni Já,rmüjavító OV dol· 
1<ou\inak maris 40 százaléka tett 
felajánlást. Bocskai Lajosné pé!dául 
vál lalta, hogy J00 száza lékról 1 20 
száza lékra emeli termelékenységét. 
Ezen.kívül vál la l ta, hogy 195 1 .  évi 
tenét december 20-ra befejezi és 
munkamódszerét löbb do!gozólársá 
nak  átadja. Ugyanitt Maár Margit 
esztergály06 05at'.akozott a vál la lás
hoz é,; felaj,ánfotta, hogy ezentúl két 
esztergagépen fog dolgozni. 

Az Eszakii Fűtőház „Ságvári i[i
brigádja" íel·híYással fordult a román 
ál lamvasutak egyik ifjúsági brigádjá
hoz és a z  alkotmány ünnepé,·el kap. 
csolalban közö! te versenyfelhívását. 
Ebben versenyszempon,t péÍdául az, 
hogy melyik i,fjúsoági br:gád ér el 
nagyobb százalékos szénmegtakari
tást, melyiknek lesz kevesebb moz
donyjavílási költsége, melyikük vesz 
át több G'lovjet tapasrtalatot, stb .. 
.1Jh. 

Akik messze élenjárnak a terv túlteljesítésében 

Az Északi Járműjadtó OV-ben 
például számos öntudatos dolgozó 
nemcsak te! jesitette már ez évi tervét, 
hanem messze é:enjárnak a terv túl• 
teljesítésében. Somogyi József szlahá· 
novista esztergályos például 

300 százalékos •átlag,teljesitményé

vel készül az dkotmány méltó 

módon való megünneplésére és 

már most, július l -én 1953. évi 

június havi tervét teljesíteHe. 

'Bánhidi Oszkár sztah.án<>vl&ta 258 
százaiéko• át!agos teljesítménnyel ké
szül az. ünnepre és amint mondja: 
hálájáaak egyben kifejezője is  a Párt 
é6 6zerctett Rákosi elvtárs iránt, 
hogy a m:nisztertanács határozati lag 
kimondotta a •. V astttas-napok„ rend· 
szeresitését . Bánhidi elvtoárs ötéves 
tervének teljesítésében már 1952 jú
nius havánál tart, nemkülönben 
Fehérvári József 6ztahánovista es2!er
gál yos, aki ugyancsak 258 száza lékos 
telje,;ítmény mellett, már 1952. évi 
október havi tervénél tart, 

Az üzem fiataljai lelkesen készülnek 
az ünneppel kapcsolatban a harmadik 
Világifjúsági Találkozóra js és ezzel 
is bizonysoágot szo!gáltatpak harcos, 
elszánt békeakaratuknak. Felzárkóz· 
lak a l)I.\1AVAG ver6enyfelhivásához 
és a Landler Mű,·ek fiátaljaival fel, 
uj ították versenyszerződéseiket. 

Budapest.Keleti-pályaudvar önluda. 
tos dolgozói felajánlásaikat ö.ssze· 
kötötték a bélrnmííszakkal. A vál lalá· 
sokat is összekötik az imperialista 
"hábor.(ia usiitók elleni küzdelemmel és 
az anyagtakaréko.sággal, a termelés 
emelésével kapcsol j ák i>s6ze. A béKe
mozgalom erősítésére 

me2szervezték a hétvégi béke· 

vonatok indítását is, 

amelynek munkáiba bevonták a íor• 
galom, fűtőház, a mííszak és a vonat. 
kíséret aktíváit. Júl ius 24-én indult el 
az első feld íszített 1:,ékevonal. amelyet 
ugyanezen � napon még négy másik 
békevonat követett. 

A MAV Pá!yaépítő és Felújító OV 
rácalmási föépitésvezetősége a közel
mult•ban termelési értekezleten tün
letle ki 6Ztahánovista-jel,·énnyel 
Szabó Mihály sztahánodsta kubikos! 
és hé\lagú brigádját, akik mind
Ígyike 

kétheti ingyenes üdülésre indul 
kiilföldre és Galyatetőre. 

Ezenkívül pénzjutalmat is kaplak. 
Rajtuk kívül Tóth István. P. Nagy 
György, mint a tél i  forgalom legjobb 
dolgozói, Szabó Arpád 1,-ztah,ánovista 
főépitésyezető, Gyarmati János fő
pályamester, az ország legjobb pálya · 
mestere és Kovács János verseny• 
felelős szintén magas pénzjutalomban 
részesültek kitünö munkájukért. A ki 
tüntetett és megjutalmazott dolgozók 
ígéretet tettek arra, hogy az augusz• 
lus 20-i versenyben még fokozottab
ban á l lják meg helyüket. 

Szombathely á l lomás dolgozói pá• 
rosversenyre hívták Celldömölk és 
Tapolca ál lomás dolgozóit, az alkot· 
mány ünnepére. A ,·ersen�pontok kö
zött ,zerep�I: a tehervonatok terhelé· 
sél 90-ről 580 tonnára, az utazási 
sebe.sségt! 15.4 -rő! 19-re emelik. 
Ezenkívül a dolgozó'k 85 százalékát 
szervez,!, be hosszú!ejáratú verseny . 
;;zerződés alapján a munkaversenybe. 
Ugyanígy a dolgozók 85 százalékát 
bekaposolják a Nazarova- és a Voro-

sin-mozga,lomba. Ezenkívül egész sor 

anyagtakarékossági vállalást teltek. 
Budapest-Déli.pályaud.,-ar állomás 

dolgozói is c.sallakoztak a DIMAVAG 
ver�enykihivásához és versenyben 
vanna•k Budapest-Kelet i -pá lyaudvar 
dolgozóival. Vá-l l a l ásuk között szere• 
pel: a fajlagos kocsimozgatási időt 
1 02-röl 1 05 re teljesítik, a göztartási 
normát 125-ről 140 százalékra és 
végül a kOC6itart:ózkodást 105-röl 1 25 
,,zázalékra telJesílik aue-usz.lu6 20-ra. 
Ezen.kívül el indítják 

.,A legnagyobb értékű megtaka

rítást elérő dolg-ozó" címért fo. 
tyó ver!.enyl. 

A Debreceni Fűt6l1áz dolgozói ugyan
r.,ak felhív,ás,sal fordultak a Nyíregy
házi Fíítőház doleozólhoz, 

Gyengébb minőségu szenet 

használunk fel 

A fütőház. dolgozói többek között 
válla lták, hogy 

külföldi szén helyett 50 százalék
ban hazai gyenge minőségű, har
madosztályi!i szenet fognak fel-

használni. 
Ezzel 250.000 fori nt megtakarilást ér
nek el. Hasonlóan a szénfogyasztás• 
nál közel másfélszázezer, f(?rint meg· 
takarítást fognak felmutatni. Az )oo 
kilométeres" mozgalom továbbfejlesz
tésére pedig a körfolyamatos forduló 
napi kilométerleljesitmenyt 190 kilo
méterre emel ik fel. 

A Ferene\'áros; Fűtőház dolgozói 
p,árosversenyben vannak a M;skolci 
Fütöházzal. A� alkotmány ünnepére 
felülvizsgálták ,·ersenyszerződésüket 
s ezek szerint ál lapították meg újabb 
vállalásukat. Ezek között is kiemcl-ke• 
dik az a felajánlásuk, hogy az eddig 
40-45 száza lékban használt másod
rangú szén felhasznál.asának százalék
arúnyát 55-re emel i k. Ezenkívü l  a 

kocsijavílómühely 150 tehetkocsi ter
ven felüli javítását teszi lehetővé. 

A vasutas dolgozók lendületesen, 
eredményeiket fokozva, a május 1-i 
verseny tapasztalatait felliasználva, 
hálával eltelve nagy Pártunk és nép· 
köztársaságunk kormánya iránt, forró 
szeretettel eltelve a do!gozó nép ve• 
zére, Rákosi elvtárs személye ;ránt, 
készül alkotmányunk közelgő ünnepé
nek a legméitóbb módon való meg
ünneplé&ére. Tudják, hogy termelé
kenységük emelése elvál aszthatatlanul 
összefügg a béke harcos megvédésé
vel, s ez m�gacé:ozza elszántságukat 
a terv túlteljesítésére. Ezzel vála
szol nak az  i[Ilperial istáknak, a Grösz. 
féle banditáknak a vasút öntudatoe 
dol2ozói. 
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„Minden út jövedelmezöségéért" -mozgalomról Az Északi Járműjavító ÜV jó együttműködése is biztosítja 
a Csepel Autógyár tervének teljesítését 

P ártunk II. kongresszusának ha
tározata fö feladatként jeöli 

meg az ötéves tervben a z  i,parosílá6 
meggyors!tá&át, a mezőgazdaság el· 
maradollságának fe'.oszámolfü,át. 

Az üzemek, a 16us-k, a dolgozó 
nép szívügyének tekinti a kongresz· 
SZIIS határozatainak végrehajtá�át. A 

&oha nem !Hott hatalmas épít1rezé6ek, 
a i}iárak egyre növek\'ó termelés-e, 
u idei jó tertn� mind azt bizonyít
ják, hogy Párlulik által megszabott 
feladatok végrehajtása az egész dol 
gozó nép tényleges akaratán, a jövő
ben a szocializmus építésében, a bé
k� vetett törhetetlen bizalmában 
rej:ik. 

�eánk vasutasokra nem kisebb fel 
adat há'rul, mint he!ytál ln i  a s,zá:I ítás 
frontján és bid0&ítani a gyors és pon· 
tos, zavartalan köz-!i!!kedést, emellett 
vasúti üzemv4telunk gazdaságosabbá 
,·oálj&. 

E feladatok végrehajtásában irányt 
mutat és &egítGéget ad Pártullk és fel 
tudju'k használni a Szovjetunió_ gaz. 
dag tapasxtalatait. A 2000 ton�as, -�z 
500 km-eis és számos, a Szovieturno
tól átvet,t munkamódszerek hozzásegí
tenek bennünket a forgalom zavar
talan lebonyolításához és a szállítási 
kö'.tl;égek csökkentéséhez. 

Most, amikor az ősZli forgalom elölt 
á:Iunk, világosan látjuk, hogy ezek 
nélkül a nagyszerű munkamódszerek 
nélkül nem tudnánk mego)dan,i a reánk 
háruló feladatokat. 

Pártunk II.  kongresszm,ának tl6Z· 
te!elére indított munkaverseny i dején 
a Ferencváros fűtőházban Lengyel 
József s21lahánovista fömozdonyvezetö 
és Csiszár/,// Lállz!ó versenrfele'.Ö6 
kezdeményezésére megindult egy újabb 
nagyjelentöségű, a Szovjetunjótól át
vett Minden út jövedelmezöségéért"
mo;g;lom, melyet u orszá,g fütöh_á
zaiban sz.ámos mozdonyvezető vett at. 

A „Minden út jövedelmezöSégéért". 

mozgalom jelentősége abban áll, hogy 
a mozdony&zernélyzet előre meghatá
rozott pén:r;ügy.i tervvel indult (itjára. 

A pénzügyi terv részletesen tartal
mazza a továbbított vonatnál azon 
az úton felhasznáföató tüzelő- és 
rgyéb anyag mennyiségét, úgy meny-
1vi&égi, mint forint értékfien. Ezen
Kívül tartalmazza a-z összes egyéb 
személyzeti, Igazgatási, javítási stb. 
kö'.u;égi!!kel A mozdonyszemélyzet 
maga számítja l<i minden út után, 
hogy a megtett út jövedelmező vo!t

_-
e 

népgazdas�gunk számára, va,gy pedig 
ráf.izetésseJ j.árl. A ,kiértékelésből meg
állapítja, hogy melyek voltak . azok 
a tényezök, amik a ráfizetést okozták 
Ezeket kiértékelve látja, hogy meny
nv,ben a dóchak azok saját h;bájálból, 
�ennyiben adódtak !öle független 
okoldból, amelyek befolyáso!ták az; út 
jövedelmezőségét (pl. jelzőnél va!ó 
fe:iartóztatá.s, kiterhelet'.enség stb.). 

H a megvizsgáljuk e mozgalom 
alakulását, azt liát.juk, hogy ez 

nem fejlöd:ik, SÓI vi&szaesett. 
A ,,Minden út jövedelmezöségéért"

mo�a.Jom perspektíváit nem ismertük 
fel, nem segítettük elő annak fejlődé
sét úgy, hoiY a szocial iffllust építő 
munkánkat a többi mozgalmakhoz 
hasonlóan elöbbre vigye. Lengyel és 
Csiszárik elvtársak igyekeztek ezt a 
szovjet mozgalmat - felÍ61Tlerve an
nak jelentőségét - átültetni a mi 
vasultmklra ,s. Azonban a megfelelő 
támogatást mun-kájukhoz a szakszol
gá!at és a szakszervezet részéről nem 
kapták meg. !gy történt meg, hogy 
olyan alapokra lett lektetve, ame!y 
már magában lehetetlenné telte a 
mozgalom kifornását és fejlődését. A 

mozga:omban eddig elért eredmények 
nem bizony!tj&k a mozgalom lénye
gét, tehát jövedelmezőségét. Mindös:r;
sze arra szorítkoznak, hogy a moz• 
galomba edd!� bekapcsclt mozdo
nvok számát kiemeljék. . _A i_elenlei(II 
áf•apotában nem dombontJa k1 a vo
n�t közlekedésénél a va!&ságos ráfi
zetést, vagy jövedelmezőségé!,. éppen 
azért, mert a kiértékelés alapjai olyan 
átlagos terhelési adatok adják meg, 
amelyek e!érése az; egész vonalak 
fekvésének megváltoztatása né'.kül le
hetel!en. Ugyanak<kor a kiértékelés 
többi tényezője álJandó és lényegében 
nem fejezi lel a do!R'(1Wk jó vagy 

rosszabb munkiáját. 
Az egész mozgalom a vontatási 

szolgálatra épül fel, a többi �!akszol • 
gálatok nert" i&merték s a k1erté�elés 
eredményéről &em volt tudomasuk. 
Magát a kiértékelést a mozdonysze
mélyzet, illetöleg k�bb l!. versenyfe
leiő&Ök végezték. Egyedul a moz
donvszemé!yzetnek :olt tud?'71Ae� az 

eredménvekről és v1.s,szahaiast vallott 
ki bennük az.  hogy amikor a 2000 
tonnás é6 500 km es mozgalmaink 

jelentés megtakaritást tudtak kimu
tatni ez a mozgalom a kiérlékelée 
szerint úgyszólváin állandó ráfizetést 
mutatott. 

A mozgalom kisZlélesítésére vonat
kozó egyes javaslatokat, amelyek dol
gozóink és versenyfele!öseink részéröl 
történti!!k, a szakszo!gá!al mereven el · 
utasította, viszont a szakszervezet és 
ezen be! Ül kü:önösképpen a bér- és 
lennelési osztály nem harcolt követ
keretesen e javaslatok végrehajtásá
ért. 

Amikor az ötéves tervünkben a terv 
tú!leljesítéséért • fo'.ytatunk nagyszerü 
harcot, aMl<or ez a mozgalom elavult 
normákra, az 1950. évi adatokra épült 
fel. A mozgalom e!iooílása óta sem
mi javítás a mo1.,galom tövább!ejlesz· 
tésére nem történt. 

eppen ezért e mox,galmat is a leg
fontosabb fe!adalurrk végrehajtására, 
tervün'k teljesítésére kell felépíteni. 

Az tszakí Járműjavító OV do!go
zól versenyben vannak az alkotmány 
ünnepére vállalt felajánlások teljesíté
sében. Az üzem egyre növe!i a pá
ros.versenyben részvevők i;zámát, s jó 
politikai fe:viciágos.ító munkával, ta
pa6ztalatcseréve!, munkamódszerát
adással iparkodik teljesítményeit nö
velni. 

Ezenkívül a legszorosabb együto\mű
ködésre törekszik nemcsak a vasúti, 
hanem a kinti üzemek egész sorával. 

A jánnüjavító például szoros kap
cso'afot tart fenn a soroksáriúti 
Szerszám és Gépgyárral .  Hatszáz 
darab fogaskereket gyártott le határ
idő elölt é� !gy hozzájám!t ten·ük 
időe'./)1ti teljesítéséhez. A D:ssous Gáz
gyár egyik újílá:sának bevezetéséhez 
oly mértékben járultak hozzá a fömű
hely do!gozól, hogy népgazdaságunk 
közel mhfélmt-lió forint mégtakar!
tást könyvelhetett el. Ezt a megtaka
rítást úgy tettek lehciövé az öntuda
tos dolgozók, hogy az újításhoz szük
séges fogaskerekeket. - ame!ynek el· 
készíté&ét már egyetlen üzem sem 
tudta vállalni, - terven felül elkésZi
teJték. 

Valamennyi szo!gálati ág sajátos,. 
ságait szem e!ött tartva, a mozgalom 
tényezőjét közös nevezöre kell hozni 
és a kiértékelést úgy kell megváltoz
tatni, hogy albban minden szo'.gálaii 
ég lássa azt, hogy a vónal továbbítá-
sához jövede!mezöen járult� hozzá. Az arat6komb6jnok 
Az egyes szo'gálali á,gak do!gozórmk egyes alkatrészei is tervük teljesíté!le közben Jatniok kell, 

itt készUltek el hogy ebben a mozgalomlb<an e'marad· 
tak, vagy é!er,járnak, & ezt tuoomA- Ugyanilyen nagy segllséget nyuj-
gulkra kell hozni. tollak �z EMAG nak azza!, hogy az 
A terhe'.ésnél _ ellentétben az eddigi aratógépek tartozékait időre e:készí

tették. Több mint 2000 munkaórával menetrendfüggelék 6/a táblá- tették ezt lehetővé. Ma már az ara -
zata szerint megadott terheléssel -· ez- t.ás nagy munkávban segítenek azoi< 
után a tervszerinii terhelési sz.ámokat a kombájnok, amelyeknek egyes ré
kell alapul venni. E:teket a lervszá- sze:t az Eszaki Jármüiavító derék do:. 
moloat a forgalmi szo!gá'.atnak lel kell gozói á!I itotlak e'ö. Egy kivá-ló szak
bontaru vonalakra és von.atnemekre. munkám pedig négy hétre „kölcsön" 
A:r; il<Y felbontott tervszámokat a von- adott a gyárnak, hogy elősegítsék ter
tatási szolgálatnak ioozdonysoroza. vük teljesíté6ét, hogy a böséges fer
tokra kell felbontani. més betakarításához 6ZÜkséges gépe-

ket határidő előtt !eszál!íthassák. Mivel a vonat útjának jövede�ezé- Az üzemek közötti együtttníiködé6 sét nemcsak a terhelés mutatja, ha- jó �ldája az eszaki Jánnűjavító UV. nem a felhas.znált szénmennyiség is szor<ll!I kapcsolata pé:dául a Budapesti 
befolyásolja, ezért a té.nykgesen ki.sza. Vil/amosságl és Kábel'1qárral, a Te/
bolt e]egytonnakilométerre esö fajla- Ipar/ Gépeket Javító N V-vel, a Gaz
gos szénfogyasztás értékét kell szám!, da�áf(i Vasúttal, a Fatelítö OV-vel, 
tásba venni. a Bányaipa•/ Gépeket Gyárt6 Vá'.la-

lattaJ és nem uto'só sorban az  Cbu-A vonat útjának Jövede'.lmezöségét 
dai Hajógyárra/. Ez az együllmükö-befolyásolja a mozdonyra fordított dés töbl>Ed< közölt abban nvilvánul javítási költség. Ellentétben az eddigi meg, hogy rend&zeresen átadják mungy.akorlattal nem egy fix kö! séget kell kamód&zereiket, 

megállapítani, hanem a 1CJO elegy- tapasztalatcserét rendeznek 
toonakilométerre és mozdonysoroza- és azon Iparkodnak, hogy tokra e]öre tervezett kö:tséget. A vo- közös újí,fl') kllrök segftségével nat útjának befejezése után reladott 
javítási költséget kell ös.szehasonli· fejlasiszék u üzemek eredményeit. 
tani az előre tervezett javítási költ- A Csepel Autó�ár tervének felje-
6éggel. �ftését már töo&!zben e!ö,segítették a 

d kié lék 1 • t dolgozók: olyan munkadarabok e'.ké-Az ed i gi r e es szerin a azítését vá'!a·!ták terven felül, amely-,.Minden út jövede/mezöségéért"·moz- lyel fokozni tudták az autógyártás galamban az 500 la!tl-es mozgalom, ütemét. 
a kocsiforduló meggyorsítása nem Ennek a ki ünő együttműködésnek volt kiérték�lhelő. Szükséges, hogy a köv�endó pe'.dáját nyujtja Vas.fo mozgalomba bekapcso!juk és kiérté- e'.vtárs, a fo,razó műhely vezetö,ie, a 
keljük az utazási sebes.ség kiteljesité- többszörös újító, aki munkamódsze
sét is. A tervezeti és kile'jesített uta- rei! dolgozótárl'ainak eredménye5en 
zasi sebesség közötti kü önbségnek adja át. Amikor beszélgetünk vele, 
111e11 kel] mulanl, melyik szakszolgá· ezzel indokolja ezt a 5egitt1éget: 
lat, hogyan járult hozzá a vonat útjá· A munkamrídszerátadáss/Jl és 
nak jövedelmezőségéhez. végeredményben üzemeink iözötti 

A vasút területén eddig megihono- együttmfillödéssel bizonyíthatóan 
sodolt mozgalmak cé'kltűzéseit le:- Járulok hozzá népgazdaságunk erö-
használva azokat, • ,.Minden út sltéséhez, s ezzel voltaképpen a 
jövedelmezöségéért"·mozgalom k!-

számunkra annyira drága béke fejlődése és jó kiteljesitése érdekében 
továbbra is meiz kel'. tarian[ és azo- TMgvédéséhez. Az a célom, hogy 

kat úgy alkalmazni és úgy kiértékelni, olyan bolsevik szakmunkásokat ne-
hogy az tervünk teljesítését, illetve veljek, akik csetekedeteiken, tettei-
túlteljesítését segítse elő. ken keresztül mutatják meg hüsé-

Minden szo: gálati ág a s.aját vona- ke áll nkh lán dolgozza kí a „Minden út jöve- gü t népi amu oz. 

de!mezöségéért"-mozgalam kiértéke- Az Eszakl Járműjavító OV a du· 
Iés.i formáját s azt hozzák közös ne- gattyúgyűrűktöJ kezdve a fogaskere
vewre. A kiértékelés módjának elké· keken keresz1ül egészen a vil�amos
szllésé-nél a oélkilüzések meghatáro- mozdonylg, mindent el tud készíteni. 
iásánál vegyék számításba az eddigi Ezáltal már meg:évö kapcso'atalt még 
tie:'jesitményeket, a módosított ötéves szoro,sabbá és eredményesebbé teheti 
tervben elén.k áll llott fel adatokat. E a nem va5úti üzemekkel. Minden jel 
tényezők kid�l_gozásánál . támaszkod· arra mutat, hogy a dolgozók a fel
janak az élenJaTó dolgozok, szlaháno- emelt ötéves terv megval&sítása, túl• 
visták véleményére, tapasztalataira. teljesítése érdekében minden segítsé-

Szaks.zervezeU aktrváink fe'.adata, get meg fognak ad!li a kinti üzemek· 
hogy a szaksz.ol gá'at által mega��tt nek. 
új célkltüzések. szemponitok alapian A helyi párt.szervezet, az üzemi bl
vi!ág!tsák meg do'.gozói nk elölt a r,ottság és a sz.ak.�zc!gálat Jó egytitt-

Mlriden út Jövedelmezöségéért"- müködése, a legszorosabb összmunká· 

öntudatos dolgozói a vasúton kívül- gatva, tovább fejlesztik a termelékeny
eső gyárakkal és vállafatokkal ilyen séget, Ezze! fokozzák harcukat az im
kitűnö eredménnyel együttműködjenek. perialisták belső ügynöke; ellen, a 
Ennek a támogatásnak következmé szocializmU& fe:épitéséén, a dicsőséges 
nyeként a to\'ábbi segílség fe:tételeit 

I 

Szovjetunió állal vezetett béketábor 
az üzemi bizottság megbeszéli a do]- erősítéséért. 
gozókkal, leszűrik kölcsönösen a ta· TENGERDI JOZSEF 
pasztalatokat, és a do'.gozókat támo- az Eszaki Járműjavító OV dolgozója 

Milyen munkamódszerrel továbbítottam 
sérült mozdonnyal az 1 907-es gyorsvonatot 

1951 VI. 3-án az 1907. számú gyors
vo,1alot to,·ábbílottam Pécsről Buda· 
pestre a 328-682. számú mozdonnyal, 
Szo!Iár József és Hoffer Mátyás füfö 
karlársakk.al. 

Pécsen a honQs fülöháznál a gép 
összes ellenágyát feltöltöttem olajjal. 
Utközben a mozdo,yt négyszer vizs· 
gáltu'< meg, Szentlőrincen, Dombóvá· 
ron, S'monlornyán és Sárbogárdon. 
Ezen vizsgálatoknál me!egedést nem 
észleltünk Sárbog.árchó! Puszitasza· 
bolcsig, ezen a 30 km-es útszakaszon 
a 80 km át'..agsebességü gyonmak meg· 
állása :1incs és Pusztaszabolcsra érve 
azt tapaszla:tam, hogy a bal középső 
fötengelyágy kiolvadt. A tartózkodás 
rövidsége miatt az ellenágyat nem 
bontottam le, mert már úgy is késve 
érkeztünk, az 1927. számú szemé!yvo
nat elöha'..adása mi att. Megá!lapítot· 
tam, hogy a kenövezeték a le:o:vadt 
fémm1!: eltömődve nincs, így a kenés 
felülről biztosítva van. Azonnal hatá
roznom "<ellett, mert a vonatot továb· 
bítani kell mindenáro,. Móvel a kiol· 
vadi ággyal csak ál'.andó kenés. mel
lett lehet nagy sebességgel tovább 
haladni, így !ülöm. Hoffer Mátyás 

azonnal váll.a!kozott, hogy az ágyat 
útközben ke.ii. 

Felöltözve beült a keretmerevítöre és 
mivel megállapítottam. hogy részére ezc 
kockázatos ugyan, de nem életveszé· 
lyes, így olajjal elláttam és folytattam 
az utat Budapest felé. Hoffer Má
tyás kartárs PU5zlaszabo!C6tól Buda· 
pestig, menetközben, a robogó moz· 
donyról a kiolvadt ágyat álla,dóan 
kente. 

A hős szovjet vasutasok tapaszta
'.ataibóJ már olvastam hasonló esete· 
kel. egy pillanatig sem gondoltam a 
meghátrálásra, vagyis arra, hogy se
gélygépet kérjek. 

Elhatározásunkat követő tett ered· 
ményeként menetidövei tudtuk vo,,a· 
tunkal Budapest Keleti-pályaudvarra 
továbbítani. 

Felgyapotolt ággyal visszafelé is vál
Iallam a vonat továbbítását, de a ke
leti fütöház mozdonyfelvigyázója eh· 
hez nem járult hozzá. 

GYORI KISS ISTVANi 
sztahánovista jelvénnyel kilílntetett 

főmozdonyvezető, 
Pécs, 1th. 

Fouillard francia mozdonyvezető hőstette 
Af(enben hatalmas tüntetést &:tervez-

, 
fran<'ia vasutast eze. ·rt a Francia A!lam. 

tek, így feiezték ki tiltakozásukat az vasutak Iizazgal&sá«a fe!füizgesztette 
amerikai hadianyaaok szállítása ellen állásától. A CGT Vasula& Szakszer-
a fraoci a vasutasok. vezet főtitkára, Aphonse Drouard elv• 

FouiJard francia mozdonvvezet/5
1 

társ felhí,1a a francia vasutasokat, 
megtagadta· egy amerikai hadianyag- hogy tiltakozzanak a me!l'lorló intéz. 
izal rakott vonat továbbítását. A hős kedes ellen. 

Julio Llago levele Argentínából 
Az alábbiakban kivonatosan 

kl!zölJUk az arqentlnal Sa.nta
Fé, perert tartomilnyi vasúti 
műhely eqylk dolqozóJilnak, 
Jullo Llaqonak levelét. Ebben 
beszAmol az arqentln vasuta. 

:��ent�;
rcj

�
ó

�iu:;;:�• h:rk..:.� 
sdllnak szembe a h6ború 61 
nyomor polltikáJ,vat. 

M /ndeMkelőtt testvéri iiooözletün
ket küldjük nektek mi, A rgent/na 
legfontosabb közlekedési eszközének. 
a vasút szolgálatában álló vasúti 
munkások. Rajtatok keresztül juttatjuk 
el üdvöz:etünket a oilág valamennyi 
szállitómu11kásálwz és különiisen 
azokhoz, akik a Szcvjetun/6ban és a 
népi demokráciákban már megvalósí
tották az emberiség törekvéseit és ke
zükbe vették saját jövöjük irányítá
sát. 

Bizonyára érdekel benneteket az 
argentin vasutak és vasutasok hely
zete. Az argentin vasutak egészen 

1950 március elsejéig magántökések 
kezében vo."tak. Ekkor államo,itották 
öket, - a korábbi angol és francia 
kapitalista tulajdonosok részére tör
tént kárta/,anitás mellett. Ugyanis or
szágunk egész közlekedési szervezete 
ezek kezében volt. 

Az 1államosítás kitünő üzletet 
jelentett a külföldi Imperialisták 

.számára, 

akik a vasúti szállítás monopóliumát 
biztosltották a maguk számára ha
zánkban. Sikerült másfélmillió dollár
ral többet zsebrevágni, mint amit az 
argentin szakértök átadási érték fejé
ben kiszámítottak. 

Vasutasaink tar1uk arra, hogy mi
ként bénították meg az argentin 
gazdasági életet, lwgyan bocsátanak 

el munkásokat és alkatmazcttakat, 
hogyan áldozzák fel egy élősdi osz
úíly Javá•a az ország érdekeit. 

A Peron-kormány egyre Inkább 
a yenkl...imperiallzmus fü1nrvé

nyévé teszi országunkat. 

Például az amerikai imperialisták 
kívánságainak megfelelően, nem ré
gen jelentette ki Castor ezredes, ar
gentin közlekedésügyi miniszter, hogy 
27.000 „fölös" vasutast bocsátanak el. 

Az argentin vasutasok megerősítik 
küzdelmeiket életfontosságú jogaik 
véde:mében. Abhan, amely a közleke
dés /gaZI államosítására, a vasutak
nak a tömegszervezetek képviselöi 
résZéről törlénö ellenőrzésére és az 
abban való részesedésre trányul. 
Hasonlóképpen küzdenek jobb mun.ka• 
és bérfeltételekért, valamint az egész
ségre káros munJuíJlnál a hatórás 
munkanapért. 

Követeléseink nagyon Is sürgősek. 
A [egtöbb vasutas nyomorúságos bért 
kap és igen s?,égyenteljes életkörül
mények között él. Ez pedig a be
következett inflációnak, a megdllzzadt 
katonai költségvetésnek eredménye és 
ez az oka az életfenntartási köUségek 
állandó emelkedésének is. 

Mi, argentin szállítómunkások a 
Jobb életért folytatott küzdelmet a 
békéért folyó ha,ccal kötjük össze. 
Meg vagyunk gyöződve arról, hogy 
ez az egyetlen útja annak, hogy 
hozzájuthassunk egy szebb. emberibb 
élethez egy olyan világban, amely
ben már nincsenek többé háborúk. 

Julio Llago, 
Santa-Fé, Argentlna �zga:om nemzetgazdasági jelentösé. ja tette lehetővé az.t, hogy az ü:r;em 

gét, a mozgalom_ klért�e'ésének for- ·--------------------------------------------
máit és módszereit. Seg1tsék elö, hogy 
minden elöadáson, tanfolyamon, s:r;ak
oktatáson eredményesen foglalkozza
nak a mozgalO'TI jelentőségével ,  a :ap
vető célkitűzéseivel. Agitációs mun
kájuk sor&n mutass.anak rá_, az • szes 
szo!gálati ágak keretén belul, hogy a 
vonatok gyors összeállltásával, a tola
tások meggyorsításával, •z e� 
állomásokon a jelrök el15tti feltartoz
talások meg•1.üntet�vel, az ácsorgá. 
sok csökkentésével, a felemelt sebesség 
alkalmazásával, tüzkezelésl idők meg
rövidítésével rövid menetidök alka!• 
mazásával ' a rakodással képzelt 
irányvonat�!< szervezésével, gyors. áru-

kezelé&Sel, sebességkor:átozást elő· 
Idéz.ö vágányi:árak terv&rer!í elvég• 
zésé-viel és &zámos más módszerekkel 
rmnnyiben seg!Hk elél a „Minden út 
Jövedelmezoségéért"-mozgalom kifej
lődését s e moz.galmon keresztül nép 
gazdaságunik fejlödését. 
E mozgalom jelentlís rejtett tartaléko

kat hoz felszínre, nagv mértékben 
seiz!tl a mullka termelékenységét és 
e1ösegíti a munkafegye:em megszilár
dítását. a szál lítási tervek teljesítéséJ. 
illetve túlteljesítését. Rámutat a vasu: 
egyes részlegeinek s,zervezet;enségére, 

a vasuton megbúvó ellenség szabo
táz.s munkájára. Elősegíti a meglévö 
hiányosságok felszámolását, hozzájá
rul az egyes szo'.gálati ága,k között 
még meizlévéi szakmai sovinizmus ma
radványainak kiküszöböléséhez. 

Erezze kötelességének minden egyes 
öntudatos vasutas dolgozó, hogy diosö 
Pártunk II. kongresszusa idején meg
indított nagyje!enlöség0 mozgalom, 
mely a felsőbb szakszo!gá atl és .moz
galmi szef\'el< felü:etessége és ha
nyagsága következtében bizonyos 
fokig visszaesett, most az augusztus 

20-l ver&enyben, ami a va6ulasságnak 
az őszi csúcsforgalomra való lelké· 
szülését je:entl, reális alapokra he
lyezvie vegyen újabb ' endületet. Ezzel 
Is kifejezésre jultatják vasutas dol
gozóink a munka frontjá,, való helyt
á!lássa:, hogy méltók arra a nagy 
megbecsülésre, melyben Pártunk ja
vaslatára kormányzatunk határozata 
alapján része,ültünk, hogy augusztus 
második vasár,apját minden évben 
,, Vasutasnap" ként ünnepe:het jük meg. 

BENCS MIHALV, 
a bér- és termelési oszt. vezetlíje 

• 
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Harcoliunk az üzemi bizottságok 
megerősítéséért ! 

Orszli/os ÜB-titkliri értekezleten tlir/yaltlik a dol/ozók 
p ártunk II. kon i;rresszusának hatá· kozniok a káderek mef<'ismeré6éve1 és 

nevelésével . Tartózkodjanak többet a 
dolgozók között és segítsék, ellenőrizzék 

a munkájuilc kövben őket, mert a JQádere. 
ket a munkájuk végzése közben l ehet 
legjobban mef<'lstnerni .  A kádereknek 
napról napra kell segítséget nyujtani 
munkájukban és vil ágosan kell lá tni 
azt, hof<'Y nemcsak az a fontos. hOf<'Y 
a káder el tudja végezni a rábízott 
munkát, hanem az is, hof<'Y ez a mun• 
ka fej lessze, nevelje, meiredzre a ká
dert. A káderek kivál asztásánál na,n, 
gondot fordítsanak a nők, az ifjúság 
és a pártonlmvüli<ek fokozott.abb be. 
voná.sára, mert a megnövekedl!lt fel
adatokat C68k új, fiataloo lendülettel 
tudjuk végreha j tani é6 a fiata lokat lre· 
vésbbé hatotta át a kispolgári bur
zsoá gondolkodás, ezért merészebbek, 
bátrabbak a kezdeményezésben. 

az au/usztus 20-i munka verseny és a munkale/yelem kérdéseit 
rozalait csak úgy tudjuk sikeresen 

,égreha jtani, ha üzemi bizottságalnkat 
megerösítjük, a hiányzó funkciókat fel 
töltjük a munkásosztá,:>y és � egész 
dolgozó nép ügye iránt odaa dó káde
reicl{el . Rákosi el vtárs Pártunk II. kon. 
l!'re56zusán hangsúlyozta, hogy: .,Meg
növekedett, új feladatok állnak el6t· 
tünk, melyek megoldása csak úgy si· 
kerül, ha mef<'erösítjük párl6zerveze
teinket." A pártszervezetek ml!f<'erősl
tése megköveteli tői ünk azt, hof<'Y 
üzemi bi zottságainkat is megerooitsük, 
hof<'Y va lóban be tudják tölteni a 
transzmisszió szerepét és a pártszer
vezetek irányllá6a mellett behatóbban 
foglalkozzanak a termelés és a politikai 
nevelés kérdésével. 

El'll!n a téren üzemi bizol'Máf<'ain1rnál 
komoly hiányosság:ok vannak. ,Jel lemző 
ez a legnagyobb üzemi bizotltságai,nkra: A káderek kiválasztásánál vlgyAz· Landler J. J., Eszaki J. J. és Dunakeszi zunk arra, hogy el lenség:es ele-

JúniU6 15-én a Landler Művek 
:{UI-túrtermében országos értekezletre 
iyűltek össze a vasutas üzemi bizott. 
ságok vezetői, hogy megtárgyalják: 
miként biztosítják az augU6ztus 20-i 
munk-averse.,y sikerét. 

Rácz !(álmán elvtárs, főtitkárhelyet
tes nyitotta meg .az országos értekez
letet. Elmondotta, ho!n' a diósgyőri 
dolgozók kezdeményezésére indított 
szocialista munkaversenyhez az öndu
datoo vasutas doliozók lendü!etesen 
csalJ,a,koztak. I lye:1 körü:mények :ro· 

zött elsőrendű kötelessége a szak�er
vezetl vezetésnek - mondott.a , 
hogy a dolgozók a l ulról jövő kezde
ményezésére fe!figyel je,, és megfelelő 
irányvona:at adjon az új verseny ki· 
bontakozásához. 

Hangsúlyozta hogy a munkaverseny 
� ,a munkafegyelem kérdése, amely· 
ről láriyalni fognak az értekezleten, 

alapja az őszi csúcsforialom meg• 
indításának 

és &ikeres Iebonyolílásá:iai.'<. 

J. J. üzemi bizottságára, hogy az OB mek ne kerülhessenek be szakszervezeti 
tag:jai közül a legutóbbi időkig öt- funkcióba, Ozemeinkbe az utóbbi idő
hat UB·ta!!' hiányzott. !gy termésvetes., ben sokan kerG!tek be volt csendörök, 
hogy a munkájukat nem is tudták jól horthysta katonatisztek, kispolf<'ári ele. 
végezni é6 komoly hiányossál!<)k vol · mek é6 egyebek. Ezff: f,n,ekeznek jó 
lak munkájukban. A Dunakeszi .J. J. munkát véf<'ezn i , ho,n, bekerü lhessenek 
üzemi bizottságból négy OB-ta g hiány. külörrbözö funkciókba, ma jd késöbb a 
zott és másik négyet levá l foltak, akik Pártba és maguk után hozzák a hoz· 
nem voltak mef<'felelőek. A kiegészítés. zájuk h860nló ellenséR"eS, nemkivána
nél bevonták az üzem legjobb do!go- tos elemeire!, akik romboló munkát 
zóit - a fi atalokat, nőket és párton· fejlenek ki üzemeinkben - és nem 
kívülieket s ezzel komolyan megjavult ef<'Yszer eredményesen. A Grősz-féle 
az üzemi bizottság: összetétele, de mef<'· összeesküvő banda leleplezése erre a 
javult az üzemi bizottsá,z munkája i&. legfényesebb bizony!ték, ahol bebizo• 
Ez a lény azt bizonyftja, ho,:zy sokka l nyosodott, hoirv az éberségünk hiányá. 
fokozottabban kel l bevonni a szakszer- ban milyen baleseteket tudtak eló
vezeti munkáiba .a szta'hám1Vistákat, az idézni Balázsi• és Pécsi-félék a vasút 
egyes kampányok a lkalmáva l kitűnt do!- területén . Vannak még ezekhez ha· 
gorokat, a míísiiaki értelmiséget, v.ala. sonló e!Ienség,eg elemek. akiket meg 
mim a nőket és az ifjúságot. Ezt eddig kell ismemi, le kell lepl ezni és eltá
üzemi bizottságaink nagymértékben el- vol ítani a sorai nk közül. Erre kell ne. 
hanyagolták és ebből a hibából adódik velni funkclon áriusainkat és az egész 
az. hogy az üzem i bizottsá!!'i titkára i nk vasutasságot. Arra kell nevelni, hogy 
t;Jem oly fontos fe!.adatokka! foglal · a balesetek mögött mindig: az ellenség 
koznak, m int a munkaverseny, a Szia - kezét keresse, mert a tények azt bizo
hanov-mozg:a!om továbbfejlesztése, el- nyitják, ho,n, kel lő éberséggel ezt 
lenörzése, vala mint a dolgozók poJitJ. meg: is lehet tal ál ni. Az éberség ál
kai nevelése, hanem apró, mindennapi landó fokozását követeli mef<' tőlünk a 
részletmunkákkal vannak elfogl a lva. szocial izmus építése és a béke meg· 
!-gy elszru'.<a dtak a dolgozóktól és védése, mert ahogy I(ovács elvtárs a 

G!omba Mlirta-Váf.qaZsófl...-�bó fi':;";.'.;a tanulók-a Landler MOv•kben sze. retettel veszik körUI az eazterqapadot. Rövldes-, 6k la eszterqlilyosok 1„z:nek 
seqltlk felemelt öt6ves tervUnknek, a b6k• terv6nek meqvalósltását, 

Oönto feladat: a werseny eredményeiwel segíteni a ten teljesítését 
nem ismerik a dol gozók ha:igu!atát, Párt Közl)Olll!i Vezet&éfze ülésén mon . tltána Benes Mihály, a köz.ponti 
a dolgozók sérel mét, panaszait - am i  dotta, hogy a kommuni:;ta éberség a Termelési- és Bérosztály vezetője tar
hátrá ltatja a munka eredményes el- Párt, a proletárdiktatúra, a haza vé- tolta meg besz.édét. A ,,,emzetközi 
végzését. Jel lemző ez a Bp. Igazgató· delmét jelenti. helyre! Jsmerte4é6e után e!mondolta, 
ság: OB-titkárának Nagq elvtársnak a Az üzemi bizottságok mej?efősítésé- hogy alkotmányunk ünnepének, augusz· mu nkájára, akí a termelés és a mun- hez tartozik a káderlartalékok gyüjtése, tus 20-nak tiszteletére indított ver
kavePSeny kérdését nem elsőrendű fel - a helyettesek kinevelése, mert a tarta- senyszak,asz egyenes folytatása üze· 
adatnak tartja, hanem a sport, a ikul - lekokra a szakszervezeti munkában is meink és dolgozóink között jelenleg 
jiúr,a és a zenekiar kérdéseit és így épp oly szükség van, mint a hadse- folyó párosveree:iymozgalomnak. Ezzel 
a munkaidő a l atti próbázást is el- regben., vagy a f<'a zdasági életben. Ha elérjük azi, hogy a régebbi pál'06ver
nézi. Bá-r ez is fontos, de nem lehet helyesen g:azdálkodunk a kádertartal é· senvszerződés.ek. a versetl<Y folyaöncél ú a kultúra a kultúráért, hanem kokkal, akkor nem okoz f<'ondot, ha mán tett �zocialista váll.a,lások ,,,em 
össze kell kapcsol ni a munkavef6eny egy kádert leváltunk, vagy más lerü· mennek feledésbe, felelevenítjük azo· 
kérdésével , ami a Budapesti Igazgató- Jelre helyezünk el. Egyes területek ezen kat ,amelyen ,rereszlü! egyben elér-
ságon nem történi k  meg. a téren értek el komoly eredményt. jük' a kampányszerűséfl felszámolását 

Ü 
Mint például: Miskolc terület, ahol jól is. 

zemi bizotl6ágainknál általános fogl a l koznak a káderek nevel�vel és Ezután azt fejtegette, hogy hogyan hiányOS6ág,ok, hogy nincsenek t ár-- ezen a terü leten nem okoz gondot, ha legyen folytatása a verseny, a május sada lmi akt íváik és nincsenek !'fflzort• egy funkcionáriust más területre he- e!sejej párosversenynek. Kiemelte, hogy 
bizottságok. Ha egyes helyeken meg is Iyez.nek át. De ennél komolyabb hiá- fe:ülvizsgá lják és el lenőrzik, hogy a 
van a reszortbizotlság, az nem mű-

nyosság:ok vannak Debrecen területén, vál lalt fel-adatokból mit hajto!fak 
ködik me,zfelelően, tehát C6ak formáli- mert pél dáu l a Debreceni Járóműja- végre, a szerződéseket pedi� kieié• 
gan létezik, pedig ha az OB·titkára mk vító üzemi bizottságban több mint há· szítik. 
na gyobb gondot fordítanak a társa- rom hón.apja ,,,i:rcs termelésfefelős és Ezze] kaposolatban dal mi a kt iv,ahálózat kiszélesítésére, a 

még a mai napig sem tudott sem_ a� dönto feladatként jelölte mefl tel-reszortbizottságok munkájának megja· üzemi bizottság, sem Debrecen teru le�t jesiteni, illetve túlleljesíle.ni az vítására akkor a káderl arta lékok tíz· bizottság megfelelö javaslatot tenn i .  1951 .  éves tervet, és szá�zrei t  tudjuk bi zt06íta ni a ká- Mi ndezekért a hi á ny06ságolkért hibás a 5 ez alapo, felülvizsgál ni a régi ver· derutánpÓtlás szempont jából. Ozemi köz,porrl va lamennyi osztálya, de a senyszerződéseket. Meg kel l •,,ézni, bizottságaink na,zyré6ze panaszkodi k, káderosztál y is, mert nem nyujtottak hogy meirvannak-e az előie!tételek arra, hogy „n i ncsenek" káderek. A káder- kellő segítséget, hogy üvemi bizotl6á- hogy a tervteljesítés! a váll-alásn ál hiány oka nem a vezetésre alkal mas. gaink ezeket a hiányosságokat mun - előbbre hozzá:<. beC6íiletes öntudatos vasutasok hiánya, 
kájukban ki tudják küszöbölni . Üzemi bizottságaink a szolgál at i  hanem a mi kádermunkánk hibái, terv-

főnökökkel és a vá!l.alatvezetökkel szerűtlensége - mert az elmult hat A káderek kiválasztására Pécs é6 
k 

• 
esztendő alatt nemcsak funkdonáriu- Szeged területén forditsanak na. együtt versenyt szervezne az uzemen 

után áttért az ,augus�us 20-i verseny 
szervezés1 feladataira é6 hangsúlyorzta, 
hogy az új versenyszakasz szervezé
sét össze .<ell kötni a békéért fol yó 
küzde!emmel és az ehlenség elleni 
kérlelhetet:en harcai. 

Beszédét azzal fejezte be, hogy a 
vasutas dolgozók versenyle:idülete 
hozzá kel', hogy járuljon 

Pártunk II. kongresszusa által 
meJlhatározott és az őszi csúcs
forfllllombao r.ánkváró hatalma& 

feladat� 
sikeres végrehajtásához. 

Ezután mee-kezdődlek a hozzászól á
sok. 

Gáspár Sándor elvtárs, főtitkár be· 
szélt ezután . Beszéde e:ejé.i hang�ú· 
Iyozta az elöző fe!szó!alá60kkal kap
csol atban, hogy a dolgozók bátran 
alka lmazzák a bírá:.atot a sizakszer· 
vezeti .cözpont felé is, majd nemzet· 
közi vonatkozásban kiegészítette Benes 
e!vtáf6 beszámolóját 

Beszéde további során hangsúlyozta, 
hogy a szocial,i�a építés üteme, a for. 
ga lom áMandó ,:,övekedése fokozott 
feladatokiat ró a vasútra is. A vasút 
ve;;zé:yes üzem, ahol a legki sebb la 

zaság i s komoly károkat okozhat. 
Ezt az elleooég i-gyekszik kiha sz· 
nál ni és •a munkafegyelem Iazításán 

keresztül, különféle módon l•gyekszik 
elaltatni az éberséget, hogy m inél 

több kárt 
gunknak. 

okozha650n népia zdas<A-

Szocialista munkafegyelmet akarank 
Példá�t hozott fel erre h kiemelte, 

hog-y mJ 
nem megakadályozni, hanem mer• · 
szüntetni akarjuk a baleseteket. 

Gáspár elvtára ezután elmondotta, 
hogy egyes helyeken a szakszo!gálatl 
vezetők is rossz példával járnak elől, 
majd a fei'}'elmezetle:iség egy másik 
formájáról, a munkaidő kihasználásá
nak megsértéséről és a munkaerő11árr
dorlás káros voltáról beszélt. 

A munkafegyelem.ért fo:yó har� 
seg116ék a szolgál a!J főnökök i$, -
monddlta. Az aktívák, a biza lmiak 
magyarázzák meg a dolgozóknak, 
hogv nem az a rossz főnök, aki el
jár a fegyelmezeUenkedőkkel szemben, 
ha nem az a főnök, aki elnézi a híbá• 
kat. 

S:roclallsta munkafegyelmet aka-
runk, 

ez pedfg a dol�k öntudatán alap• 
szik. Számos dol gozó:ikban méfl meg 
van a régi gondolkodásmód, bennük 
él a renyheség, a fegyelmezetlenség. 
Ezek,,ek a kapitalista marijdványok
nak kiküsrobölését segíti elő az új 
Fegyelmi Szabályzat, mely nagy lé
pés előre a szocia ! lsta vasút fe!épi
tése felé vezető úton é6 jó harci es'IJ
köz arra., hogy a vasúton megszi l ár• 
dítsuk a munkafegyelmet. 
Ezután arról beszélt, hogy 

nem elég tudomásul venni csak a 
munkafegyelem lazítúát, de inií· 
lölnl kell mindazokat, aklk munka• 
fegyelem lazítása révén az öntu
datos do! li!'OWk alkotómunkáját 

akar Ják tönkretenni. 
Felihlvta az OB-tikárok figyelmét 
arra, hogy neveljék éberségre a do!• 
gozókat és a funkcionáriusok az éber· 
séi fokozásá'.J keresztül javítsák meg 
munkájukat, szi lárdítsá'.< mel!' .a veze
tést. 

Az éberség, a béke tne1CVédésé-
nek döntő láncszeme. 

Ha e21I a láncszemet erősen kezünk· 
ben tartjuk, egyre na gyobbak lesznek 
szocia lista építeseink eredményei. 

Gáspár elvtárs ezután a reakciónak 
azzal a hírverésével fog'.-alkozott, hofly 
kitelepítik az Ö&SZes nyugdíj a50kat. 
Ez aljas rágalom - mondotta - és 
azt bizonyítja., hogy ahol nem vég· 
2lünk L<el l ő felvi'lágositó munkát, oda 
betelepszik az el!e:iség. Hangsúlyozta, 
hogy a feszült nemzetközi helyzetre 
va ló tekintettel a zokat a reakciós ele
meket telepítik vidékre, akik a mu·ll• 
ba:i és a jelenben egya ránt ádáz el• 
lenségei voltak a dolgozóknak. 

Gáspár elvtárs végül ismételten 
ha.,gsúlyozta, hogy jó politikai felvi
lágositó munkára van szükség ahhoz, 
hogy megteremtsük a szocia lista mun· 
kafegyel met saját 60rain,'<ban é6 even 
keresztül meg tudjuk va'.ósítani a 
Pártkongresszus határozatait. az 
augusztus 20-i fel aján lások teljesíté· 
sét és az őszi csúcsforgalom zökkenő• 
mentes l ebonyolítását. 

Ezután ismét hozzászólások követ• 
keztek, majd Gáspár elvtárs válasz
adása után Rácz elvtárs a Pol itika,! 
Bi zottság legutóbbi határozataiva l 
kapcsolatban az o'datási munka kér· 
déseiről emlékezett meg és kommunista 
helytállásra, példamutatásra hívta fel a 
jelenlevők figyelmét. 

Ezzel az Országos OB-titkári trt.e
kezlet.. végetér1. 

•a·ink hanem a� e«&.z munkásosztá· gyobb gondot üzemi bizottság:aink . �s bel ül a „Legnagyobb értékű megta�a: � ' � .. � 
t· b' tis · k · d k rítást elérő dolgozó" címéért. Jelszava lyun,k, köztük a vasutas dolgozók is ehhez a terüle 1 1zo a,zo 16 a Ja 

· · 1 ·  ·t · t mert Ti to kell tenni, hogy „Ne legyen verseny_· me«ero-so"dtek 0· ntudatban . De az a meg a maxima 1 s seg1 sege , 
1 k " b d · · 1 · t · k b I szerződés amelyben az anyag a are-

Magyar Miklós földje felajánlásával is 
a héketáhort erősíti hl.ba horrv az u·zem,· b'1 zottsa· aaink nem a1 1·as an ái, m int az impena tS a . a • • , H d'k "'' "' h ta f kor kosság ne szerepelne •. arma 1 ism!!ri'k ezeket a becsületes, megbíz· káni előreto:,t ro amcs.apa • ogcst 

1 -
· 

súlyponti kérdésként az üzemek közötti Vasutas doli;-ozó'k, muba6Su11lk oéldát! csak ú�y tudom bi;ztonsá!!'osan teliesí· ható dolgozókat, akik le!!'!öb-bször g:atva nézik országunk rohamoo. �ej_o· 
együttműködésröL b,eszéll és hangsú· Sajn051 sokan van,nak mé,z va,sutas teni. ha nem a kétlaki fo!!'la lkozást csendben, szerényen végzik munkáiu• dését. 

f
�zek�1

n
1 

a terü_l1
eleken k�I��!; l yozta, hogy a kinti üzemekkel kös· �a rláf68im 50raiban is olyanok, a k:k üzünk, mert meg kell mo:ida.iom, hogy kat, 6 helyettük gyakran a kevésbbé képpen onna a vesze ye anna • !:'' senek komplex-br,'gádszerződ�et. nem értik. varrv nem Iátiák az egész mí,g a földemen dol goz,tam, nem eigty• tehetségeseket, kevésbbé szil árdak_at, el lenséges, nemkívánatos elemek k��ul -

Különösen fontosnak tartoHa az uze· m,a,p-va,r nép számára és fökéooen mi. szer mentem fáradtan &zole-á la1l de U„ crvecebbeket e·s han cr~ abba·kat lep- nek be a szakszervezeti funkcioba , "köd · . ,  ,. 
p ·--'  ,. böl helyemre, "''  ' ,-= • "- k solatot mek közötti együttmu • est a J armu· vasutasok sizámára a,,,un11. é6 C6 tetl.k elo". akik rokom, vagy egye„ apc 

· · k · • ·tt I •• t t Es ma, a-•·kor a nu· felelos- sz~'"'a· • J 1 · · ·b rkkel javítók és fűtöhazam ,{ozo vezérünik álta,l mee-ie ö., u a .  ,.. =� üzemi bi zottságai nk tartsák si,em tartanak fenn ugosz a
k
v, a an

ta� k Vasuta._ kartárs.aki Horrv szocia lista latunktól füp-,,. az Of6Zá!!' vérkeringése b "d ·1 h Mégis komoly lazaságo mu na 
A t ~sszeko··t1"u"k f 1 • 'k k" es e·s ezen •-resztül a békénk biztonsá!!'a előtt Kovács elvtárs esze e - ogy me" pe'lda'u l  Sze"'ed területén . Jel !emzö verseny O hazánk mielőbb e v i ra!!'ozze . ov · I\U 

· d '· k · • nka' t  ve· =zm "' " 
f I h 1 _,.._,_ él d ·  • ,., a 1·a· t  ha" rom ho!,d is, a magyar dolgozóknak, köztük a u,:zy tu na,)\ csa 10 mu F.' • ez Orosha' za &,. Ba 1 ·a ál lomásokon a a he'ke"e'rt O .tatott arcca """""' p ama,,. cn 6 

h b ·· t b" h t · · ra· termett � 1• fo"ldemet a i·a· nlottam fel .a mezőzom- vasutas do]«ozóknalk kell é leniámi a ecsule es, meg 1z  8 0 es decentra l izálás alkalmával történt " 
munkatársakat választanak ki maf<'Uk 

üzemi biwttságok alakítására, ahova Benes elvtárs ewtán arról beszélt, bori tszcs-nek. mert meP!értettem Rákosi nemcsak a terme/ésben, hanem minden mell é. Olyanokat, akik a l�gaagyobb 
kiment a Szeged terül eti titkárságon hogy a versenybe be keH vonnu,k a elvtár� szavait és földem fel a iánl á,sá - harci megmozdulásban. amelv a békét, 

h · · ktől sem ri adna k  vissza En. 10 I tt műszak·, értelmiségieket, a müszakJ f • jó munkámmal] kívánok ha rcos és ezen keresz.tül szocialista hazáffli ne ezse
f 

ge 
1 ·1 1 • I ·· ,· b'1 zo· t!sá dolgozó KováC6 La jos és perc a a 

• · k "d  k t ·d · t ·1 t
va 

· esl · béketa·oom�k boldo"'ulását &zdle-ál óa . nek igye emve e eve uzem · alakította meg: ezeket az üzemi �izott- kozep a ere e , mai a szovie pe - a,z1a enni a ma!!'Yar «· • � 
gai nk fordítsanak na gy gondot az sá"'okat. Ez a latt az idő alat t  valasz· dákon e!i.idítolt mozga:mak jelenlegi Saját m.a!!'amon taaasz!aliam Rákosi MaJ!qar Miklós -
üzemi bizottságok kiegészitésére, _ame_· 

tolta ki a kádereket is és_ �z á l lmn�s á! !á6áról, a hiányosságokról és a ver- el'V'láf6 álta l monoottakat. A 5zol e-ála- ier;vkiadó és vonatfoga,dó oálvaÖt! 
lyet augusztus 25-i !!' fogunk befe1ezm. 
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_r. __ Gondosan kell előkészíten i ezt a mun-
l asztott elvtársaknak, hogy most ül je-

kát nem szaba d az utolsó napokban 
nek össze és osszák el a reszortokat szervezet i  demokráciái. Vagy egy má· figyelmeztette az akkori területi ti tkárt. Az üzemi bizottságok kiegészítését 

ka�kodní. Nem szabad a �életl_en
;.

e 
maguk között .  Taggyüiést egyáltalán sí k pél da : Eg:yik állomásról egy Ki ss Kemp! elvtársat - akit azóta levál- és megerősítését kössék össze az a lkot. bízni, hogy kik lesznek_ az u_zemt 1

• nem hívtak össze. nevű intézőt büntetésből Kecskemét toltunk, mert csa l ádjával együtt önként mányunl< tiszteletére indított munka• zotl&ág a műhe!ybizottsag tagia,. vagy 
t· t t fa h~ a· 11oma·sra helyeztek alaC60nyabb be- Nyugatra távozott -, hoO'V az il letőt versennyel, a „Vasutasnap" méltó biza!mi'a,'.<. Ha a lapo& e!őké6zí1ő munkál 1 · 

Ez a _ elly a� �u. a J , • -,._, ,_, 
vé zünk leleplezzük az el lenséges. i lyen felul etes • ka_derk1valas�ta60'kn_al ooztásba, m int az  elözö munkahelyén sürg:ősen le kell vá ltani. I(empl elvtárs megünneplésével és az őszi C6úcslor
kéf!s elemeket, kicserél jük a vezetésre is meg 1:het ta! al �t azLe(lense!!' k:�.e\ volt. Mivel jól tudott beszélni és tör- ezt négyszer me!!' is ígérte, azonban galom előkészületeivel, mert így tud, 

lk I tlanokat s helyettük a gyakor- mert amikor Kovac� a 1os m_un a_1a teln i, az akkori szegedi területi titkár- egyálta lán nem hajtotta végre. Levál· juk bizonyítani, hogy szi lárdan követ. 
�a!� ;�nkában kitüntekkel töltjük be, és multjá_t meg:viz

„
sg:a ltuk, kiderult _ro!a, 

sál!' megbízta az üzemi bizottsági lása tehát vég:eredményben február hó. jük a h&. szovjet vasutasok példáját 
olyanol-Oka:, af:ik saját egyéni érdeküket hogy �robacsen_dor volt .  /l<'Y k

�
ruln

l

ek 
titkári teendők vég:zésével . majd  a tói egészen június hó 20-i!!' elhúzódott. és csak így tudjuk ki nevelni a vasutas mindenkivel szemben al á  tudják ren- be aztan el lenseges, nem ,van� 

osf 
e

�- rangjához mérten raktárhivatalnok lett. Ezekből a példákból l áthatjuk, amit 

l 

káderek tíz. és százezrei t  a Párt és u 
<lelni a Párt, az osztály érdekeinek, ":�k különböző. szakszervez:lt 

�
n · 

·Az üzemi b:zottsági titkári teendőkkel Kovács elvtárs a referátumában al á- á llamapparátus számára. akik szeret ik és l,."(jv,etik Pártunkat és c,oba. Ez a teny a�t mutait�, 
i°!!'Y való megbízása óta 6emi!yen szakszer- húzott, hogy a jó kádermunka meg-
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Az északmagyarországi vasutas levelezők értekezlete 
..A munkás-paraSZ!I levelez6k - f(allus Imre, Csák lsl\'án 15-30 új 

a proletár közvélemény parancs- levelező beszervezését és új előfizetők 
nokal ... Vlqyázz levelez61dre, mint szer\'ezését vá!lallák. 

szocialista vasútasokat akarunk ne
ve/11i, - mondotta - és ehhez szük
ség vari a sajtó segítségére, a leve
lezők jó munkájára. a szemed fényére - 6k a te had. 

Mreqed." 
SZTALIN 

A Magyar Dolgozók Pártja Borsod
Abauj -Zemplén Megyei Párlbizoltsá
gána•k lapja, az Eszakmagyarország 
és a, Vasútas Szakszervezet központi 
lap_ia, a Közíekedés, június 17-én 
egésznapos érlekez'.elet tartott Mis 
kolcon, a MA V központi ku I lúrtermé
ben. 

Ezen az értekezleten u északma
gyarországi vasútas Jeyelezők és saj
tótudósítók vetlek részi. A vasutas 
Jevelezól( n<1gy örömmel ,készültek 
erre az érlekez•'.letre. .4,-va Szidónia, 
a forgalmi é5 kereskedelmi, tanfolyam 
ha ' lgatója, és több t.ársa nyilatkoza
tot adott az Eszakmagyarország szer
kesztőjének. E:mondotla ebben, hogy 
a ta,nfo!yam női haJ!galói lelkesen 
készülnek a vasut'as levelező ért<c,kez
letre. Le\'elező csoportokat ala•kítot
tak és megbesz.él!ek e!őre azokat a 
proh'!émákat, ame!yekre az ért€'kez
leten választ szeretnének kapni. Bizo
nyosak va,gyunk abban - mondotta 
-, hogy az értekezlet nekünk, vasú/as 
női. let•e/ezőknek is nagy segítséget 
fog nyujlan, további munkánkhoz. 

Vadas György, Sáfof'a,1jaújhely tu
dósítója, a laphoz ír-l l evelében azt 
írt<a. hogy közeleob fogj-a hozni egy
máshoz a vasutas levelezőket a'L ér
tekez.Iet és alkalfom nyfl ik  arra, hogy 
a mu111káslevelez.ö mozgalom ta,pasz
ta4akseréjé� tegyék a miskolci érte
kezletet. 

Az első Ayen országas jellegű kez
derm\nyezésl nagy figye;emmel kísér 
te Pártunk központi lapja, a Szabad 
Nép és a Népszaoa szerk€Sztő.sége is, 
de ugyanígy fokozott figyelemmel for 
dultak a kezdeményezés felé a vasútas 
területi bizottságok munkás•!eveiezői 
és tudósítói is. 

Az értekezletet táviratilag üdv<l
zölte a „Szabad Nép" szerkesztő
�ge é6 a Mairyar Ujságírók Szö-

vetsége. 

A szépen dekorált kultúrtermet a 
munkás-pa raszt levelezőkrő! szóló le
niní-sz,l,á l in í  tanítá50k dísz ítették. Az 
értekez,!eten megjelent a Megyei Párt
bízotlság képviseletében Szentmiklósi
né elvtársnő, Orosz József elvtárs, a 
közlekedés- és postaügyi minisztéri um 
sajtóosztályának kiHdöUe, Béres Ká
roly eldárs, a Népszava szerkesztő
ség-ének budapesti munkatársa, a Va
sútpo'ít}ka, Osztály képviselői, a fel
sőbb szakszolgálat; veretök és 1 20 
munkáslevelez:ő és tudósító a Miskolci 
Területi Bíroltság területéről. 

Az értekezletet Bodonyi József e>lv
társ, élmun,k;ás nyitotta meg, majd 
Sárközi Andor, az Eszakmagyaror
szág feilelős szer,kesztője tartotta meg 
előadását a munkás-pa raszt levelező 
mozgalom jelentőségéről és ísmerlet1e 
a mozgalom időszerű elvi kérdéseit. 

Utána Szelel);ény; lstvá,n elvtárs, 
a Közlekedés s�erkesztöje beszámolt 
a vasutas le\'eJezömozgalom fejlődésé
ről. Beszédében vázolta a z  eredmé
nyeket és hiányosságokat. 

Rámutatott a szerkesztőség hib'ái
ra, a munkáslevelezés hiányo,;s'á

gaira, 

majd a feladatokat ismertette. 
Ezut-án Láng Lajos eldárs, a mis

kolci terület központi sajtótudósítója 
számolt be a miskolci MAV Igazga
tóság területén működő vasutas leve
lezők tevékenységéről. 

Beszéde végén Béres Károly elv
társ, a Szakszervezetek Országos Ta
nácsa közponU l apjának munkatársa 
szóla l t  fel és js,mertette azt a hatal
mas szerepet, amelyet a szovjet sajtó 
életében töltenek be a munUslevele
zők. 

Az értékes és sokoldalú vitához el . 
sőnek Csorba BáU nt, a Misko'.ci Jár
m űjavító OV sztahánovistá ja  szól t 
hozzá. Az ország legjobb kovácsa ar
ról l>e6zéH, hogy 

a nagyüzemek minőségi anyagot 
juttassanak el a feldolgozó üze

mekhez 

és a selejt csökkentéséért folylatott 
harcot fokozzák 

Számos felszóla !ó között Martos 
György, a misko:ci Vasúlpo• ·tkaí Os� 
tály munkatársa rámutato)I a vasut 
dolgozóira háruló nagy teladatokra. 
Hangsúlyozta, hogy már most fel kell 
készülni az őszi csúcsforgalom lebo
nyolílására. Alaposan fel kell hasz
n,�•!ní a szovjet sztahánoYísták élen 
járó módszereit. Felhívta a szerkesz
tőségek fi gyelmét arra , .  hogy e_ze.kE:t 
a módszereket ismerte..sek hasab1a1-
kon, hogy serkentője legyen a vasutas 
sztahánovisla mozgalomnak. 

Krasznai László (Salgótarján) ja
vaso:ta, hog) ta rtsanak gócpo�t i  le 
nlező értekezleteket ,is. Sasfi Zoltán, 

A szerkesztőség használja 

erősebben a bírálat fegyverét 

Orczi László a miskolci Vasútpol i
t íkaí Osztály munkatársa arról be
szélt, hogy 

a szerkesztőségnek erősebben kell 
használnia a bírálat fegyverét. 
Emelni kell a bírálat elvi színvo-

nalát. 

A leve!ezőkön keresztül ezer és ezer 
sz-ál la l  kell kapcsolódnia a sajtónak a 

Vadas György (Sátoraljaújhely) , 
K.ot•ács Artur (M;sko'.cí /1\AV Igaz
gatóság), Pásztor József (Miskolci 
Jj. OV.) . Tasnádi Alfréd (ózd) .  Cso
ma Antal (Miskolc) ,  Apró József 
(Mis,ko!ci Jj. OV.), Tóth Nándorné 
(M:skolcí Jj. OV. ) ,  Szilvássi Jolán 
(Cjmisko!ci Omség). Szigeti László 
(Miskolci MAV Igazgatóság) Csor-
1án Béfa (Cjm:skolci Omség) .  A rva 
Szidónia (Miskolc) ,  Helmeczi István, 
Fabrici Mária, Királyházi Ferenc, 
Kovács Jolán, Zólyomi Zoltán (Mis-

Vadas Györciy tevelez6nk blrálatot qyakorol az tirtekezleten a szerkeszt6séq 

munkája felett. 

dolgozó néppel. Gondot ken fordítani 
a sajlóaktívák neve:ésére, po' ; t ikai 
szímona lának emelésére. A sajtó -
egész dolgozó népünk szósréke. Még 
szé!eseob körben kell <terjesz.t€'ni a 
sajtót. Meg kel l  szerYeznií a sajtófél
órákat, a fontosabb ci !vkek rendszeres 
megbeszélwét. Tegyük a sajtót még 
jobban a tömegek polit ikai neYe'!ésé
nek eszközévé. Az u;ság SZt#lha - a 
Párt szaeoa - mondotta Orczi e!\'
társ. Felsz.óla!ása végén hangsúlyozta, 
hogy 

a lap többet fogialkozzoo az effen
ség elleni harccal, az ellenséges 

ideológiák leleplezésével. 
A do'.gozókat nevelje szívósságra, 11'1'&

ga-biz!osságra. 
Szigeti Géza sztahánovíscta fömoz

donyvezetéí fe'szJ!alásában többek kö
zölt ezeket mondotta :  ,.A dolgozók 
igényei megnőttek. A laptól azt vár
ják, hogy szi.nesen, érdekesen, sok
oldalúari mutassa be élelünkeL Tölt
sék meg politika; tartaliommal a cik
/1eket. Eletünk, építőmunkán.k gyors 
iramot diktál és az cíjság szerkesztő
ségének ehhez kel[ igazodnia. 

Hassa lát a lap írásait irodalmi 
s,z,el!em. 

A szerkesztők tartsák rajta kezüket 
az élet ütőeré.'! és ássanak mind mé
lyebbre a dolgozó nép tömegeibe. 

Tegyék mé11 jobban népivé, a dol
gozók megbecsült kincsévé a saj

tót. 
E feladatok megoldásához kel[ segrt
séget nyujlimi, nekiink levelezőknek." 

Rubkovszki Antal, a Misk<1!ci Fú
tőház sztahánovistája bírálaltaf élt a 
sajtó felé, hogy nem foglalkoznak 
ke'.lőképpen a miskolci és a ferenc
l"árosi fűtőház p-á rosversenyé\'el, Dj, 

ko'.c) ;  Labanc Andor (Putnok ) ;  Sza
lánczi Fereoc (M:skolc) , Varga La 
jos (Misko:c) és Szabó József érté
kes bírálatai, ja,vaslata,i és vál la lásai 
után a hozz,ászólás<ik végelértek. 

A vita anyag-át vasutas l"Onatkozás
ban e'.sőnek Sz.eleosényi István elv
társ fogla l ta össze, részletesen l'i1 J a 
szolt a hozzászólásokra, majd Sárközi 
Andor, az Eszakmagyarország fele
lő,, szereksztője l>e6zéde zárta az t•r
tekezlelet. A megbeszé;-és - mondot
ta - t•as,Uas levelezöinlmek. a Szoti
jetunió és nagy Pártunk iránt; forró 
szereletéröl, hííségérő[ l<Jmiskodott. 
, lz értekezletet álhafotta vasutas /et.•e
lezöink ébersél{e, politikai feteztsége 
és öntudata. Minden felszólalásból ki
csent/ült a sajtó ;ránti szeretet és 
megbecs,ilés, minden kritikát • jooí
tani akarás ösztönzött. 

Sárközi elvtárs válasz,a affin az 
északmagyarországi vasúlas Jeve'lezők 
érlekezl€'te t ,h•iratban üdvözöJte né
pünk forrón szeretett vezérét, Rákosi 
Mátyás el'Vt.ársat, Ugya,ncsak táví-ra
ti,J al? köszöntötte Bebrits La jos elv
társ, közleke<lés- és postaügyi minísz
lert és Apró Antal elvtársat, a SZOT 
főt' tkárát, majd több határozati jaV36-
latot fogadott el. 

Az értekezlet n fnfemaeionálé 
han,gjai melleit ért véget. A vasulas 
levelezők ezután közö� ebéden vetlek 
részt, mialatt a Vasutas Szakszerve
zet zenekara szórakoztatta a dolgozó
ka 1. Délután a,z, értekezlet részvevői 
m�ekintették a borsoái nyomdát és 
ta,nulmá1 1yozták: hogyan késziil az 
ujság. l!Jtfoa a ré6zvevök meglekin
lették a Budapesti Honvéd-Miskolci 
Lokomotív labdarúgó mérkőzést, majd 
este a MAV miskolci központi kultúr
csoport műsorában gy.önyörködtek. 

Éberen őrködünk h azánk békéje felett 
l(oronczy Imre honYéd pártiítkár 

bajtárs a következő levelet intézi 1'3-
punkon kereszlüJ a vasutas dolgozók
hoz: 

Ked,,es Szaktársak! A 
,,Közlekedés" hasábiain 
kívánok Hozzátok szól
ni. Október 23-án uo
nultam be a néphadse
regbe. Bevonulásom 
első nap;á11 már boldog 
érzés töllö/t el, hogy ' én 
L< aktív tagja lehessek 
annak a hadseregnek, 
amPll/ ma fegyc•errel a 
krzbe„ védi békés éoitő 
munkánkat. 

A kiképzés folyamán 
is mindig azon voltam, 
hoglJ úgy teljesítsem a 
[eladntaimat. hogy meg. 
feleljek azon a helyen. 
ahor•á a doluozó néa 
állit-?ft. l gyekeztem a 
/efllökéletesebben elsa
játítani a sztálini hadi
tudományt, cme/y a má
,odik oi/ágháborúhan 
f11P{!llllllatla fölényét é.< 
r1erhetetle11ségé1 a náci 

cablóhordák elleni hősi 
küzdelmekben, 

Munkám eredménye 
az, hogy az ezred füg
getlenített pár/titkára 
vaf!yok. Az a feladatom, 
hogy politikai téren ve. 
zessem és iránt1ítsam 
bailársaimat. N�phad
seref!linkben igen fon
tos az. hogy politikai. 
lag képezzük magunkat 
es fejlesszük tudásun
kat. Nem /ehet jó har
cos az, aki po/itikailaJ! 
fejletlen és ne,n tud;a 
megállni helyét a béka 
frontján. 

[f!érem otthon maradt 
szaktársaimnak, hof!y 
amíg ők a munka
frontján szebbnél-szebb 
eredményeket érnek el, 
én fegyverre/ a ke
zemb�n őrködöm békés 
mu>tkájuk és az ered-

mények megtartása fn
lótt. Nagyon iól tudjuk, 
hogy az imperialisták
nak déli határainkon 
leselkedő táncos kutyái, 
Tilóék, fogcsikorgat,,a 
lesik épílö munkánkat 
és várják gazdáik pa
rancsát, hogy meg
támadjanak berinünket. 
Azanban mi éberen őr
ködünk hazánk békéje 
felett. Biztosak vagyunk 
abban, hogy a béke erői 
legyőzhetel/enek. 

K.atonai időm letelte 
után - igérem -, még 
jobb munkát fogok vé
gezni szakvona/on. A2 
itt szerzett tapasztala
lokat pártvonalon át
adom az üzemi pár/
szervezetnek, hogy mé[! 
jobb munkát vége,-. 
hessünk. l gérem, hog_v 
katonai időm alatt nem 
fogok szégyent hozni a 
magyar vasutas dolgo
zókrc.. 

K.oronczy Imre, 
konvéd.párttitkár 

1 951  július 1. 

Készüljünk az előző termelési értekezletek tapasztatataival 

a július 11 és 18 között rendezendő üzemi termelési értekezletekre 
A SZOT Titkárságának határozata értelmében július t i -föl július 1 8-íf 

(szerdától szerdáig) terjedő héten az !par(, közle_ked�s! -� kereskedelmi váll�
tatoknál, bányákban, hivataloknál, intezmenyeknel (ep1to1parban csak a telepi
tett üzemekben) termelési értekezletei kell tartani. A termelési értekezle1ekn a dol
gozók a vállalatok igazgatóinak, mühelyfőnökeinek beszámolói alapján meg

vitatj;ik aq, 1 95 1 .  második évnegyed tervteljesítésének eredményeit és a har
madik negyedévi terv feladatait. 

A termelési értel<ezleteket mühelyenként, üzemrészenként, aknánként, 
osztálvonként, stb. kell megtartani minden műszak dolgozói részére. A három 
míísz.akban dol gozó üzemeknél a délutáni műszakok részére az értekezleteket 
a heti műszakváltás után a reggeli, vagy a délutáni órákban tartsák meg. Tehát 
a július l l -től 1 4- ig terjedő időszakban délután dolgozól< számára az értekez. 
letet július 16 és 18 között kell megtartani, amikor éjjel, vagy délelőtt dol-
goznak. 

. k b' t 1 • • • k lt . 1 • • Az üzemi szakszervezeti bizottsago a er-, erme est es u urneve es1 
bizottságok bevonásával. a termtlésí �tel<ezleteket a_ s�al<_szer�_ezetek �lnök
ségei által megküldött irányelvek a!apjan, JfOOdos�.n ke_sz1tsek �lo

_- � mu5:zakl 
értelmiségi dolgozók, a vállalatok vezeto_1, a mus�ak1-ga�d�sag1 b1zott�a11� 
tagjai a műhelyek, üzemrészek terveinek reszletes krdolgo�asayal, a 1!<'s�amol_? 
jó elkészítésével biztosítsák a tennelési értekezletek. sil<eret. Segrts�k elo, 
hogy míndeo dol gozó megismerje tervét � �kap�solodva az alkotma�yunk 
ünnepére kezdeményezett versenybe. konkret v állalast tehessen harmadik ne

gyedévi tervünk teljesítésére és túlteljesítésére. 

A kétegyházÍ vasbtasok 
�séplésÍ hrÍgádot alakÍtottak 

A kétegyházi vasutas dol gozók a dulnak el az  első díj és „a  minőségi 
termény betakarít,ásának meggyorsí1á- munka" cim elnyeréséért. 
s, i :J.  s a jó ter: .�és szá ! l ítasi:r ,si<  l·íz- Az öntudatos kétegyházi vasutasok 
tosítására felhi\'ással fordultak a vas· fclhívásukban külön hangsúlyozzák, 
utas dolgozókhoz. Ebben a felhívásban hogy augusztus 20-ra vál'alt felaján· 
elmondják, hogy a mezőgazdasági Jásukat túl fogják teljesíten i és nem
munka a termés be' aka r í :ásn fs csak a vasútnál, de a cséplési i dény szá:! í tá'sa meg:�ívánja, hogy minde-. 
becsületese.1 gondolkodó magyar em - alatt is folytalni  akarják a bő termés 

ber segtíségére siessen mezőgazdasá- oelakarításáért és elszá l l ításáért vívott 
gunk•nak éspedig döntően ott, ahol harcot._ • • 
éppen legégetőbben van rá szükség. Felh1vasuk az összes tomegszerveze-

Ezért a kétegyházi vasúti munká-
1 

teíkhez is szó! és arra hívják fel :ze· 
sok soraikból „cséplési brigádot" a la- kel, hogy tad1tsanak el egy-egy gepel 
kitoltak és Pártunk zászlaja alatt ín- ebben a nemes versenyben. 

A FERENCVÁROSI I F IK KÉSZÜLNEK A VIT-RE 
Móri Ilona és Sermann Rózsi fe- az utazási sebesség növelése, a 

rencváros•;• i f i k  levélben számolrial; számadás-elhurcolás k iküszöbölése, 
be lapunknak a ferencvárosi ifjú- a szolgá latban való pontos megjele
mLL'lk ások egyre szélesedö mozgal- nés és a munkaiegyelem megszi lár
máról. d itása. Kértük, hogy még négy i fi-

Súlypont i  kérdésnek tekintjük -;- brigád versenyezhessen a VIT t i sz
írják - a \'i lágifjúsági Ta lá lkozol teletére. 
és eg"bekötjü k  vele a lkotmányunk Mi, ferencvárosi i fjúmu nkások -' 
ünnep

.
ét és a „ Vasutasnapot". Már\s magunkévá téve Pártunk határoza

eredmények mutatkoznak ál loma- tait, Pártun k  a rany'ta rta lékává aka

sunkon. Baki/s Oy11/a ifjúmunkás run k  válni .  Fokozzuk szakvona l i  és 
vonatkisérö Ságvári -L r ig,ádja ver- pol i t ika i  kéP,zettségünkel s ezen ke
,e_nyre hívta k_i _a .�egyesha lml for- re ztül fej lesztjü k  agitációs mun
daban_ <lo!):(020 rdose_bb ka_r társaka�. k ánkat a dolgozók között. Nagy és Ezt kovetoleg Jobbagy Sandor Do-

h . f I d t k • 1 1  k nr· k zsa-vonatkísérö ifibrigádja a deb- ne ez e a a O • a na.. e ? . �n ·, m4 

receni fordába.n csa1lakozott a Ság-
1 
azonb�n a KomszomoJ utian hala

vári -briaád kezdeményezéséhez. dunk és mindenben. ha onlóak a ka-
Verse�ypontja ink  között szerepel runk  lenni dicsö példak�pünkhöz. 

KBN/ZS/ll o 

�a í?§!JlW@!}][l 
Nagykanizsa állomás dolgozói 

örömmel iogadják az új Fegyelm i  Sza 
bályzatot, amely egyszeriben e:törölte 
a mult rend&zer „vak fegyelmét". Ma 
már nem ilyen fegyelmet építünk. 
Semmiben sem hasonl ít az elmúlt 25 
éves Horthy-rendszer fegyelméhez. A 
mi öntudatos vasfegyelníünk záloga 
jobo jö·,.őnknek, a szocializmus gyors
ütemű ét>ítésén-ek. 

Harcban 
az ííi termés szállításaért 

Allomásunk területén sok dolgozónk 
jár  élen a termelő mu�kában, 24 szta
hánovi stánk van már, akik jó munká
juk,kal b;zonyitolt.ák be híiségüket a 
dolgozó nép iránt. A feszült nemzet . 
közi helyzet is egyre komo!yabb fel 
adatok elé ál il;a a forgalmi szak
szolgálat dolg-ozóít. Ezért döntően fon
tos, hogy betartsák a tervel, a szo
cializmus ügyének harci eszközét jól 
forgassák. Allomásunk do! goz.ói például 

komplex-brigádok létesítésével 
harcolnak az új termés határidő 

előtti !eszállításáért, 

a szem;'Jlyvonatok kiésésének csökken
téséént, a különféle mulasztások fel• 
számolásáért. 

Ezt a munkát nagyméMékben elő
segíti a pá rlszervezet, az üzemi bízott
s,:íg és a jól kíépíteH bizalmihá!ózat. 
Az agitációs munka megjaviláshal 
segítjük a forgalom lebonyo: ításál, fo
kozzuk a forgalom biztonságát. A 
jobb eredmények elérésére 

sztahánovísta iskolát indítunk, 

hogy dolgozóinkat e'lőkészilsük a nö
vekvő feladatok megoldására. 

Ha az eredményekről beszélünk, 
meg kell emlékeznünk leg_iclbb for
galmi szolgálattevőin.kről: Déries Jó
zsefről és Hella; Miklósról, a-kik a 
vonatkésést teljesen megszünteték, az 
érkező rakományok kiál l ítás.át. az üres 
kocsik beáll ítását a rakódáshoz pon
tosan ,·égezték. bmek az lett az 
eredménye, hogy ,·erseny,·ál!a!ásuk 
óta rakódási időn l.ívüli kocsiállás 

nem fordult e!éí. Ugyancsak komp! ex
brigád szerződésünk rnn a szál!ítófe
lekkel is, amivel elő�gít1ük a lerv
szál; ításl. Nálunk, a kereskedelmi 
szolgálat legjobb dolgozói közé tar
toznak Glavák György ra,klári mun
kás, a-ki 1 10 száza lékra és Juhás_z 
Károly, aki 1 26 sz:,ázalékra teljesítette 
tervét 

Sokkal jobbak lehetnének azonban 
eredményein•k, ha például az osztály
mérnökség jól együttmííködne velünk. 
A tervszáilításokra gondo:ok itt első-' 
50rban, a kocsiiordulók meggyorsítá 
sára. Már 

hosszú idő óta vajudik a kanizsai 
rakodó megépítése. 

Az 50 méteres új raktár építését külön
böző okok miatt húzzák-halasszák az 
osztálymérnökségen, s így persze a 
forga:mí és a kereskedelmi szakszo'
gálat dolgozói t  gátol ják a magasaob 
termelékenység elérésében. 

A munkafegyelem lazítói 

Vannak ál lomásunkon oJvan ke
,·ésbbé öntudatos dolgo1.,ók is, · akik ha, 
nyagul. fegyelmezetlenül látják el szol
gál atukat. Gazda Imre forgalmi szol
gála ttevő és Balla József vál tókezelő 
helytelen vágányra járatták a személy
rnnatot. A súlyos balesetet Nádasi Jó
zsef mozdonyvezelö ébersége hárítot
ta el, aki kellő időben észrevelte a 
,·eszél yt és „megfog/a" a von a lot. De 
itt van például  Mihály József vá]tó
keze'ő, aki már szolgálattételre is fé
l ig í1tas á l lapotban jelentkeze!I. A 
szolgálat; főnök, áilomásbejárás során 
fél-l iter kadarkát ta lál t  nála. A fegyel
mezetlen és hanyag dolgozók ellen jó 
fegyver az új Fegyell]li Szabályzat. 

Résztveszünk az  augusztus 20-i 
versenyben és úgy dolgozunk, hogy 
P-á rtunk I I. kongresszusa határozatait 
a magunk területén maradéktal anul 
megvalósít\'a, már most felkészüljünk 
a tava lyinál is erősebb &zi csúcsfor• 
galom sikeres végrehajtására. 

Csahó Lajos 
állomásfőnökhelyettes, Nai.,kanizsa 
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Július 15-én lapunk "Szocialista Vasútért" cíQten jelenik meg ,,Gyűlölettel és megvetéssel fordulunk el a hazaáruló bitangoktól" 

Az öntudatos magyar vasutasok nagy megelégedéssel fogadták m: imperialista ügynökök elítélését 
H.1talmas felháborodással és gyű- a bötlérbicskás ostenburgi különít- ahogy valamennysi üzemben röpgyűlé-lölettel kísérte az ö,,tudalos magyar mények kipróbált gyilkosai össze- seken és gyííléseken tiltakozta:k az imvasutas.ság a Grösz·[éie imperia lista esküvésükkel /,e akarták rombo'.ni perial istáJk al ias mesterkedései ellen. A kémbandával kapC60l.atos híreket. A mindazt, •amit fels:zabadulá$unk óta mis:iolciak például, Rákosi Mátyás elvvasutas do!gozók ezrei levélben és dolgozó népünk kemétiy munkával társhoz küldött táviratukbaa hangsútáviratokban fejezték ki megvetésüket feléf:!ített. Mi, vasutas nyugdíjasok jól lyozzák. hogy: ,,Elé,r,ken él bennünk a és gyűlöletü.'<et. De ugyanezek a leve- tud1uk, hogy Pártunk és dolgozó né- fasiszta pusztít,6 háború szörnyűsége. lek és táviratok, amelyekbe:i azt köve- Pi}-nk szorgos munkája nyonuín bizlo- Etesen fülünkbe süvít a koreai gyertelték. hogy kíméletlenül számo:janak sil�a . . _van öregségünkre a nyugdíjunk. mekekre ledobott bombák borza.mas le az imperiajisták be!,ső ügynökeivel, fger1uk, hogy a történtek után még hangja. Mi úgy érezzük, hogy ezei< a Grósz József és társaival, s a bandá- fokozottabb éberséggel őrködünk, hogy papi ruhába bujt banditák a munkásnak vasut.as tagjaival, mint például boldog é:etünkt senki ne veszélyeztet- osztály harcának eredméayeit, Duna-

A vasutas dolgozók lapja, a „ Közlekedés'' július 1 5-én „Szo
cialista Vasútért" címen jelenik meg. Lapunk nemcsak címében vál· 
tozik meg, de tartalmában is kifejezésr-e jut, hogy a jövőben a közle• 
kedés- és postaügyi minisztérium I. Vasúti Főosztályának és a Vas

utasok Szakszervezetének közös lapja lesz. 

dr. Pécsi Pál és bandit.ltársaivai, - hesse." pentelét, Inotát, a miskolci egyetemi 1 ugy.anebben a levélben és táviratban A páp.ai osztálymémökség 111-a5 várost, a dol gozók családi tűzhelyét határtalan szeretettel és ragaszkodás· számú pályamesteri szakaszának dol - akarják megsemmisíte:ii egy újabb 

Ujságunk utolsó számát írjuk tehát „ Közlekedés" címen. Fogad
ják olvasóink  az új nevű és profiljában is új lapjukat érdeklődéssel 
és adjanak meg minden segítséget ahhoz, hogy az eddiginél jobb, 
eredményeiben értékesebb, bírálatában keményebb, az ellenség elleni 
hárcban még kérlelhetetlenebb szellemű lapot bocsássunk a vasutas 
dolgozók rendelkezésére. Támogassanak bennünf<et abban az őszinte 
igyekezetünkben, hogy az eddiginél is több és jobb munkával segít
sük előrelendíteni, példaképünk, a szovjet sajtó tanítása és példa
mutatása nyomán a szocializmus építését és a béke megvédéséért 
vívott küzdelmet. A szerkesztő-bizottság 

sal fordult.lk Rákosi elvtárs, s a Párt gozói leve!ükben követel.ik a Jegszigo- világháborúv,al. De mi éberen örkö-

1 k d relé. Mélységes hála és köszönet sza - rúbb büntetés kiszabását, mert - dünk békénk és sz,abadságunk fe:ett, Bevesszu··· a tu a's va'ra't . vai voltak ezek, amelyek e:mo,,dottá,'.<, amint írják - akik lüggetienségün,'<re, amelyet a hős szovjet hadsereg, s a 
hogy a kémbanda leleplezésével, a szabadságu;ikra, a do:gozók szabad világbéke őre, a n.agy Sztálin adott Az iskolaév bezárása és az ú.j isvasutas szabotálók megsemmisítésével hazájára törnek, azok nem érdemei- nekünk. Még sw,osabb egységben tö· kolaév megnyitása közötti időben ú;,abb veszélyt hárítottak el boldog jö· nek kímé!etet. Mi, a do:gozók ei !e:i el· mörülve végezzük muri.'<ánkat Pártunk megérlelődik dolgozóink között az a vőnk kiteljesedése útjából, követett összeesküvésre vál.aszolva, és Rákosi e!tvtárs vezetésével jövön- kívánság, hogy az új oktatási évbe ak-

i gérjük, hogy még- na gyobb hűséggel kért, a szocia l iz,musért." tívan bekapcsolódjanak. Bizonyítja a 
A szegedi vasutas-nyugdíjasok követjük nagy Pártunkat, és drága Végtele,, hosszú rorokban számol- vasu�as _d'!lgozók _ tudásvágfát _ a 

vezérürúet, Rákosi Mátyást és még halnánk be a vasut,as dolgozók külö:i - szake_rettsegts_ tanjOLyamra vala tome-nagygyúlése 

Különösen kiemelkedik a meg:iyilvá· 
nuiások közül .a szegedi vasut.as nyug· 
díjasdk nagygyűlése. amelyen 573 
férfi és 334 nő, összesen 907 nyugdí
jas vasutas vett részt. A nagygyűlés 
viharos ,kifejezője volt a gyűlöletnek a 

band:1ákkal szemben és a forró sze
retetnek Rákosi elvtárs, a Párl iránt. 
A nagy.gyűlés határozata kimondj a : 
,,Mi, szegedi vasutas nyugdíjasok, 
mélységes felháborodás.sa!. vettünk 
tudomást ,a klerikális reakció által 
vezetett hazaárulók aljas kísérletei
ről. A grőszök, bozsikok, fridrichek, 

odaadóbb munkával, az eddiginél is f •1 . • • 1 •  . •1 • 1• 1 ges Jelentkezes. 
na gyobb teljesítményekkel építjük sza · e e megny, ,vanu asairo az aru a�a A tőkés rendszer féltékenyen és el
ha d hazánkat. kapcsolatban. A vasutas dolgozok, lenségesen nézte és nézi a dolgozók 

A Dé!i-pái)'Budvar dolgozóinak  táv- amint azt több táviratban és levélben müuelődési törekvéseit. Tudják azt, 
irata a zt mondja, hogy Grósz József kifejtették, gyülölettel és megvetéssel amit nekünk dolgozóknak is mindjob· 
és bűntársainak gaztetteire méltó vá- fordulnak el a hazaáruló bitangoktó:. ban fel kell ismerni, hogy „a tucúís 
l aszuk a-z lesz, hogy alkotmányu,1k ün· A Párt Rákosi elvtárs megbecsü!ése, hatalom". A horthysta urak, müvelt
nepére úgy fog:iak do!gozni, hogy az a „ Vas�tasnap" rendszeresltése pedig Sé(Ji monopóliufr!Ct. csi,yál(ak • . min_t 
áilomá-s homlokzatán újra ott ragyog- még nagyobb erőt kölcsönöz abban a mindenben, osztalyert!;ekukbol k,foly�
jon az élüzemjelvény. A cei!dömölkiek b b 1 - • k" I - 1 lag egyedura!omra torekedtek. Gyu
köszönelü-ket fejezr{ ki a Pártnak és harc_ an, ,amelret a _eso_ es u so _e . lölték és gyűlölik a fejlődést. Gyü
ígéri-k, hogy a maguk területén foko- le,,seg e!.e:i vivunk es fo;<ozza 3; o�· /ölik a dolgozókat, akik ma hatalmon 
wttabb éberséggel veszik ki részüket tudatos magyar v-asut.assag" elszantsa- vannak. Vissza szeretni>k állítani a 
az ellenség elleni harcból. gát arra, hogy alkotmányunk ünnepére koldusok, a kizsákmányoltak orszá-

A Miskolci Járműjavító 0V dolgozói vállalt felajánlásaikat túltieljesítik és a gát. Siratják az 50.000 ho:djaikat, 
számos röpgyűlést tartottak, mint ki-tűnő termés szál-l ítását biztosítj,álk. bankjaikat és az ipari vállalatokat. A 

„Melegcsákány-váltást0 a pályafenntartásnál 
legaljasabb eszközök igénybevételével 
próbálják céljaikat elérni, ezt biza· 
nyitja a Grösz és társai ellen lefolyta
tott per. 

A tanulni vaf!yó dolgozókat külön
böző módon próbálják a tanulást6l el• 
vonni. Az el'.enségeink tisztában van
nak azzal, hogy a müvelt dolgozók, 
képzett technikusok, mérnökök és la· 
nárok segítségével mind szűkebb 
térre korlátozódnak reménységeik. A 
Magyar Népköztársaság biztosítja a 
művelődéshez való jogot. Azon a té
nyen keresztül, hogy hazánk dolgozó 
népe ma a szocializmust építi. szük
ségszerűoé válik a matasabbfok,í mii
veltsél! elérése. Pártunk kultúrpoli
!ikája megteremti az,okat a lehetősé
geket, me.'yek a tanulni vágyó dolgo
zók rendszeres fejlődését biztosítják. 
Az ötéves tervünk második esztendeje 
és a következő évek hatalmas felada
tok megoldását tűzték napirendre. 

- ezt követelték a második országos pályafenntartási sztahánovista értekezleten 
Június 20-án tartották meg Miskol

oon, a MA V köz.ponti kultúrtermében 
a második országas pályafenntartási 
sztahánovlsta értekez•!etet. amelyen a 

sztahánovi<Stálron kívül a közlekedés
é6 postaügyi minisztérium, va lamint 
a z. osz,!álymérnökségek . képv;eelöi is 
megjelentek. 

Varga István sztahánovista, elnöki 
megnyitója után. Gyenge Kálmán elv
társ, a mlskOi!ci Vasútpo:itikai Osz
tály vezetője szólalt fel. Felhívta a 
rész.vevök figyelmét, hogy a problé
mákat bírálat és önbírálat jegyében 
alaposan vitassák meg, hogy újabb 
lendületet adjanak a pályafenntartás 
do:gozói a szooi.ail is\a munkavenseny
nek. 

fogJa!kozniok egyénileg a dolgozók
kal, mint eddig teliték. Sok a száz 

százalékon alul teljesítő még ma i s. 
Ezzel a módszerrel kell ez ellen har
co!,ni. 

Bánsági József, (MAY 
és Fe:újító OV.) arra 
lett, hogy 

Pá•!yaépitő
figyelmezie-

kövessük a Szovjetunió hős vas
útasainak példáját 

a pá·lyafen,n1.artásnál is és .akkor a 
s,iker nem m arad el. 

Szigeti József (Hódmez.őv.ásárhely) 
a vágánysz.abályozási munkánál be
vezetett újításáról beszél. Elmondotta, 
hogy az újítás segít6égével a doigo
zók átlagosan 170-J 80 száza,!ékot ér
nek el. 

,;ágát emelték k!.i, majd kérték a kül
dötteket, hogy fordítsanak nagyobb 
gondot a női munkaerők beáll ltására. 

Bólya Jáno,s elvtárs, -arról beszé!lt, 
hogy a míís:i,a•ki vezetők nyujtsanak 
még hat'hatósabb segítséget a munb
verseny fejlesztéséhez, segítsék mun• 
katársaikat tanácsaikka4. Elmondotta, 
hogy mennyire 

döntően fontos a pályafenntart!ásl 
oolgozók szám:ára a ,,melegcsá,-

kiány-váitás," bevezetése. 

A gyakorlat az,! mutatja, hogy jóva•l 
magasabb teljesí1ményi émetünk e: 
által a. Ennek a•!ká,mazásáva,I például 
az egyik, pályaíennlamsl részleg 208 

százalékot ert el. 
A feladatokat mego!dani csak úgy 

lehet, h,a a vasutas dolgozó nők és 
férfiak mind · számosabban veszik ki 
részüket a továbbtanulásból. Felhív
juk a havijukat, a boldog jövőjül1ef 

szerető, a meglévő emberi jogaikhoz 
ragaszkodó, az e/i,enségeink piszkos 
üzelmeit felismerő dolgozók figyelmét, 
hogy használják ki a tanulásadta le
hetőségeket. Jelentkezzenek mind szá· 
mosabban a dolgozók esti iskolájába, 
a különböző formájú technikumokba és 
esti egyetemekre. A dolgozók esti is
ko:ájában tanítást hetenként négyszer 
tartanak. Tandíj, vizsgadíj nincs. A 
tanítás három tagozatból áll: V- VI, 
Vll, Vili. osztály. Egy tagozat sZJ:>r
galmi ideje 20 hét, vagyis öt hónap 
alatt végezhet egy tagozatot a dol· 
gozó. A dolgozók ipari technikumánál 
je!entkezési határidő 45 év. Jelentkez. 
het mindaz, akinek segédieve!e, vagy 
kétéves szakmai gyakorlata van. I e
lentkezési határidő: július 28. Az is
kola négy évig tart. 

A technikumoknak külö11böző fornuíi 
vannak. Bányaipari, kohóipari, építő-
ipari, gépészeti, villamosipari, vegy
ipari és élelmiszeripari technikumok. 
Felvételhez nyolc általános iskola, 
vagy négy polgári szükséges. 

Az építőipari technikumokkal kap• 
cso'.atban felhívjuk vasutas dolgozóink 
figyelmét a Mélyépítöipari és Pálya
fenntartási tagozatra. Ide tartozik a 
MA V-vasutak pálya/estének építése és 
fenntartása. A hídépítő ta1tozaton 
megi.smerik a hidak szerkezetét, az is· 
kola elvégzése után a hallgatók híd
építő technikusok (esznek. A vasútvon• 
tatási technikumban á vi11amos· és 
gőzmozdonyok helyes kihasználására 
és karbantartására képezik ki a dol
gozókat, mint irányítókat. Többek kö
zött lehetőség van a Pedagógia Fő
iskolára jelentkezni, melynek t()o 
nulmányi ideje két év. 

Ugy a felsorolt, mint a kitlönböző 
másirányú oktatási lehetőség mind 
e1végezltető az esti isko'án keresztül, 
anélkül. hogy a lermelómúnlútból ki• 
kapcsolódna a dolgozó. A tanrllni vá
gyó dolgozók vegyék fel a kapcsola
tot a szakszervezeti üzemi szervekkel, 
ahol megkapják a szükséges kimerítő 
fe'viJágosítást. Nagy László, a FeléJ>ítményi - és 

Vasany,agjavító OV. dolgozója felszó
lalásában hangoz.lat,ta, hogy a ver
senyielel&öknek sokkal többet kell 

Varga Káraly (Miskolc), Zempléni 
Jenö (Vác) és Mustó Isitván (Bud.1-
pest) a munkamódszeflátadás foníos-

Számas érték� hozzászólás ll'lán 
Garamszegi István elvtá,TS ismertette 
a hét pontból álló határozati javas
latot, amelyet a küldöttek egyhangúan 
el fogadtak. �Mi � �  

a1tf;· J:EGYELMI SZABALYZAT �ér 
A „M O S Á S T Ó L  M O  S Á  S I G"-M O Z G A L  O .lJI 

K É R D É S E I  A VA S Ú TNÁ L 
Nem ismeretlen előttünk azoknak a 

tapaszta lato'<nak hoss-zú sor8, ame
lyeket a hős szovjet vasutasoktól vet· 
tünk át, és amelyek h8tártaian lehe
tö-ségeket biztosltanak számu,1kr.a 
v.1sútüwmünk szociaJ.ista átalakításá· 
ban. 

Amit példaképei:ik, a hős szovjet 
elvtársak hosszú évti zedeken keresz
tül szereztek meg nekünk, úgyBz.ólván 
az. ö jóvoitu�ból „az ö:ünkbe hullott". 
Ezen szovjet segítség, Hietve tapaszt,a. 
Jat egyike a két mozdonymosás kö· 
zötti km teljesítmény fokozása , amely 
nem is annyira a mosási kö!tségek el 
kerülése miatt, hanem sokkal inkább a 
mozdony teljesítmé.iye miatt iontos 
a számunkra. H'szen forgalmunk egyre 
növekazi-k. amely több mozdonyt, vagy 
a mozdonyok jobb, gazdaságosabb ki
használását �veteli meg. 

A gazdaságosabb -kihasználás 
egyik módszere, a ,,mosástól mosásig". 
mozga'.om. Kétségtelen, hogy ezen a 

téren is értünk el javulást. mert a 

régi mosási normákat, amelyeket me· 
rev szabá:yok kötöttek, régen felszá
mol�uk, és fűtöházunkban a mult évi 
2000-2500 km·es mosási átlagot ez 

évben már 4820 km-re sikerült emeL,.i. 
Eppen a ,apokban válla lták szta_háno· 
vistáin-k a „vasutasnap", il letve 
augusztus 20-ra történő feiajánlástú
ban ko:!ektíven a mosási km 6000-re 
való növelését. Ezen belül vannak 
olyan kiváló és példamutató vá:Jalá
sok, miat pl. Laz.ányi József ifi szta 
hánovista mozdonyvez.etöé, aki 60.000 
km-es teijesílmé,yt vá:1alt. 

Sokirányú i lyen kísérletet próbál· 
tunk ki már a vasúton, sőt próbálunk 
ma is. Az RO (éger[ás) antidur 
menetközbeni lefúvatás. állóhelyben az 
ed.di-gi módszerektől e:ilérő lel'l'iv?l�s 
stb. Nem vitás. hogy ezekbe a k1ser
lete·,be a MAY vezetői már je:entős 
össÍegeket fektettek be. Most �ár 
a zonban úgy véljük, hogy legfobb 
Ideje megkeresni a legjobban bevált 

módsz.ert é6 abbaha gyni a külö,1böző I vezető eddi1<i 50.000 lktn-es eredménye 
be nem vált, med-dő ki6érletezéseket. amely úgy tudom a jelen:egi mosási' 

Ezt a módszert pedig úgy keressük, rekordot jelenti. l(iss elvtárs megírt.a 
hogy vegyük f.igvelembe a gyakorta - az ,,Észak·M.1gyarország" c. lap 
tot, a dolgozók j avaslatait is. Meg egyik számában, hogy milyen munka· 
kell mo:idani, hogy az antidur fel - módszerrel érte el eddi,gi eredmé,1yeit 
szerelésénél ez nem vol t  tapasztalható és ebből a módszerből teljességgel 
a MAY szakvona l i  vezetők részéről. hiánywtt az antidur a!ka,lmazása. An
Ez.t támasztja alá Kiss Jenő elv· nál inkább szerepelt a menetközbeni 
társ, sz.tahánovista miskolci mozdony- lefúvatás. 

„Antidnr" - vagy menetközheni lefúvatás 

Ezt a módszert ajánlotta nekünk 
1950 tavaszán Pányin elvtárs is, a 

mi kedves szovjet vendégünk, a szo· 
cial ista munka hőse. Ot követte Len· 
gyel József elvtárs, aki ez év t.lva
szán menetközbeni lefúvatássa : az 

első 15.600 km-t megtette. Ezzel· 
szembe, az antidur egyes MAY-veze
tők részérő! az eiméletre való .,túl
zol(" hivatkozássa! továbbra is szem
mel látható előnyben részesül, hiszen 
felszerelése vá:tozatl anul tovább tart 
a mi fíitöházunkban is, holott köztudo· 
mású, hogy „antiduros" gépe}nk m�g 
eddig sosem nyujtotlak a ket mosas 
között 1 0-12 ezer km·es teljesítmény
nél többet. 

A rne,,etközbeni lefúvatás úgyneve· 
zett „fej:ettebb" módszerf! az antidur 
a!kalmaz,ása , ahogy ezt az egyes 
szakmai veretök rnondaPi o;zokták. ed
dig a gyakorlatban :iem vált be. A 
bolsevik vezetés módszereit pedig az 
je!lemzi, hogy ilyen esetben nem le· 
szünk „csökönyösek", hanem tovább 
keressük az új, a hal adottabb formát 
A menetközbeni lefúvatásnak rok hi· 
báját megál:apították már az „anti 
dur hívei", de a kikiisz.öbö'.é.s érdeké· 
ben még nem sokat tettek. 

A pályá,1 járó emberek, a mel lette 
legelő ál latok leforrázásának, valamint 
a kocsik bepisúításának megakadá· 
lyozására '.ehet és kell is egy ?Y?.8:ás- 1 csökkentő, illetve terelokeszuleket 

szerkeszteni. Ennek gyakorlati kivite· 
lezésével, awnban eddig még csak 
Goiyán Iswán élmunkás hegesztő és 
tegyük hozzá, az utóbbi időben fűtő· 
házunk műsuki vezetői is foglalkoz
na.·,. 

A VI I/A ügyosztály részéröl nem 
rég kaptunk ugyan teiefom;Ürl?6iésre 
egy „skiccet" Körösi fötanácsos kar
társló!, ez azo:iban meg sem köz.ellti 
a kivitelezhető műszaki rajz jellegét 
a kérdéses nyomáscsöicl<entö elkészítése 
érdekében. Az sem sokat ér, hogy az 

utóbbi időben több&zör sürgették a 
fűtőház vezetőit felülröl, hogy gyorsan 
oldják meg a nyomáscsökkentés probié· 
máját. mert ehhez az em:ített rajwn 
·.<ivül semmi segítséget nem adtak. Jó 
lenne az anlidurba fektetett súlyos 
tízezrek és a gyakorlati tapasztal.1tok 
után, ha az illetékes szakemberek töb
bel fog:a!koz.ná,1ak a legbeváltabb 
módszer, a menetközbeni lefúvatás 
töké:etesítésével. Országu'.!k, nép
gazdaságunk, rohamos fejlődése a vas· 
utas dolgozókat egyre nehezebb fel
adatok megoldása elé állítja. A mér· 
nökök és techni'<Usok, akiknek öntuda· 
too többsége velünk vállvetve építi a 
szociali zmust_ jöjjenek a dolgozók se 
gítségére, a „Mosástól-mosá&lg"· 
mozga lom műsuki problémáinak meg 
oldásában is. 

CZIMMA JANOS, 
Bp. ferencváros fth. dolgozója 

Jún 1.16 elsö felében összeültek Buda· 
pest-Nyu1<ati pályaudvar doli;rowi, 
hogy megvitassák az egyébként öröm
mel várt új Fegyelmi Szabályzatot. 

A Vasutpo! it ikai Osztály mun'ka
tár5a, / uhász elvtárs ismertette előt
tünk a Horthy-rendszer munkásnyuzó 
jeHel!ét. amely 'ldmélet nélkül sujtott 
le a „kisemberekre", de körömszakad
táig védte a tiszt #urakat". 

Nekünk, a szociaHsta társadalom 
építésében 

öntudatos vasfegyelemre 
szükségünk. 

van 

Csakis ez lehet alapja s eg'Yben bi z
tosítéka is a szocializmus mielőbbi 
felépítésének és az alkotás zavarta
lanságát biztosító békének. 

Doi gozótársaim keményen megvi-
tatták ezen az érteiekezleten a i<ü'önb
sé1<eket és rámutattak azokra a pon
tokra, amelyek például az akkori stá
tusz válaszfalainak függvénye volt. 

Vízi elvtár-s például elmondotta, 
hogy a kérdéses időben naplózó volt. 
Hárman voltak az irodában :  egy 
tiszt „úr", eg'Y segédtiszt ,,úr'' és egy 
,,altiszt". Ebben az. időben az adato
kat, i,i lelve a teljesítményt a vonat
kísérők által kiállított jegyzék szerint 
vezették. Eg'Y esetben visszaélés tör· 
tént és fegyelmit indítottak mindhár
muk ellen. Vízi 80 peng"Ö pénzbünte
tést, a segédtiszt „úr" szigorú meg
rovást kapott, de a tiszt „urat" fel
mentették. 

ViZi elvtárs eset-éböl is l áthatták a 
dolgozók, hQl!'Y mire vo!t jó a réR'i 
fegyelmi szabályzat és fegyelmi tár· 
gyalások. Vagy például ey:y másik 
eset. Rákosrendezőn felfüggesztettek 
eg'Y dolgozót, 111ajd később elbocsá
tották. Csodák-0SOdája, azonban más
fél év multán iismét szoi1<áiatba állt. 
Amint beszélték, jókora ma laccal 
,.kedveskedetr• az a;kkori fegyelmi bí
róság elnökének, aki rög'\ön „ártat
lannak" ta lálta . 

Az úi Fel?)'e!ml Szabályzat �di a 
népi demokráciához hű dolgozókat. 
segíti a szocializmus építésében küz
dő v86Utasokat. Ezért fordul nálunk 

mindenki nagy érdeklődéssel és szem
mel látható megelégedéssel az új Fe. 
gyelmi Szabályzat felé. 

Kiknek nem tetszik 
az új Fegyelmi Szabályzat 

Persze vannak kevésbbé öntudat06 
dolgozók is, akik gya korlati lag máris 
szembehelyez-kedtek a többség állás
pontjával. !gy például Hajdu József 
és Biechel Mihály raktári munkások 
szol gálat közben annyi szeszesit alt 
fogyasztottak, hogy szolg-álalképtele· 
nekké váltak. Uin,ancsak szigorúan 
elítéli az új Fegye:mi Szabályzat G. 
T6fh László kocsirendező!, aki [ele
löllen és hanyag munkájával. egy 
váltó rossz állításával mozdonyt sik• 
latott ki. Vagy például Béres Pál to
latásvezető és csapata, akik nemtörő
dömséggel dol goztak és ezért két ko· 
csi kiugrott. 

Az. öntudatos vasutas dolgozói< ré• 
szére biztosíték az, hogy az új Fe• 
g"Velmi Szabályzat a hanyag, rest, fe. 
1 üietes, a munkafegyelmet sértő egyé
nekkel szemben határozottan, kemé· 
nyen lép fel s a szocializmus építésé
nek fékezőit szigorúan mei.bün1etl. 
Nem lehet közömbös ugyanis szá
munkra az, hogy 

a munkafegyelem lazítói nemcsak 
békénk, alkotásaink gátló!, de lef• 
több esetben az imperialisták be-

épített ügynökei, 
akikkel szemben kérlelheteHenül já-r 
el az új Fegyelmi Sza•bMyzat. Ugyan
ekkor lehetőséget és módot nvuit arra, 
hogy nem 02 ellenség munkájakéltl 
megítélt vt!ltiégeket a vasutas do!gozó 
öntudalooan helyrehozza és e!l9bb4 
hibáját bizonyos idön túl l?Wó? nem 
törté.ni nek vegyék. 

Mi segítjük az új Fegyelmi Sza. 
bályzat minden pontjának érvényesü
lését. a Fegyelmi Szabályzat seglt 
bennünket abban, hogy becsüle�sen, 
jó[ és eredményesen harcoljunk a szo
cialista vasútért 

H erpai Antal 
Budapest-Nyugati p. u. dolgozója 
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Az Országos Kultúrverseny 
vasutas győzteseinek budapesti bemutatója 

Július 1-é,, nagyszámú dolgozó ;e
len!étében, a budapesti Epítöipari 
Szakszeruezei nagy tanácstermében 
meleg ünneplés közepette mutatkozott 
be számos élenjáró kultúrcsoportur1k 
azok közül, amelyek az Országos
tJzemi- Városi Kullúrverseny döntöjé
ben kitíinő teljesítményt nyujtottak. 

A bemutatót a Vasutas Szakszervezet 
élzásztóhnak és elismerö leveleinek ün. 
nepélyes kiosztása előzte meg. Előtte 
Harmath László efotárs, a Közpo,'1.ti 
Kultúrnevelési Osztály helyettes veze
tője számolt be az országoshíríi vas
utas kultúrcsoportok sikeres szereplé
séről. Elmondotta többek között, hog!/ 
az Orszá[!os M}pmüvelési Bizottság 
által megwrdított kultúrversen11 máso
dik szakasza, az üzemi-városi kultúr
csoportok uerse11ye is befejeződöt.t és 
a falusi, valamint az üzemi-városi ver
sen.11 országos viszon.11latban is nagy 
feilődésről tett tanuságot és komoly 
sikerrel zárult. 

A vasutas kultúrcsoportok ió mun
kát végeztek. Ozemei:'1.k 162 színiázszó
csoportlal, 64 tánccsoporttal és 54 
énekkarral neveztek be a versen!/be. 
280 csoportunk több mint 4000 kultúr
aktivát mozgósított. Külön lnef! kell 
említenünk azt, ho[!// a benevezett 
csoportok közel 20 százaléka méf! új 
csoport, amel.11ek Pártunk II. kon· 
gresszusa tiszteletére alakultak meg. 

A bei1evezett 280 csoportból 150-en 
kerültek az elődöntőkbe és 76 jutott a 
döntőkbe. 26 csoportunk ért el helye
zést, első, második és harmadik he
lyezést és ezeket • a  csoportokai jutal
mazta mef! a szakszervezet vez:elősége 
zászlóval, elismerőlevéllel és emlék
plakettel. 

Az ün11epélyes kiosztás után egy
másután mutatták be jobbnál jobb es 
szebbnél szebb számaikat az élen;áró 
üzemek és állom.ások eg_tJültesei. JÓ! 
szerepelt a Szombathelyi Jármíi;avító 
0 \1 ,énekkara, Za!aegerszeg állomás 

tánccsoportia, akik székely lassucsár
dást és csürdö.ngölőst adtak elö nag!/ 
sikerrel. Utána Székesfehérvár állomás 
szin:;átszói köuelkeztek, akik ,,J egorka 
mozdonya" cimü ielenetet adták elő 
nagy sikerrel. Itt különösen meg kell 
dicsérni a kisfiú szereplő!, aki k,Jsz 
színész, s akit a közönsél! hosszasan 
és lelkesen iimiepelt alakításáért. Utána 
dunántúli táncokat adott elö tWl!.1/ taps
sal jutalmazva Szeged közpoati tánc
csoportja, majd szünni nem akaró 
tapsvihar köszöntötte két szovjet tán
cáért A,/iskolc központi tánccsoport;át. 
A Dunakeszi Járm.ü;avitó OV énekkará
nak kitünö szereplését bara11.1Jai, széki 
táncok bemutató.sáual Pécs központi 
táncosoport;a követte ug11ancsak mef!· 
érdemelt sikerrel. Sárbogárd á/lom{rs 
színjátszói ezután részleteket adtak elő 

nagy figyelem és derültség közepette 
a „Mélyszántás" cimii ismert darabbá!. 

Zaiaegerszeg állomás tánccsoportja 
román népi táncot adott elő; a közön
ség nagy tapssal jutalmazta a szerep
löket. Utána Miskolc központi tánccso
port;a székely népi láncokat mutatott 
be. Utoljára Nagykanizsa á11omás ének
kara több számmal szerepelt és na[!y 
sikert araiott. Különösen egy úi be
ta1111lású Sztá/in·kantála ragadtatta 
hosszú tapsra a nézőket. 

Az országos versenybc11 különböző 
hel11ezéseke/ értek el Sárbogárd, Szo,n
bathely, Zalaegersze[!, Szolnok Fíitő
ház, Pécs, Szeged, Bátaszék, Duna
keszi Jármii;avitó OV, Salgótarján, 
Székesfel&érvár, Sopron. GYSEV, Sze
ged, Debrecen, Nagykanizsa, Miskolc, 
az Eszaki Járműjavító OV és a Land· 
/.er Míivek egy vagy több együttese. 

A HONVIÉJ!JSJÉG 
éS 1)a,.J'u1:a.J'ok 
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A budapesti MA V Jgazgaióság Va
sú/politikai Osztálya · június :!3-án 
Győr állom.ás ku;/;úrotthonábrtn a 
honvédség, és az A VH kullúrcsoport
iáva.! jól sikerült ünnepi kttlt:í.res'et 
rendezett. 

A közös műsor előtt Pálmai Istvá11 
elvtárs, a V asútpo/itikai Osztály mun
katársa e/m.o,utotta, hogy néphadsere
günk • és a vasút dolgozói,iak közuef
len kapcsolata, egymás problémáinak 
megismerése, s a közös kulltirmunka 
is a szocializmus építését. a béke har
cos megvédését segíti elö. ' A  J,ö:el 
ezer főnyi hallgatóság hosszasan él
teile a béketábor első harcosát, a nagy 
Sztái:int, és győzelmeink swruezőjét, 
Pártunkat s a magyar nép szereteti 
vezérét, Rákos; Mátyás elvtársat. A 
honvédség részéról Szücs Károly szá
zados-bajtárs beszélt, majd megkez-
dődni/ az ünnepi rr:űsor. : 

A vasutas kultúrcsoport közül kü
lönösen kiemelkedett a hegyesha:mi 
színjátszó együttes. a győri zenekar, 
Du!ai Mihály győri vasutas dolgozó 
énekszáma és a Landler Művek csasz
tuska-énekesei. A honvédség részérő! 
Szépe Zoltán és Kovács Emil bajtár
sak szavalata és Gaál Gábor baitárs 
énekszáma emelkedett ki. Nagyon tet
szett az A V  H tánccsoportjának sze
replése, de míiuészeti élményt nyaj
tott a vendegként szerep,''ö · vagon
gyári énekkar is. 

Az ünnepi műsor bevételét, közel 
háromezer forintot a koreai gyerme
kek megsegítésére ajanlotta · fel a 
re,uiezőség. 

KIEMELKEDÖ, ORSZÁGOS SPORTMÜSORRAL KÉSZÜLNEK 
SPORTOLÓINK A „VASUTAS-NAP"-RA 

A vasutas dolgozók a sport terüle· 
tén is készülnek az első „ Vasutas-nap'' 
méltó módon való megünneplé6ére. 

A Budapesten megrendezendő köz
ponti spor!műsorban a Budapesti Lo
komotiv ökölvívói, birkózói, súlyemelői, 
l abdarúgói , úszói és kajak-versenyzői 
szerepe: nének. ' 

Ezer fővel hatalmas MHK-próbázásl 
rendeznek a nagyszerű sportmű. 
sor keretén belül, amelyen egész. sor 
budapesti á i .omás, üzem és egyéb szol. 
gál<1ti hely benevezet t dolgozói vesz
nek majd részt. Ugyanekkor az úttörő· 
vasutasok részére, száz benevezett dol
gozó számára LMHK·t rendeznek. ' 

Ezenkívül a Landler Műnk és az 
Esz.aki Járműjavító OV dolgozói ön
ál :ó sportműsort rendeznek, amelyet 
összekötnek M H K-tömegpróbázássa 1. 

Budape5tf,el párhuzamosan a területi 
központ és a nagyobb szolgálati he· 
lyek önállóan rendeznek sportműsort 
é6 MHK-próbázásokat a „ Vasutas
napon". 

ltlBK-l'erseny 
alkot111ányunk ünnepére 

Debrecen terület a!kotmánvunk ün
nepének tiszteletére MHK-versenyre 
hívta ki Szombathely terület dolgozóit. 
Ebben a versenykihívásban feltételként 
szerepel . hogy a sporto!ók mind a ki ·  
lenc súmból lepróbázz.anak é6 az, 

hogy a benevezett dolgozók 50 száza· 
léka lepróbázzon. Szeged terület 
ugyanakkor válla. ta, hogy lemaradá
sát augusztus 20-ra behozza. 

Budap.est Dé: i -pályaud'var ál lomás 
dolgozói ugyancsak versenyre hívták 
ki a iíitöház do!gozó:t. Ebben a ver
senyfelhívásukban ezeket mondják: 

,,Felemelt ötéves tervünknek a vas· 
útra háruló felada'lait, továbbá az őszi 
forgalom z.avarta:an !ebon)'ol ításának 
előkészítését csak úgy tudjuk te:•jesí
teni, ha minden ,·asulas do,goz.ó szi
lárd és rendítheletlen öntudattal helyt. 
áll a rábízott fe,adatok telj,es és ma
radékta:an elvégzésében. 

Minden dolgozónak, aki munkáját 
maradékla 'anul akarja elvégezni, ed. 
zell szervezettel kel l rende:kez.nie, Az 
MHK-sporL.'llozgalomban való részvé
tel minden fe:szabadult, hazáját -sre
relö, a szocia lizmust építő, szabadsá
gát és függet.enségét megvédeni kész 
magyar do:gozó kötelessége. 

A kiértékelés úgy történik, hogy az 
il lető szolgálati heiy do:gozóinak össz. 
lérszámánoz viszonyítják az MHK
versenyben ré<iz.vevök számát és az. el 
sőbbség kérdését az dönti el, hogy me· 
l yik szolgálati helyről vesznek részt 
nagyobb százalékban a versenyen. Ab· 
ban. az. esetben. ha a két szolgá!aL 
hely részvevőinek száza'.ékos aránva 
egyenlő, az. első az  lesz, ameiyik 
több első helyezést ér el. A versenv 
1evezetését a Budai Lokomotív végzi." 

K ö Z L E IC E D E S  
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Lunyin-mozgalom 
a magyar mozdonyvezetők 

körében 

195 1  június hó 20-án a Keleti-fütö· 
ház dol gozói termelési értekezletet 
tartottak. ahol el határozták, hogy be
vezeli•k Nyikoiá,j Lunyin főmozdony
vezető, a s-zooial isla munka hőse, 
Sztál in -díjas, ma már közlekedési 
mérnök-lechni·kus munkamódszerét és 
orsz>ágos versenyt indítanak a mozga
lom fejle�ztésére. 

A lunyinista munkamódszer lényege 
tula jdonképpen az alkatrészek élet. 
tartamának meghosszabbításában van, 
s ez véget vet annak az áldatlan je
lenségnek, hogv két mosás közt a 
mozdonynak le kell állni futójavításra. 
A lunyinista módszer i !yenmó<lon biz
tosít ja a moz.donypark zavartalan 
munkáját és azt is, hagy a l unyinista 
mozdonvok javítási költségei lényege· 
sen al ac-sonyabbak mini a többi moz
donyoké. 

Sakan tévesen azt tételezik fel erről 
a mozga'omról, hogy most már a moz· 
don,y brig>ádoknak kell elvégezniök a 
mosási, sőt süliyesztéses munkákat is. 
Tévedés lenne ezt feltételez.ni, mert 
egy Junyínista mozdonyvezető, i l letve 
brigád sohasem állítja magát szembe 
komplexbrigád-társaival, a mozdony
ja\'itók brigádjával, ellenben feltétlen 
s,ükségesnek tartja azt, hogy a mo· 
sási javításoknál feltétlen közreműköd
jenek. mert ilyen alkalomkor megfi
gyelhetik, el lenőrizhet:Jk a lakatoook, 
kazánkovácsok munkáját. s kölcsönö· 
sen olyan munkamódszereket adhat
nak át a javítási munkál atokkal kap
csolatosan egymásnak, ami elősegíti a 
munka gyors és minőségi elvégzését. 

Szükséges e mozgalom keretében 
az is, hogy a fülő necsak kenési és 
tííz.etőkészílési munkálatokkal foglal
kozzon a vizsgálatO!{ alkalmával, ha
nem a mozdonyvezetővel kölcsönösen 
végezzék a javítási munkálatokat. 

Ezzel biztosítják azt a lehető
séget, hogy a vona!on h;bakeletke
zés alkalmával a fűtő már mint 
közvetlen é6 betanult munkatárs segéd. 
kezik a hiba elhárításában. mert hi
sz0n az oktatások keretében megismer. 
kedik a mozdony alkatrészeivel, azok 
működési elveivel, sőt javítási mód
jaival. 

Korponai Jenő 
a „Közlekedés" levelezője 

UJ KÖNYVEKRŐL RÖVIDEN 

Jft.gj,-Ient 
•. Lenin Jlííl'ei„ 2. köte-.e 

Négy hónappal az első kötet után 
m&st megjelent a Szikra kiadásában 
Lenin elvtárs összes műveit felölelő 
teljes kiadás 2. kötete. 

A második kötet Lenin elvtársnak 
1895- t897-ben alkotott munkáit öleli 
fel, amikor a marxista eszmék dia
dalmasan törtek utat maguknak s erős 
gyökeret eresztettek a legelőrehaladot
tabb munkások és értelmiségiek gon
dolkodásába. 

Lenin elvtárs a második kötetben sre
replő műveiben három fő irányban 
vitte tovább ezt a harcot. Egyrészt 
pompás gazdasági tanulmányokban 
folytatja a narodnyik ideológia elleni 
harcát, majd a srocialista agitáció 
mintaképéül szolgáló felhívásokban és 
c:.kkekben - az addigi sziíkkörü propa
gandáról - áttér a széles munkástöme
gekben folyó agitációra, vél?"ül meg
veti a marxista programm, taktika és 
pártszervezés alapjait. 

Lenin művei a világ minden dolgozója 
számára a tudás kimeríthetetlen forrá
sát jelentik. 

Koroljev : 
„Vasutasok ötszázas 

tömegmozgalma" 

A könyv szerzöje elindítója volt a 
Szovjetunióban a vasutasok ötszázas tö
meqmozqalmának. Ennek nyomán tud• 
ták elérni vasutasaink is kiváló teljesít
ményeiket� A könyv ismerteti azokat a 
munkamódszereket, melyekkel oly nagy. 
szerű eredményeket értek el a szovjet 
vasutasok. Megtudjuk a könyvböl, ho
qyan fUqq az ötszázas mozgalom si
kere, nemcsak a fütöházi, hanem a 
forgalmi dolgozók munkájától is. 

A VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
MegJelenlk havonta kétszer. 

A �zerkesztésért és kiadásért teleU5s 
GASPAR SANDOR 

fószerkesztő� 
SzerkeszU: 

SZELECSe:NVI ISTV·AN 
L.aptu laJdonos· A Vasutas Szakszerveze1 
"i:r.erkesztö�ég és kladOhl vatal: Budapest 

VI.. Munkácsy Mihály.o 16. 
Telefon· t 13--887. 1 26-452. 124--893 
Szikra l.apnyomda Budapest VHJ.. 

József körút 5. 
�'elelös nyomdavezetll: Kulcsár Mihál� 

A MAV Felépítményi. és Vasanyag
javító OV, amint az,\ az eredmények 
mutatják !remény ha•rcot _ vív . a . :e1:�e
lés fOlkozá�áért a terv tultet1es1teseePI. 
A lerv beindít ásakor nagy nehézsé
gekkel küzdöttünk, mert olyan üzem
részt kellett munkábaállítani, ahol sa
ját maguknak termelnek nyers.anyag
ból kész árut. 

1 • k' t '  1 
minden 

A musza , veze es lehető 
segítséget megad dolgozóinknak, akik 
lelkesen dolgoznak, erős1tik és szé 
les.ítik a munkaversenyt. A dolgozók 
a termelékenység növelését ös,sz,ikö
tik a béketábor er&sílésének ügyével. 
Kiss Ferenc és haHagú brigácLja pél
dául á,:'landóan fokozza teljesítmé
nyét és jelerúg már 190 százaléknál 
tart. 

A termelési értekezleteken és röp
gyiíléseken egészséges vita fo. 
lyik, bírálat és önbírálat hangzik 

el. 

A politika1i felvi lágosító munka ered· 
ményeként ma már jóva'I öntudato
sabbak a dolgozóink és nemcsak a 
mun.kapadoknál adjá1k át tapasztala
taik<1t liársaiknak, de ezeken az érte
kezleteken é.s röpgyííléseken is mun
kamód.szerekkel, gaz.dag lapaszta!a 
tokkal segiNk egymás munkáját. Ilyen 
együttműködés következménye az. 
peíldául, hogy Pusztai János lakatos 
és brigádja 184 százalékos átlagos 
teljesítménnyel már harmadik negyed
évi tervét igyeksz,i1, befejezni. Vagy a 
Városi István sztahánovista vá!tó. 
szerelő-brigád, amelynek tagjai 164 
százalékos áMagte!jesíbnénnyeJ mér
nek csapást a Grősz-fé,'e banditákra, 
az imperial isták ötödik hadoszlopára. 

Haron,:ö a váltóműhelyben is  a 
lelkesedés alkoiásaink megvédéséért, s 
az egyre fokozódó gyíílö'.et az impe
rial isták e!1l en. Ez jól Játszik a mű
hely teljes,ítményében. Gyimóti elv
tars, munkaérdemrendes főművezető, 
a műhely do!gozóival példásan együtt-
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működik. Ennek köszönhető, hogy 1 
váltóműhely július elsejével már 

augusztus 31  i tervét fejezi be. 
Most amikor a tervfe!bontáBt meg

kapták,' az ahkotmány ünnepének tisz
teletére vál la l ták, hogy 54.000 forint 
értékben, tenven felül készítenek vál
tókat. Itt 

állandó munkamódsre�átadás 
folyik 

és a munkamódszereket közvetlenül 
a munkapadoknál adják át egymásnak 
a dolgozók. 

1 N lld I ,
. 

k f 
is segfük egy

o o gozom mást, a felaján-
liások megtéle:ébPn ,s egyoorban ha
ladnak számarányukhoz viszonyítva 
férfitársaikkal. Kovács Sándorné pél• 
dául egy év óta do! govik a váfü•lat
ná!, mint gyalus, 142 százaléknál tart 
és augusz1us 20-nak ünnepére vá-ilal
ta, hogy terme!ékenységét öt száza
lékkal nö,·eli. Ugyanakkor p,áros.ver 
senyre hída ki Dénes Józsefnél. 

A Fe:építményJ. és Vasany.agjavftó 
OV do'.gozói az.ért végez.nek jó muo
kát, mert 

a legszorosabb együttműködésben 
dolgoznak a miíszaki értelmiség-

gel 
és az adminisi:.tratív munkatársaikkal. 
Ennek az. együttműködésnek köszön 
hető például az. hogy már június elsl5 
felében megkapt•á·k harmadi·k negyed
évi tel"VÜkel, egészen a munkapadOlkig 
felbontva. A terveket, amelyeket mű· 
szaki érte!mi&égünk a fizikai dolgo
zókkal megbeszélve készített el, már 
a felemelt ötéves terv harmadik ne
gyedévében ke'.I elvégeznünk. 

Biztos vagyok abban, hogy a Fel• 

építményi- és Va.sanyagjavító OV. dol
gozói a munkafegyelem szilárdságd
val, a terv túlte!jesí1é6ével er&ítik 
nagy barátunk és támaszunk, a ha 
talmas Szovjet-unió láltal vezetett bé 
ketábort. 

P'ázsiti ödön 
v.áJ ,a latvezetö 

Sándor Lász ló- és a büro.kr'ácia 
Sá,uior László pályamunkás volt és 

a népi demokrácia jóvoltából átkerült 
a forgalomhoz, Hatvan ál:omásra. 
Sándor László kispénzü pályamunkás, 
három kis apró gyermeket nevel. fele
sége 75 sz.ázalékos oak. Volt egy iin
neplőruhája, de már a kabátját i,s 
elhasz11átta, majd vett egy zubbonyt, 
ami úgy lefeslelt róla, hogy már fol
tozni sem lehet. 

A nép állama minde,1 becsii1etes 
dolgozón segít. Sándor Lászlón iS se
gített, a forgalomhoz került, ahol ruha 
iár neki. Vettek is méretet, de mind
ezideig úgylát.<zi

.k csak a ruha
méret bárcája maraát meg. Ebben az 
évben áthelyezték szolgálati érdekbő, 
Rákosrendezőre. Bejött hozzánk a szer
kesztöségbe. Negyedik napjq kilincsel 

a bürokrácia útvesztőjében, hogy il

!efményruháját megkapja. Az anyag. 
le/tár-számadó visszaküldi Hatvanba. 
A hatvaniak meg Budapestre. Persze 
az idő múlik és Sándor László meg
tanu:ja, hogy a MA V-nál még mindig 
hátráltatja a fejlődést a bürokráci(!.. 
De a:/JI. is m.egta,wlhatta, hogy akár
merre jár, a bürokrata hiuata(okban 
senki nem tud pontosan semmit és 
;obbra·balra küldözgetik és végülis 
oda jtlt, hogy meg kell várnia, amig 
a kiutalás, jó idő mu/va valahonnan 
előkerül. 

Nézzenek utána az illet ékesek, mi 
van Sándor László ruhajárandóságá
val. Mi meggyőződtünk róla: sür

gős szüksége van a segítségre, hogy 
szolgálatát jól el/átlzassa. 

Hát .nem tudod? . .  • 
Ha valaki azt hiszi, hogy minde,1ütt 

lehet hibát találni, csak a Vasutas 
Szaksz.ervez.el .központjában nem, az 
téved. A vasutas dolgozók lapját az is 
érdekli , hogy milyen hibák vannak 
például a központban. Elmondunk 
egyet hamarjában . . .  

A Ku!túneve:ési Osztály még jú· 
nius 5·re ankétot hívott össze, hogy 
a „Népszava" kiadásában megjele,1t 
egyik kilünö könyvvel, a „Kazanczov
családda/" ,�apcsolatban vitát rendez. 
zen. Ugyanezen a napon arról érte
sítették az Eszaki Fűtőházat, hogy 
c,s.ak l 4 ·én tartják meg az ankétot, ek
kor derült ki, hogy a vilá ró! semmi! 
sem tudnak a dolgozók az üzemben. 

Milye, ankétról lesz. szó - kérdezte 
a kultúrfelelős, mire a központ ezzel a 
visszatérő kérdéssel válaszolt :  .,Hát 
nem tudod? . . .'' Bizony nem tudta, 
honnan 1s tudta volna, ha nem közöl
lék vele. 

Ami'mr pedig a ku!túrfelelös a 
könyvet kérte és arról éráeklődölt, 
hogy hol lehet azt megkapni, a1, ismert 
hang ezt kérdezte jsmét: ,,Hát nem tu
dod? . . .  " Persze. hogy ezt se tudta, 
Amikor pedig a területi bizottsághoz 
küldték azzal. hogy ott van a mara
dék_ tíz példány, s ott feh·i lágosi!ollák 
arrol, hogy azt már visszakü'.dték a 
központba újból ezt a mágikus 
kérdést szögezték neki: .,Hát 11em tu· 

dod? . . . " ( . . .  hogy a könyv megérke
zezt?) 

A könyv ugyanis már elözöleg is 
a központban rn!t. Az Eszaki Fűtőház 
dolgozói megkapták végül is a köny
veket és alaposan felkészültek az an
kétra. Köz.velienü! az indulás előtl fel
hívták telefonon újból a központot és 
az i r,ánt érdeklődtek, hogy nincs -e új
ból változás. Mire a jóli&mert hang 
meg'epödölten igy szólt a telefonba: 
.,Hát nem tudod? . . .  •· (hogy nem tart

juk meg? . . .  ) 
Mit tehetett az 6szaki Fűtőház k,u l

lúrie:e:éí6e, letelte a -�agylót és azon 
gondolkozott. hogya,, tehetné jóvá a 
szakszer,ezet központjával szemben 
az i lyen tapintatlan és érzéketlen vi• 
selkedését. 

Mit lehet tudni, a „Kazanczov-csa
lád" talán azóta már el is kö!tözött 
a szakszervezetből . . .  

A felelősség átháritása 
Rövid „ Villámunk" van arról, 

hogy Szombati, székesfehérvári osz
"tá lymérnök úgy képzeli a fegyelmi 
ügyek intézését, hogy ezeket az 
ügyeket helyette mások végezzék. 

Érthető, hogy az öntudatos osz. 
lálymérnökségi dolgozók nem 
egyeznek bele a felelősség áthárí• 
tásába. 
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Nemes versenyben 
a minisztertanács zászla jáért 

Írta : Bebrits Lajos, közlekedés• és postaügyi miniszter 

A 
di�siryő�i _doh?ozók_ 

kez_�e
.: 

Közlekedési és mélyépítési 
menyezesere szeleskoru üzemeink dolgozóí kimagasln 

verseny indult vállalataink, üze- eredményeket értek el a kon
meink között az aikotmány im- p-resszusi versenv során és r.zzel 
nepé11ek tiszteletére. Ehhez a kifejezésre juttatták szeretetü
vr.rsenyhez széles körben csat- ket. ragaszkodásukat Pártunk 
lakoztak tárcánk j<özlekedési, iránl 
posta- és mélyépítési üzemei, Most alkotmánvunk ünnepP-
szolgalati helyei. nek tiszteleté1 e az elért eredmé-

Vállalataink, üzem� egy- nyeket tovább kell fejlesztenünk. 
más után vállal j ák teljesítmé- A közlekedés- és postaügyi 
nvük fokozását, a terv idő előtti minisztérium dolgozóinak az al 
tel iesítését. Vállalásokat tesz- kotmánv ünnepének tiszteletére 
nek az anyagtakarékos.ság-ra, t�tt eddigi vállalásai azt mutat
amelmek eredményeképpen sok ják, hogy megértették alkotmá
tonna vas, színes fém. fa, üzem- nyunk jelentőségét, hoi?v meg
anyag, szén halmozódik feL tanulták értékelni, mit jelent az, 

Vállalataink, üzemeink egymás hoP-v orszáP-unk a dolgozó népé, 
.tán vállalnak kötelezettséget hogy minden, amit építünk, visz
arra is, hogy az üzemen belül i  szavonhatatlanul a miénk. Tár
szervezettséget meg magasabb c-áink dol[!ozói az eddiginél jobb 
fokra emelik, hogy az tizemek munkával ünneplfk afüotmá
közötti együttműködést aregja - nyunka.t és alkotmányunk meg-
vitsák. teremtőjét, Rákost elvtársat. 

KorrnánYUnk üdvözli do�o- y asúti közlekedés dolgozói!  

zóinknak ezt a k�demén,,.ezé- A minisztertanács zá ·z-

sét és a maga részéről elősegí
teni kíván ja, A minisztertanács 
június 22-i ülésén négy 'fándor
zászlót alapított az alkotmány 
ünnepének tisztelet-ére rendezett 
verseny győztes üzemei ré
szére, egyet a bányás,zati é� DP· 
hézípari, egyet a,z építő- és 
építöanyagipari, egyet a könnyű
és élelmezésipari és eg-yet a 

közlekedési üzemek részére. 
Tárcánk üzemei tehát versenybE' 
léphetnek a közlekedési üzemek 
ré;:zére felajánlott és az éoítö
ipar részére felajánlott minisz
tertanácsi vándorzászlókért. A 
vándorzászlót a minisztertanács 
első ízhen ez év augusztus 
20-án, alkotmányunk ünnepén, 
és ezentúl minden évben augusz
tus 20-án ítéli oda. A vándor
zászló elnverését jelentő kitün 
tetésen kívül a győztes üzem 
50-150.000 forintig terjedhető 
pénz jutalmat kap, amelynek felE' 
a dolgozók jutalmazására, másik 
fele aL. üzem szociális-kulturális 
létesítményének fej lesztésére 
szolgál.  

A 
minisztertanács vándor-
zászJa ját és az ezzel járó 

pénzjutalmat az a vállalat, üzem 
nyeri el, amelyik folyó év 
augusztus 20-it: szóló tervte!Je
s!tesében. Uletve túlteliesítE\sP 
bP.n 

az anyagtakarékos.sáf[ban, 
a minőségi termelés mee:• 
iavításában, az üzemek kö• 
zötti e�yüttműködés kiépíté• 

sében 
a legjobb eredményt éri el. 

lajáéd a dolgozók kezdeménye-
zésére meli!indult versertyben 

fokozzátok a raksúlyt, J!yor
sítsátok a kocsifordulót, 
csökkentsétek a szállítás ön
költsél!ét és emel jélek a ja

vHások minőségét1 

Harcolja tok a vonatközlekedés 
menetrendjének pontos betartá
sáérN 

Gép járműközlekedés és ha jó
zás dolgozói! Növeljétek a szál
lítóté.r kihasználását, csökkent
sétek a l 00 kilométerre eső 
üzemanyagfogyasztást! 

Városi és távolsági közlekedés 
dolgozói ! Az utasok jobb ellátá
sával, a menetrend pontos betar
tásával javítsátok a közlekedé,; 
minőségét. 

Posta dolgozói ! Az egy före 
eső bérmunkaegyséi? növelésével 
harcol jatok a hírközlés és levél
irányítás 2:yorsaságáért és pon
tosságaértl 

Mélyépítés és útfenntartás 
dolgozói! Az anyagtakarékosság-
gal és a munkafeJ:rYelem meg
szilárdításával harcol ja  tok a ter
vek határidő előtti teljesítéséért! 

Elvárom a tárca minden dol
g-ozójától. mérnököktől, techni
kusoktól, vállalatvezetőktől és 
minden egyéb vezetőtől, hogy 
minden erővel küzd jön az első
ség dicsőségéért! 

Közlekedési és mélyépítési 
dolgozók! 

Előre nemes versenyben a 
minisztertanács zá.szlajáértl 

Ara : 20 ií H. ,.. 
1
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A PÁRT VEZETÉSÉVEL ÚJABB EREDl,fÉNYEK FELÉ 
} 

Írta: Gáspár Sándor, a vasulas szakszervezel főtitkára 

A 
felemelt ötéves terv hatalmas 
szállítási feladatok elé á l l í tja 

a dolgozó vasutasságot. A szocia· !izmus építése ütemének meigyor
sítása a vasutas dolgozók szamara 
azt jelenti, hogy erőinket tovább 
kell fokoz.ni ,  emelni kell a vasút tel
jesí tőképességét, munkaiegyelemre, 
szocia l ista hazaszeretetre, a dolgozó 
nép tulajdonának védelmére kell 
mozgósítanunk dolgozóink lizezreit. 

A felemelt ötéves terv feladatai· 
nak maradéktalan elvégzése meg
követel i ,  hogy munkankból te! jesen 
lüküszöböljü-k a szociá ldemokrata 
munkamódszert, kíméletlen ha rcol 
folytassunk a fegyelemlazitók és az 
imperialisták belső ügynökei ellen, 
dolgozó népünk ádáz el lenségeivel 
szemben. 

Azok a felada1ok, melveket Pár
tunk I I. kongresszusa ·határozata 
alapján, valamint a Pártunk útmu
tatását követő dolgozó parasztság 
munkájának eredményeként betaka
rításra kerülő hata lmas termés
mennyiségek e}szál l ításával már 
ebhen az időszakban el kell vé-gez
niink, óriási felel6séggel, fokozott 
munkával járnak. Növelnünk kell 
a vasút technikai felkészültségét, a 
vasutas dolgozók öntudatiit, tovúhb 
kell szélesíten i ,  meg kel l  szi lárdí 
tani  szocial ista munkHíeg·yelmet. 
Mindez elösegíti a vasúti tervek 
gazdaság-as végrebajtiisát. a 57.0v
jetunió á ltal vezetett békl"l:ábor ránk 
eső frontszakaszának erősödé,;ét. 

A felemelt terv küzdi>lmeiben 
gyorsabb ütemben kovácsolódik ki  
az új szocialista vasutas t ípusa. 
Ugyanakkor felemelt ötéves tervünk 
ennek a szocia lista vasutasnak jobb, 
boldogabb jövőt biztosít, életszín
vona lának és életkörülményeinek 
olyan javulását, amelyre az elmult 
rendszerben mégcsak gondolni sem 
mert volna. 

Ebben a munkában és harcban, 
amelyet az ötéves tervünk si

keréért folytatunk, fel nem mérhető 
segítséget kapunk Pártunk útmuta
tása meltett a hős szovjet vasuta
soktól is, élenjáró munkamódszereik 
és különböző mozgalmaik átvételé
vel és hazánkban való széleskörű 
a ika lmazásával. 

Feladataink eredményes megva ló
s ításában a kiváló munkamódszerek 
ismedetésén keresztül a kritika és 
önkritika fegyverének igénybevételé
vel szakszervezetünk eddigi lapja a 
,,Közlekedés" ts harcosan és ered· 
ményesen vett részt. Ahhoz azon
ban, hogy Pártunl I I .  Jmngresszusa 
határozatait a \"asútpolitikai Osztály 
segítségével a szakszolgálat és a 
szakszervezet munkájának megjaví
lásáva I sikerre vig:yük, szükséges az 

eddiginél is erősebb, harcosságában 
továbbfej lődő kötpontí la1> megte
remtése. Ezt a célt szolgá l ja a köz-
1ekedés- és postaügyi minisztérium 
1 .  Vasúti Főosztálya és a Vasutas 
Szakszervezet közös kiadá�ában 
megjelenő „Szocialista Vasútért" 
című ú j  lapunk. 

Az a tény, hog-v a minisztérium 
és a szakszervezet közösen jelentet 
meg a \'asútpo!it ikai Osztály e l !en
őrző segítsége mel lett egy új lapot. 
azt mutatja, hogy Pártunk vezeté
sével még szorosabban együttmű
ködünk a kitűzött kladatok sikeres 
megvalósításán. A közös k'a,jásban 
megjelenő J.apban még inkábt· lehe
tőség nyíl ik arra, hogy a s-takszer• 
vezet· és a szolgálati vezetés tárgyi
lagos bírá!atot és önbírálatot gya• 

koroljon vég�ett munkáj_a felett, 
amihez a reális a la pot a „Köz/e/le. 
dés" á lta l  széles aliipokra helyezett 
mw1káslevelező há lózatunk . fovábbi 
aktivizálása, a szerkesztés rnunh.á
j álía való fokozott bevonása fogja 
biztosítan i .  

A
.
z ú j  kiad�sban megjelenő la 

punkban tehát még nag�obb· terel 
kívánunk \adni az alulr.ól jövő kez
deményezéseknek, a szakszerveze·t 
és a . felső szakvezetés felé irányuló 
nyilvános bírá latnak. Ezen keresztül 
lapunk �aFcos segítőt�rsa lesz a 
vasutas ,  dolgozóknak abb;lsn a küz
deleqJben,. melyet a, Párt irányításá
val a .termelési előirányzatok telje
s ítéséért, a vasútnál megbújó' ellen· 
séges el.emek · lelepleiéséért és fel
számolásáért a szocia l ista vasút 
m('irteremtéséért vívnak. 

Úi lapunk a kiéleződött nemzet-
kqzi helnetben a békelrn rc 

kemény küzdelmei között, felemelt 
ötéves tervünk második esztendejé
ben, az őszi forga lom küszöbén i,n
dul meg. Mindez a körülménv azt 
követeli meg a „Szocialista · Vas
útért" szerkesztőbi zottságálól, hog� 
ígéretéhez h íven, harcos, meg alku
vás nélküli lappá izmosodjék. Olyan 
harci  fegyverré, mely képes mozgó
sítani a vasutas ,j0Jgozók2t az előt
tük á l ló nehéz feladatok elvégzé
sére, mely szilárd heiytá llásra, ál
dozatvál la lásra, hazánk, Pártunk, a 
nagy Szovjetunió iránti szeretetre 
nevel. 

Lapunk következetesen harcol 
Pártunk politikájának megvalósítá
sáért, a termelő mur1ka megjavítá
sáért, a munkafegyel<él ll megszilár
dításáért, a szovjet vasutasok pél 
dája nyomán k ibontakozott szlah:í 
novista mozgalmak továbbirjlcsz. 
téséért. Nem kíméljük erőiRkct, hog, 

leleplezzük a sorainkban megbúvó 
el lenséget, bOJlY küzdjünk a maradi
ság, a vaskalaposság elien és hogy 
következetesen síkraszál ljunk az 
újért. 

A Szovjetuqió vezette bekelábor 
harcát. csakis akkor tudjuk kel lő 
mértékben t ámogatn:, Páfll.L!lk ve

z-ető szerepének csakis akkor szerez• 
hetünk érvényt lapul)kon keresztü l ,  
ha ebbfo ·támogat bennünket a vas

µtas d.olgozók sz'éles tábora. Legye• 
nek a v_asulá.s dolgozók rn'inél szá
mosabban űj lapu'nk munk�társai, 
levelezői, segítsék .a.  ,;ier�eszlőbi
zottságot építő bírál atukkal, a lulról 
jövő kézdeinény!zéseikkel. 

A „Szocialista Vasútért" című 
lapnak a miniszt�rium és a 

szakszervezet közös kiadásában való 
megjelenése tehát nem jelent va la· 
miiéle egyesülést, ahol a szakszer· 
vezet vagy annak akár egy részterü
lete is egybeolvadna a Vasúti Fő
osztállya l, hanem azt jelenti, hogy 
Pá<rtunk útmutatása nyomán elér
tünk egy olyan á l lomáshoz, ahol a 
szakszervezet és a szakszolgálat  
célkitüzései alapjában véve azono
sak: a szocializmus és ezen belül a 
szocialista vasút mielőbbi megte
remtése. Az azonos célért folvó 
harcunkat a közös kiadásban meg
jelenő lapunkka l  i s  szimbolizáljuk, 
egy célért, a szocializmus megvaló
sításáért harcolunk és lapunk fej
lécén igen találó ennek a közös 
küzdelemnek a meghatá rozása. hogy 
a szocialista vasútért egyesítjük 
erőinket. 

Ebben a küzdelmünkben minden 
segítséget megad számunkra a Párt, 
a \'asútpol itikai Osztály és ezek a 
körülmények biztosítékot jelentenek 
arra, hogy a lap a vasutas dolgozók 
hozzáfűzött reményeit beváltja. 

ELŐRE A BÉKEMŰSZAK S I KERÉÉRT !  

Június 28-án lelkes tiltakozó béÍ;4gyülést tart�ttak a Landler Müvek moz. 
donymühelyében. A fiatalok egy csoportját 1\\1-jr,k a k�pe.n: ··Ung.vári Benjámin 
ifi lakatos és társai ti ltakozó nyilatkozatot írnak alá az FDJ ny11gatnémetor• 
szági szervezetének imperialisták által történt · megszüntetése miatt. 

-

A szovjet vasutasok napján forró, testvéri üdvözletünket küldjük példaképeinknek : a hös szovjet vasutasoknak ! 



, 

A Szakszervezeti Világszövetség Végrehajtó Bizottsága 
határozatot hozott a békeharc fokozásáról 

A Szakszervezeti Világszövet5ég .az 
elmúJI napokban Bécsben ülésezett. 
Ezen az ü :ésszakon határozatot hoz
tak a békéért folyó küzdelemrő\ Nyu
g.it-Németország és Japán újrafelfegy
verzése ellen irányuló harcról .  

Aa SzVSz Végrehajte Bizottsága 
mee-elégedéssel állapítja meg a béke
mozga:om erősödését. Ugyanakkor 

felhív ja a szakszervezeteket és 
mindffl dolgozót, hogy fokozzák a 
harcot a ·tegyverek gyártása, vala
mint szállí1ása ellen, továbbá,, hogy 
hatékonyan vegyék ki részüket az 
aláírásgyüjiésből a Béke Világ
tanácsnak az St nagyhatalom kö· 
zötti békeegyezmény megkötését 

követelő felbiv'ására. 
A Szakszervezeti Világszövetség vég
rehajtó bizotlsáfg,a 78 mi:lió dolgozó 
nevében támogatja a Nyugat-Német· 
ország remiJi.tarizálása elieni Európai 
Munkásérlekez!et határozatait és ajánlja 
a szakszervezeteknek, hogy 

fokozzák a ha.rcot a német béke• 
szerzödéS11ek 195 1 -ben történő 

megkötéséért. 
A Szakszervezeti Világszövetség lel· 
híyja a szakszervezeteket és az ázsiai 
országok do!gozóit, hogy VEIID'enek 
részi az áZBiai és osendesóceáni orszá
goknak a Béke Vi;ágtanács állal összi\· 
hívott értekezletén, ame: ynek tárgya 
a harc Japán fel fegyverzése, a kü:ön
béke megkötése el len és a mindenoldalú 
Japán békeszerződés 1951 -ben történő 
megkötéséért. 

Befejezésül 
a Szakszervezeti Világszövetsér 
üdvözli a SZO\' jetunió kezdeménye
zését, amely lehetővé tette a koreai 
fegyverszüneli tárgyalások megin-

dítását, 

és relhivja minden orszájg, dolgozóit, 
harcoljanak azért, hogy ezek a tár
gyalások AZ6iában és v1:ágszerte a 
béke megteremtéséhez vezessenek. 

A Német Demokratikus Köztársaság dolgozó népe 

június 1 0-én ünnepelte a „ Vasutasok Napját" 
Az elmult napokban levelet inté- nyalni, hogy az „Erdemes Vasutas" 

zett a szakszervezet központi veze- kitü,ntetést Létesítette. 
tőségéhez a kelet-németországi Mi, a mai ünnepi napunkat ab
vasutas szakszervezet elnöksége. ban a történelmi órákban. ünnepel• 
Ebben a levélben beszámolnak a jük, amikor a ,-zémet nép túlnyomó 
német „vasutasok napjának" ünnep- többsége kivétel nélkül és zárt rend
ségeiről. A levélben ezeket írják: ben sorakozik fel a béke erői mö-

.. Kedves Elvtársak! Korrná,.'iyunk gött. 
június 10-ét a német „vasutasok Ezt a sikeres harcot csak a Szov
n,ap;ává" avatta, hogy i/ymódon jetunió és a nept demokráciák 
kellő méltatásra találian.ak azok a népeinek következetes békepoütí
ruzg_q teljesítmények, valamint döntő kája, valamint a kapitalista orszá
jele,•itőségük, amelyet a vasút a mi gok békeharcosai tették lehetövé. Az 
Német Demokratikus Köztársasá- egyre wikább elmélyülő barátság, 
,!unk életében, békegazdaságunk amely a német népet ezeknek az 
felépítésével kapcsolatban ielent. országoknak népeihez füzi, 

A m. terv-eik teljesítése és túltelje· fájdalmas csapást jelent az im
sítése érdekében végzett erőfeszíté- perialista háborús uszítók számára. 
sü.nk csak a Onnepnapunkon megfogadjuk, 

következetes békepolitika, vala- hogy még erősebben folytatjuk 
mint ·a Szovjetunió · és a népi küzdelmünket a béke megvédése 
demokráciák részéröl élvezett érdekében és hog_q valamennyi or-
önzetlen segítség és tárnoga• szág vasutasaival való barátságun-

tás révén vált lehetségessé kat ál/a,•1dó tapasztalatcsere segít-

azáltal, hogy példamutatásukkal ségével még jobban el fogjuk 

segítettek bennünket és jó munka- mélyíteni. 
módszereiket átadták számunkra. A „vasutasok napja" alkalmából 

Aktivistáinknak, a munka élen- a Német Demokratikus Köztársaság 
járó hóseiJnek, nemkülönben, az erre vasu�ai nevében testvéri üdvöz• 
érdemes vasutasoknak kiváló telje- letünket küldiük. 
sítményeit kormányunk olymódon I A Német Vasutas Szakszervezet 

óhajtotta egész különlegesen méltá· l(özponti Vezetősége. 

Bolgár vasutasok köszönete 
Az elmúlt hónapokban bolgár vas

utasok tarlózkodtak hazánkban. Meg
ismerték a magyar vasutasokat, min· 
dennapi munkájukat és tapasztalat
c�ere révén gazdag szakmai tudás 
b:rtokában tértek vissza hazájukba. 

Most Alexander B. Atanaszov elv
társ, az itt járt bolgár vasutasok ve
zetője levelet intézett magyar barátai
hoz. Atanaszov levelében többek kö
zött a következőket írta: 

„Szabadság, Elvtársak! Szerencsésen hazaér.keztiink. Most a mindennapi 
munkával kell ismerkednüllK. amely hathónapi távollétünk alatt erősen e!öre
halarlt. A vasutas dolgozókkal máris ismertetjük kiváló munkamódszereiteket. 
Valamennyien örülünk annak, hogy szilárd testvéri kapcsolatok jött�k létre 
közöttünk. 

Szívből kívánjuk, hogy még jobban haladjatok előre a szocialista köz!eke• 
dés megteremtésében, a 5zocializmus építésében és eltökélt s:tándékunk, ho gy 

továbbra is tanuljunk egymástól. Valamennyi bolgár vasutas dolgozó nevében 
köszönjük azt a nagy figyelmet és segíl6éget, amellyel �ünket el!'a_lmoz
tatok. Fogadjátok harcos üdvözletünket. Előre, a demokr.acla, a szocialtmms 
és a népei< közötti barátság győzdméért!" 

ALEXANDER B. ATANASZOV 
a Bolgár Allamvasutak dolgozója. 

AURELIA TAMBOR LEVELE 

A MAGYAR VASUTAS ÚTTÖRŐKHÖZ 

SZOCIALIST A V ASOTtRT 

� ·  

KARIKO ERNONF 
a .Jel!'ynyomda dolg-ozója. Eredetileg 
szlahánovista könyYkölő volt, most 
művezetővé léptették elő. Két l!'Yer
meke van. Karikóné az üzem pártitkára. 
tankstag és választmányi tagja a VI. 
kerületi pártbizottságnak. 

- Mindezt a munkám után értem 
el - beszéli Karikóné elvtársnő - éi. 
dön lően annak köszönhetem, hogy 
nagy Pártunk és a mi forrón szeretett 
Rákosi elvtársunk egyen jogúsította a 
nőket. Az alkotmány köze:edő ünnepe 
minden nő figyelmét felhívja i-s.mét, 
hogy mi<nél 5-'lámooahban vegyék 
ki nőtársaim részüket a termelésből. 
Csakis így tudjuk felemelt ötéves ter
vünket megvalósítani, a szocializmus 
építésének ütemét meggrorsítani és 
erőteljesen hozzájárulni- ahboz, hogy 
békénket és boldog jövőnket megvéd
jük. 

DANIELISZ BF:LANF: 

a Landler Jenő Járműjavító OV. do� 
gozója. Művezelőnő. Három gyermeke 
van. Egy most érettségizett és már fel 
is vették az agráregyeternre. Dánielisz
né aze'.őtt háztartási munkán dolgozott, 
de Pártunk tanítását megfogadva, elha
tároz,ta, hogy művezetői tanfolyamon 
VE'6Z részt. A tanfo!vamot jelesen vé
gezte el. Jól dolgozik és mint az 
MNDSZ vezetőségi tagja, értékes tár
sadalmi munkát lejt ki 

- A gyermekeim !jövőjéért, a béke 
meirvédéséért jöttem a termelő mun
kába - mondja - és azt hiszem, hogy 
lehetővé válik számomra, hogy megmu
tassam: szí1·ügvem a szocializmus mi
hamarabbi felépítése. 

GEISZT !RÉN 
Az alábbiakban közöljük AureHa 

Tambo.- román úttör6 levetét, ame

Jyet a magyar vasutas úttörökhöz 

intéz, lapunkon keresztül: 

KeclYes EJ\'lársakl Elhatároztam, 
hogy írok nektek, mivel a vizs��k 
vége felé i°,(özeledünk. Ha megkapJa
tok ezt a levelet, kérlek benneteket, 
válaszoljatok azonnal. lrjátok . me�, 
hogyan készültetek fel tanu lmanya1, 

Olvastok szovjet könyveket? Sok 
minden érdekel Benneteket a swvjet 
úttörők életéről? Hát a szovjet hősökről 
olvastatok? Olvastatok a krasznodóni a Landler Művek dolgozója. Sztaháno· 
komszomolisták, az „Ifjú Gárda" föld. vista magkészítő. Jelenleg 1 45 száza. 
alatti szervezetéről? Tanuliok oroszul, lék átlag-teljesítménnyel dolgozik. Egy 
tetszik Nektek? Mi lyen tantárgyakat éve dolgozik a szakmában. I�v beszél: 
tanulnak Nálatok? Van·e Budapesten _ A Párt, a közelmultban tagjelölt -

' tokkal, hogy a vizsgákat s!kerrel le· 
tegyétek. Szeretnénk t_udi:11, �og� a 
hetedikes pajtásoknak szinten kel y1zs· 
gát kell-e letenniök és hogy milyen 
iskolák vannak nálatok? Hogyan töl· 
titek a vakációt? 

Jrjatok sokat az életetekről, a váro
saitok életéről. Kinek köszönhetitek 
napjaitok javulását? lrjatok iskolai �s 
az úttörő-egységben végzett munka. 
tokról. Gróf József pajtással találkoz
tam Bukarestben, az Utlörők ?alot�
jában és sok szép dolgot meselt Ro· 
latok. 

románnyelvű iskola? ségre érdemesített. Ezt azzal hálálom 
Kérlek Benneteket, írjatok a Ma-

gyar Népköztársaság dolgozóinak meg, hogy az augtl6ztus 20-i verseny. 
munkában elért sikereiről. Irjalok ben igyekszem felajánlásomat túlte:je
részletesen kulturális megmozdulás1<Yk- sítenl. Ugy szeretnék dolgozni, olyan 
ról. Válaszoljatok, hogy rendszeresen jól és olyan sokat, hogy bebizonyítsam 
Jevelezhessünk. a Párt és 'Rák'osi elvtárs iránti meleg 

Egységem nevében, valamint a ma- szeretetemet. Ezzel is köszönetet mon
gam nevében vidám és forró úttörői dok azért a megtisztellelésért, amely 
üdvözletemet küldöm. minket, vasutas dolgozókat ért, a 

Aurella Tambor 

RaionuJ Nicolae Balsescu. Bucuresti 

Strada Maior Borroczin Nr. 11.  

(R. P. R.) 

„Vasutas nap" rendszeresítésével. A 
magam területén is elősegítem az őszi 
forgalomra való fe)készülést, majd a 
csúcsforgalmat. 
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A Landler Jenő Járműjavító OV 
dolgozói sohasem érezték olyan benső
ségesen a munkás-paraszt szövetség 
tartalmát, mint éppen most, amikor 
660 dolgozónk, brigád0kba tömörülve 
elindult a fejérmegyei ál lami  gazda
ságokba, hogy résztvegyen a termés 
betakarításáért indított harcban. 

Pártunk és kormányzatunk felhivá• 
s.ára tömegesen jelentkeztek öntudatos 
dolgozóink Tudták, hogy évtizedek 
óta nem volt olyan termésünk, mint 
éppen most. A különbség csupán az, 
hogy nem a grófi magtárakba gyűlik 
a búza, hanem rákerül a dolgozó 
nép asztalára. 

A Landler Művek fontos hivatást 
tölt be: vasúti mozdonyokat és ko
csikat épít, javít - mégis a dolgozók 
megértették, hogy 

a gabona mirwen szeméért folyó 
küzdelem, 

most mindennél fontosabb és megelőzi 
az egyéb feladatokat. I Az üzemben maradt dolgozók most 

kétszeresen igyekeznek helvtállni arató 
és betakarító társaik helye"tt is. Az a 
660 dolgozó pedig, akik az elmúlt na
pokban elindultak új munkahelyük 
felé, két héten keresztül becsületesen 
dolgoznak majd a bő termés belakarí
tásáért. Az üzemben maradt dolgozók 
hangsúlyozták, hogy 

munkástársaik t,ávollétében arra 
törekednek, hogy az üzem harma

dik negyedévi tervének ezidöre 
eső részét tlilteljesítsék. 

Ugy dolgoznak, hogy a mozdony- és 
kocsimunkákat hátrnlék nélkül elvé
gezzék. Azt is tudják, hogy a termés 
betakarítását követi a sr.áll itási fel
adatok megoldása, ezt pedig csak jól 
karbantartott járműparkkal lehet le
bonyoi ítani. 

Ezzel kívánunk hozzájárulni ötéves 
tervünk teljesítéséhez és a szocialista 
országépítés meggyorsításához. 

l(olos! Arpád, 
a Landler Művek dolgozója. 

A VIT tiszteletére párosversenyre hívtam ki 
Vigh János ifi-sztahánovista hegesztőt 

A DJSZ poli.tikai körön ta�1u1tam, f[arn an.11afli helyzete is mef[iavult. 
hogy a munkal'erseny a szocializmus Mindkettőnk keresete jelentősen emel. 
építésének kommunista módszere. A kedett. Ré.(!i váf[11am tel;esült: vettem 
versenymozgalom a:apjál az egyéni és el[// fé1111képezŐ,tépet. 
párosverseny képezi. A versenymozga. A harmadik berlini VIT tiszteletére, 
lom ;elentősé,tét mef[értve kapcsolód. valamim alkotm.án.11unk ünnepére mó
tom be én is a párosversenybe és tet- dosíto/tam versen.lJszerződésemet. 
tem versenykihíc•ást a ,,elem egy asz- FelaMtomnak tartom, hol[// dolf[oz6-
tál.11on do/f<0zó Vif[h János sztaluíno- társaim előtt saját tapasztalataimon 
vista villanyhegesztő felé. keresztül vüágítsak rá a szocialista 

A versenykihivás után munkám lé- murikav.:rsenyben e:ért eredményeimre 
nyegesen megjavalt, mind minőségi, és bevonjam őket a versenybe. 
mind mennyiségi szempontból. Nemrégen ért az a nagy megtisztel· 

Párosversenybe lépésem eiőtt nem lelés, hogy fe:vettek Pártunk tagjelölt
éreztem magamban a:al. az erőt, amely jei sorába. Minl a Magya, Do:gozók 
arra ösztönzött oo.·na, hogy még na- Pártja tagjelöltjének a jövőben még 
gyobb eredményeke,t érjek el, de meg- fokozottabb kötelesséf[em, hof[q a ter
értve a oersen.11 je!entőségét, valamint melő és társadalmi munkámat példa
a DISZ-szervezetem felhívását. mun- mutatóan végezzem, minl tagje:őlt 
kám döntően meJ(változott. Mu,nkámaz ifit kövessenei, a DISZ-szervezeten ki.
;elenlea 136 százalékra teljesítem. vü!i. mél! eddífl nem mozf[ósított fia· 

Vers,enytársammal, aki 137 százalé- falok. Azon leszek, hogy Rákosi elv
kot teljesít, á[landóan harcban állunk társ szavait beváltva: a terme:és ro.. 
a több, jobb munka e:vé{!zéséért, ler-

1 
hamcsapatáuá segítsem üzemünk DISZ 

uünk mielőbbi befejezéséért. Amióta saeruezef.ét. 
versenyben vagyok a közösségnek is FARKAS JANOS 
többet adtam munkámmal, de a ma- Szolnoki Járóműjavíló OV 
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Orömmel és érdeklődéssel vettem 

kezembe a Vasútpolitikai Osztá ly ki
adásában megjelenő legújabb szovjet 
tapasztalati kézikönyvecskét. Ez a 
könyv az „Vrali fuígókon" címei viseli 
és Kuprijarwo szovjet mozdonyvezelő 
írta. 

Ennek a könyvecskének tengelyében 
az á l l, hogyan kell építeni egy moz
donyvezetőnek a szocial izmust, illetve 
a kommunizmust. Nálunk azelőtt tel
jesen ismeretlen volt a „2000 tonnás", 
az „500 kilométeres", a felemelt se
bességű és az irányvonatképzési mo
galom. A szovjet tapaszitalalok átvé
telével, megismertük ezeknek a moz
galmaknak fontosságát. Fél év mulva 
már jel�nt?s összeget takarítottunk 
meg m1lho forintokban népgazdasá
gunk számára. 

Nálunk jelenleg a „mosástól-mo
sásig"-mozgalomban a mozdonylutás 
emelésén dolgozunk. Az első próbánál 
10.000 kilométerrel emeltük a mozdony 
mosás nélküli futását. Ezt az ered
ményt kel lő vízlágyítással, szódázás
sal és mienetközben való Ieiúvatással, 
ólompakolással értük el. Ezt tovább 
fejlesztjük. Mosáskor a kimosó fede
lek.el ta-u.ril-tömítéS<Sel pa<koltátk be 
és így a kövebkező mosá&i<g már 
25.000 kilométert irányoztunk elő, 
amelyet ha sikerül, tul is teljesítünk. 

Június első napjaiban Tamás Ven
del és Führ Ferenc lűtötársaimmal, 
felhívással fordultam az ország moz
donyvezetöihez és lűtőihez. Arra kér
tem őket. hogy csatlakozzanak ahhot 
a kezdeményezésünkhöz, hogy még 

tovább fejlesszük a jóminöségű 
szénnel való takarékosságot és a 
külföldi, vagy hazai jóminöségü 
szenek mellett - az eddigi átla
gos 35 százalék helyett 50 száza. 
lékban a gyengébb, harmadrnndü 

hazai szeneket használják fel. 

Ezt a mozgalmat fütőházunk egyre 
szélesíti. Ezzel egyidejűleg az egy
lapátos-tüzelést és a gyors lűzkezelést 
az eddiginél is nagyobb mértékben 
alkalmazzuk, mert azt tapasztaljuk, 
hogy a mozgalommal segítjük fel
emelt ötéves tervünk túlteljesítését. 

Mindezekhez, amit elmondottam, 
nagy segítséget nyujt Kuprijanov 
könyve. Amit ott elmond színesen, 
érdekle,zitően, azt igyekszünk fel
használni a mozgalmaknái. l(ornoly 

támogatás a dolgozók részére a ki
advány közkinccsé tétele. 

Nagy értéke a könyvnek az, hogy 
lebilincselő módon közli velünk a 

munkamódszereit. 
Mi, nemcsak felhasználjuk ezeket a 
módszereket, hanem igyekszünk hazai 
talajon gyakorlatba ültetni. 

lgy segít bennünket a szovjet kis
regény, így nyúl a hónunk a lá, mikor 
zavarba vagyunk egy problémánál és 
így teszi lehetővé számunkra a sw
cializmus fokozott ütemű építését. 

Födi Sándor, 

sztahánovista mozdonyvezető, 
Északi Fűtőház. 

A „Közlekedés" lapfejpályázatának 
eredménye 

Méq az elmult év novemberében a 
„Közlekedés" pályázatot hirdetett új 
lapunk nevére. 

Eqyéb okok folytán, amely SZ10rosan 
összefüqqött az új lap meqjelenésének 
Idejével, a pályázat eredményét nem 
hozhattuk nyilvánossáqra. Július 14-én 
a Vasutas Szakszervezet elnökséqe 
foqlalkozott • pályaművek odaltélésé
vel. 

Az elnökséq az els6 dl)at Csenqeri 
Károly elvtársNk, a MAV Pályaépft6-
és FelúJltó OV dolqozóJának ltélte oda 
a „Szocialista Vasúté-rt'' lapcimért. 
Senki más ezzel a clmmel nem pályá
zott. 

Az elnökséq azonban méltányosnak 
találta a közel 300 pályázóra való te
kintettel, hoqy a pályamOvek lelkes 
hanQ)áért és szocializmust éplt6 lrány
zatáért méq két pályázónak oda1l<!l)e a 
második és harmadik díjat. Ezek: Szabó 
Antal mozdonyfat6, a Budapest-Ferenc.
városi FOtöház és Deák Antal f6kalau� 
a Széchenyi-heqyi Uttör6 Vasút dolqo
zója. 

Az eredeti els6 pályadlj kétsztz, a 
második száz és a harmadik díj ötvell 
forint lett volna_ A'ZJ elnökséq Uqy hatá
rozott, hoqy mél�yol)a a dolqoz6k 
seqít6készséqét és az eredeti pálya
díjak összeqét felemeli, lqy az els6 
pályama néqyszáz, míq a másodjk és 
harmadik pályadíj, amely mlndeqylk• 
uEl6re a szocialista vasútért" c.lmet 
viseli, 1 50-150 forint Jutalmat kap. 
Felhlvjuk a pályanyertes doJqozótár
saínkat, hoqy a pályadli átvételére Je
lenjenek meq a .,Szocialista Vasút6rt" 
szerkeszt6séqében, Budapest, VI„ Mun

kácsy Mihály-utca 16, szám alatt, 
Uqyanakkor szerkesztoséqOnk fel

használta a Völqyes László 61tal be
kllldött pályama eqylk tussralzát, a 
.,Sor-ompót" rovatfeiként. A szerkeszbS. 
séq a rajzért postán meqküldi a terve
z6nek az ért:e járó szokásos munka. 
dljat, kétszáz forintot. 
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Az alkotmáµy ünnepére tett vállalások 
túlteljesítésével készülünk a „Vasutas napra" 

A vasút jelentőségének és a &7.0- A "Vasueais nap" tudafosíiija a 
cialilzmUs épftésében vaJó fontossá• magyar do!,goz.ó néJl'Pe'l, a va&11tas 
gá'ltak �ihangs,ú'.yozása_ érdekében - do'.gozákika'1 a vasút nép,gaz.da&ági je
mint arról a „K.öz/ekeaés" jú!iius 3-i !entőségé.t ötéves tervü,l]k végrehajtá
szám;iában ni.ár beszámo!lunk -, min- sában. a béke megvédésében. Ezen a 
den év augusztus hónapjának máso- napo,1 még az eddi,gmél is hatvá
dik vasámapját „ Va.sutas nap"-mak nyozottahban Mfejeresre jut Pártunk, 
nyilvámtotta a minisztertanács. A a Szovjelull'ió, a hős 5zovjet vasuta
határoza't utal ar,ra, hogy ez a nap sok seg1t5ége és támogatása, ame'.y 
méginkábib fokozza a vasuia,s dO:go- né'.kül nem lett vo'.na lehetséges a 
zók munlka'lendü'.el>ét, mwgós.ítja a va5út eddigi eredményeinek e'.érése. 
vasutas do'.gorokat még nagyo'bb A „Vasutas nap" lesz voltaképpen 
helytá!lásra. a vasút IegnagycMi fel - az öszi forgadom beindításának 
adatának, a mhnd� évi ősz>i 5zá<'.'1íloá- nap.Ja. 
sdkook végrehajtásáira, a felemelt öt-

, 

melyen a versenybe való bekapcsoló
éves terviben a vsasútra eső feladatok- <lással harcba im<lulnak a vasutas ddl• 
nia!k teljesttésére, hazánk békevéde!mé- gowk at1J őszi for.galom sikeres le-
nek megerősítésére. bonyolításáért. 

A Párt es a kormany szereto gondoskodása, a dolgozo nep 
megbecsülése jut kifejezésre a „Vasutas napon" 

A „Vasutas nap".oo az egész or
szág :fig,ye!me és efü;merése a va5• 
utas dol,gozók felé for-dul. Az öatuda
tas va5u-tlJ_60k jo'bb munkával, az 
augusz<tus �0-4 veraen}"be va•'.ó bekap

csolódással, munkafelajánlások:kal jut
t.atjáik llcifejezésre a Pá11!, a konmány 
iránt érzett háláju'ka,t. 

és a 5zociális viszonyok mérlegelésé· 
nél mindig a ti5ztvis.elők vo'.ta1k a 
kedvencek, meiit oszlályhelyzetük'llél 
fogva legközelebb állt-ak a rendszer
hez. 

Ugyanez a bántó megkü'.önböztetés 
érvényesül1 a családi póbléknál is, 
a,hol az „úr" gyermeke magasabb 
családi pótlékot kapatlt. l(i gondo:t 
vol'f!>a abban aiz időben arra, hogy a 
fü ikai munkásokat is nyugdíjazzák 
Seillk i ! 0 regségü1Jv-e még na gyOlbb 
nyomorba dönlövték ől.{et: nyug,bérezr 
ték őket. Ha magasrangú MAY- vezető 
halt meg, 1000 peng& remetkezési 
segélyt >kapta•k a hátrarrnara-dClltak, a 
fizikai munká5nak meg kel!e'tft elé
gednie ennek negyedrészével. 

vasúton is. Ugy3111ez :volt a helyzet a 
vasutas taaond'fjúság vonalán is. 

Ma már nincsenek vá'.asz,fa.lak. 
Megszüntették a MAV Nyugbérpénz
tárt és az Allanwasutaknál aJka:ma
Zlásban lévő 30.000 órwoorest ki•�ez
ték és öregségükre nyugdíjat kapnak. 
Végtelen hosszú oldalakon tudnánk 
sorol-ni a kü;örrbségeL Ezt l átják ma
guk a vasutasok is és nem felejbik 
el a mu:Jt me�a!áztatását. Nem fe'.e)
tik el a jol>boldal i szociáldemokra-tak 
árulását �, a hirlledt Peyer-pakfo
mot, amely elzárta a szervez,kedés Je• 
het&égét. Nem ta,nu'lha!tak, végzet1 
munkájuk gyümölnsét nem el'Vezhet
ték. 

Megv'á,!'tozott teljesen a helyzet a 
fe[s,za,ba,dulás után. A hatalmas szov
je.t haderő megrernmisítci'Íe a fa5isztá
kat  fel,sza;l,a,di'tott·a hazánkat A közel 
három év'tiizeden át fé'lrenevelt vas· 
utasok 1945-ben a szó legswrosahb 
ér,re!mében fels1,ahadultak. A d<0rnmu
ni61á1c irányításáva•l megkezdődölt a 
harc a vasút újjáépítéséért, a do!go
zók a,;ryjlgi he'.y,retének megja'Vítá
sáért. A vasutasok látták, hogy gon
dolnak rájuk. A Magyar Kommuni,sra 
Párt nem hagvta el a vasutawkat. 
Gerő Ernő el'V'tár,s,at á!l ította a köz'e
kedés élére és mozgós1fotia az egész 
magyar népet a vasút ú jjáéj}íté.sére. 

Amíg a ma,gya>r vasuta5ok ,szaba
don, megbecsüléstől· övezve. kWiinte
tés:ben részesüi'Ve, egy bol doga•bb és 
szebb jöYő a-!ap,jait rnkjá4c le, ugyan
a,kkor az imperialista országo'k va5• 
uia53i véres harcokban küzdenek Ie.g:
e'.emihb jogaik, kenyerük és életük 

egyen. véde'.méért. Fouillard franci.a moz.. 
volt a donyvezeló megfag.adta egy amer'kai _____________________________ ,7 hadiany.agg-al rakott vonat továbbítá -

sát. Jul'o Lfago arj1'e,1tinai vasutas. a 

Harci •. elentés S�nta -Féi �űhely dolgoz?iva'. eg:.iitt 
kuzdenek a Job:b mu-n'loa- es bérfeltete-

A magyar vasutasok még nagyon 
Jól emlékeznek azokra az esemé
nyekre, amelyek mega!áztatá&i és el 
nyomást ho-ztak számu,\:ra. Ki ne em. 
lékeznék a,11ra például. hogy a vasufas 
társadialom egyes retegept 5z.'i:nte át
bághatat,lan a,kadályoklkal vá,Jasztottá,k 
6Jziét eg)ITT!ástól. A ti5tlvisel ő „úr", a 
segédtiszt „úrH melle!1t ott vo:tak az 
al11i&ztek, a műhelyi munkások. Ott 
voltak a pályamunkások, akik már 
>nem is számítol!tak. A bérek, a Jakás-

Hol vo!t a multban a nők 
jogtísái;ra? Csa'k írott mala5zt 

az augusztus 20-i verseny állásáról ��
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A vasut do:gozói IendüJeteseo és 
lelkesen készülnek az augusztus 20-i 
munkaverseny vállaiása'Ínak iú!teljesí· 
té�re. Osszekapcsolják a versenyt a 
„Vasutas napra" való feikészü)éssel, de 
u-gyani)yen gond=ággal kés-züinek az 
őszi forgalom megindítására is. Terü
leti bizottságaink és üzemi bizoHsá
gailfllk felha,sználjá,k Páirtunk lf .  kon
gre,szusára, április 4. és május l .  
tisZ>teletére 5zetvezett munkaverseny 
-1.apasztalataít, mint ahogy az augusz· 
tus 20-i verseny szervezését is felhasz
nállák arra, hoig,y az aktívákat jobban 
működtessék és megjavítsák az üzemek 
közötti együttműködést. 

A Debreceni Járműjavító OV·nél 
pé!dául értekezletet szerveztek és erre 
meghívták a . 5ztahánov,ü;tákat hs, hogy 
segítsenek kiküszöbö!ni a meglévő hi 
bákat. Ez az értekezlet komoiy ered
ménnyel járt. Az üzem 200 nagykap,a
citású gé,pén 250-en do)gozn.ak és eb
béil 120 gép 1 50 do!\gozóvaJ résztvesz 
a Nazarova-mozgalomban. Varsányi 
Ferenc, az üzem legtakarékosabb dol -
2ozója kezdeményezésére új takarékos· 
sági mozgalmat indítottak, ame:Jyel 
&<özel negyedmillió forint értékű kül · 
földi anyag behoza.ta l át takarítják meg. 

A nagykanizsai fütőháznál me;g,szer
veztek a pártszervezet, az üzemi bi · 
zottság és a szakszolgálat patronázs-
munkáját, így közösen nyújtanak tá· 
mogatást a doigozóknak a váJ,;aJáook 
iieljesílésére. 

A Budapesti Területi Bizottság pedig 
nyolc társadalmi aktívái ,kapcsolt be 
·a verseny szervezésébe, s felha5ználja 
6ket a verseny ellenörzés.ére •is. Esz
t'ergom á!comáson az aikth•a - és bi•zalmú 
értekez!eten, a bizalmiak egymá,s kö
zött versenyt szerveztek. Me;g;tették fe!
ajánlásaikat, s a versenypontok közé 
bevették a versenyagitáoió munkájának 
megja,vítását is. 

Nyíregyháza fülöház alkotmányunk 
ünnepére a „Minden út jövedelmezö
ségéért"-mozgalomba 3 fütőház vala-

mennyi gépét beszervezte, Az üzem. 
dol gozóinak 90 százaiéka megújította 
a hosszú)ejára,tú verseny-szerződést és 
26 do:gozó lépett egymással párosver
senybe. A debreceni fütőházban a do!· 
gowk 85 5zázaiéka tett felajánlá&t, a 
mozdonyvezetők és fűtők ötszáza lékos 
szérnmegtakarítá,;t vál laltak 75.600 fo· 
rint értékben. A mozdony futőjavításí 
költségét április hóna,phoz viszonyítva, 
25 százalékkal csökkentik, 22.340 fo
rint értékben. A ,,mosástól-mosásig"· 
mozgaloml>8Jl augusztus 20-ra 6200 
kilométerről 8000-re emelik a kilomé
ter-teljesítményt. 

Budapest-Kelenföld ál lomás dol-
gozói a &záI1ítóvátlia!1atok küldötteivel 
érteikezletet tartotta,k, a komplex·bri· 
gádok eredményeinek kiértékelésére, a 
kocsik ig,yors kirakására. Erre az-ért 
volt 5zükség_ mert június 20-á,n pél · 
dául 96 kocsiál láspénzes vagon áHt az 
állomáson, 1 1 16 órával, 9420 forint 
kocsiál láspénzzel terhelve. 

Az ómiskolci osztálymérnökségen 
Révai Józs.ef és 17 főből álló brigádia, 
a szakszo�gálat tervére e)lentervet 
nyújtottak be, amelyben harmadi,k ne
gyedévi tervüket 10 nappal a ha1árid6 
eiőlt fogjá� teljesíteni, A Cegléd XIV., 
Adony XIII ., Kavicsbánya IX. pálya
fen.ntartási szaka5zok dolgozói sem 
fogadták el a szakszolgá)a,t áJtal i&
mertetett tervet, ellentervükben vál)al
tá•k, hogy augusztus 12-re, a ,, Vasu,tas 
nap" tiszteletére befejezik harmadik 
neig,yedévi tervüket. 

Az ellenség sem alszik. Dombóvá
ron Süveges főkalauz lázított a ver· 
seny ellen, Szo!nokon Bakó Ferenc 
agitált az ellenség érdekében. 

Az öntudatos vasutas doi,gozók azon
ban harcban ál lnak az e!lenséggel és 
az augusztus 20-i munkaverseny váHa
lásainak túlteljesílésével küzdenek a 
minis2;tertanács vándorzászlajáért és 
készülnek fel az ősz,i forgalom &ikeres 
végrehajtására. 

N� a MAV forqalmi szolqálattev5-kép215 tanfolyamon. Somorjai Anna, Kovács 
L"5r16né (baloldalon el51) szorqalmasan készUl,-,ek a távlrdavizsqára. 

körü,lmények közöfi: él. Ez pedill -
rnint írh - a bekövetkez1ett ,i,nf'.áció
na1k, a megdoo:zadt katooai költség
vett'1mek �edménve és ez az oka az 
élei!fen,ntarh§5i költségeik ál:Iandó emel
kedé5ének is. 

A magyar vasutas dolgozol{ r.,,yu
godt élelkörül1111ények kozött i'pí1iik a 
61wcia'iizrrnust és vál lafásaikkai, h06Sz11-
lejáralú versenysrerzódéseikke: hozzá
já,,rulnaik a szocializmus építésének 
meggyorsít:isához. Q55zekötilk augusz
tus 20-i vállalásukat a „ Vasutas 
nap"-ra tett felaján'.á5aikikaL Miskolc 
területc<n pé'.dául rö1:>g-vüléseken a 
do!,gozók újabb vá'lalárokat tettek 
Igv pé:d,fol a füt8ház, a kocslt isztíM
mií'helv dolgozói ha,vi tervüket három 
na,ppal, évi tervüket pedig- egy hó
na,ppal előbb fejezik be. A verseny
ben é!enjár Pincsák La.iois és brigádja 
143, Ben,kö Kálmán 5ztabánovisia, for
gal1111Ü szolgálattevő 126 szároiekoo 
teljesítméJ�mel. 

A békéscsabai fütőház dolgozói a 
,.Vasutas Nap"-ra felajánlást tettek. 
Szlávik István kazánkovács 130-140 
százalékra. Viktó Mihály esztergályos 
153-ró! 180-ra, Bahus Mihály tüziko· 
váM 160-ról 180 százalékra emelik tel 
jesítményüket. 

Székesfehérvár á l lomás do!g-ozói 
nal!"Y örömmel ,szereztek tudomást a 
Vasutas Napról. A dolgozók vállalták. 
hogy auguszllll, 20-i fe:aján!ásukat má,r 
a Vasutas Napra, aUl!"U5ztus 12·re tel 
jesíteni foe:ják. Rákosrendező doli;rozói 
elindították a .. Szavat055áe:i moziral 
mat". melvnek az a lényeire, hogy a 
vonatot indító állomás. felelősséeei vál 
la l  az indított szerelvénvért. annak 
helves összeállításáért. A menetlevél
hez szavatossági l apot csatol nak, me
lyet a kocsivizs!!áló. tolatásveretö. a 
mozdony• és vonatszemélvzet ír a lá. 

Szeged terü!etén Kovács II .  József 
kazánkovács 160 5zá-za'.ékot ért el 
egy társától átvett munkamód5z�rel. 
Szombathely területén a do'gozók 90.4 
százal@ka késznil váI!a'.ásokkal a 
„ Vasutas nap"-ra. A fe:aján'.ás értéke 
megközel íti a má<Sfé'.mii'Jió forintot. 

A vasuta5 dd'.gozók a vasút minden 
terü1Ietén munkaversenyben ál lnak 
U gy dol,gozna1k. hogy a „ V asuta.< 
nap" méltó beindítója legyen az őszi 
forgalmi versenyncl<, s úgy ,küzdenek 
a mi•ni5zterta,nács vándorzász!ajáért, 
hogy e'.ősegítsék fe::emeH ötéves ter
vünik második tervévének határ'Ídii
előtti befejezése!. 

Az őn-tudat0s vasúti do'gozók úgy 
készülneik a „ Vasutas nap".ra, hogy 
munkoájuk eredménye kHejezii e,gyben 
harc0s békevágyukat és tanubizonysá
got tesi,nek arról. hogy még folkozot
tabban elmélyfük szeretetüket és há" 
lájukat II Szovjetunió, a Párt és 
Rákos; elvitárs iránt. Ugy ké,,szülnek a 
,, Vasutas nap" méltó megünnep'ésére, 
hogy ha>rco),nak az e!!ens,ég el'en, fo. 
kozzá•k az ébe-rséget. megszilárdítják 
a munkafegyelmet , és kivetik maguk 
közül mi.idazokat, akik hanyag,;águk 
kal a·kadályozzák terviiffk te'.jesítésél, 
a-z őszi forgalom !ebonyol íhását. 

A magyar vasutasok igy készü1 nek 
augusztus 12-re, a- ,,Vasutas nap"-ra. 

Dolgozóink munkával ünneplik 
a szovjet vasutasok napját 

(Emlékezés Sztálin elvtársnak 
a vasutasok fogadásán mondott 
beszéde 1 6-ik évfordulójára.) 

1935 július 30-án az SZK (b)P Köz
ponti Bizottságának és a Szov,ietunió 
kormányának vezetői a Kreml nagyter
mében fo,gacMák a vasuta'!')k orozágo,s 
tanácskozásának résztvevőit. Ezen az 
értekezleten a vasutak munkája meg
javításának legfontosabb kérdés.eit vi· 
talták meg-. 

Az értekezlet �öinek fogad�sa 
a Kremlben megmuta/ta, hogy milyen 
je!entéí&éget tulajdonít a l(ommunista 
Párt és a kormány a vasuti közleke
désnek. 

Ezen a fogadáson a szovjet nép ve
zére, I. V. Sztálin elvtárn is felszólalt 
és a vasutasok előtt feNárta azokat a 
fontos feladatokat, melyek a közleke• 
dés további feilődését meghatározzák. 

"" • .  A vasutnál dolgozni mindlen szovjet ember számára kitüntetést je· 
lent. Vannak a vasutnál kisebb és nagyobb állásokat betöltő doll[ozók, de f«• 
lesleges vagy jelentéktelen munkát végzők nincsenek. A legmagasabb ranflÚ 
vezetők munkájától kezdve egész a váltóörig, az olajozó munkások és a va
gonokat takarító ásszonyok munkiájáig, minden munka egyaránt jelentős és 
fontos. . 

A vasuti szállítás gazdasági egéssz:é kapcsolja és forrasztja iissu a-z 
ipar központjait, az őket nyecsanyaggal és élelemmel ellátó mezőgazdaság te
rületeivel és körzeteivel. 

A közlekedés dolgozóina,k harci feladata abban áll, hogy emeljék min
den egyes részlegének fennakadásnélküli együttmíiködését, erős<tsék a munka
fegyelmet, könyörtelenül harcoljanak a munkában mutatkozó hibák ellen és 
mindennek alapján érjék el a teherforgalom további emelését." 

Sztál in elvtárs útmutatása egyben goz&k lellkes munl<afel,aján!ásod<ai 
a szocia l izmust építő magyar vasuta· teszoe!k a 5zovjet „Vasutas niap" tisz· 
sok munkaprogrammja is. Nagy Pár• te:etére. A ma,gyar vasút dolgozói 
tunk, nér,köztár5asáJ<Unk kormánya eb- távirntdkban s.zámo'.na1k be munb· 
ben az évben először, ugyancsak vas- fulaján,Jásadlkról, amelyekben kiiejeziik 
uhas nappá nyilvánította auguszfos 57:eretetiillret és hálájw�at a hős szov-
12-ét és minden évben augusztus hó· jet vasutasok i ránt, a'kiik.1eik péld>a 
nap második vasárnapját. A magyar mutatása, önzetlen, badti támogatása 
vasutasság, amikor hálával és szere• tette lehetővé számukra, hogy a meg
tette! eltelve gondol a Pártra, Rákosi növe'kedelt sz,á!Wási fel,adataiikat 5i · 
Mátyásra, népköz!ársaságunk kormá- kerrel tud·ják megold.anl. 
nyára a vasutasság megbecsüléséért, A hódmezővásárhelvi vontatási és 
ugyanakkor forró &zeretettel és a hála ál!omási dol gozók pé'.dáui .�áviratot 
érzéseivel forduJ a hatalmas Szovjet- küdte!k ebből az a llka'omoól Jva>n 
unió, a nal!V Sz,tálin és a hős szovjet FjodoroviC5 Pányin elvtársnak s ebben 
vasutasok felé, a szovjet va5ulasok e!mondják, hogy a 520vjet „Vasut35 
napja alkalmából, akHmek minden si- nap" tiszteletére, Pányin úimutiatás,a 
kerün,ket köszönh_etjii,k. 
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Szerte az orsz.aig,ban a va&uta5 dol - km-re te1jesí,lefték. 
. 

Az új szállítási feladatokat 
csak a többi szakszervezetek segítségével tudjuk megoldani 

- A VASUTAS SZAKSZERVEZET FELHÍVÁSA -

A Vasutasok Szakszervezete Köz-
, 

szakszervezetekhez. Ebben támogatá
ponti Vezetéiséj1'e nevében Gáspár sukat kérte az elmúlt esztendő őszi 
Sándor elvtárs, főtitkár levéllel for- forgalmát is meghaladó száll ítási fel• 
dult a száll ításban részvevő nagyobb adatok lebonyolításának előkészítésére. 

A vasutas dolgozók - kezdődik a felhívás - az elmúlt őszi és téli for• 
galomban aulőtt ell<épzelhetetlennek tartott hatalmas szállítási feladatokat 
ha,jtottak végre. A sz_ocializmus gyorsabb ütemű építése, békénk harcos meg
védésére irányuló erőfeszítés, .a terv teljesítése olyan tennivalók elé állította 
vasutasainkat, mint például a közel 80 százalékkal több árumennyi6ég elszál
lítása, a kocslfordulónak három napra való leszorítása. 

Meg kell mondanunl<, hogy a vasutasok helytállása ebben a küzdelemben 
�öntöe11 annak köszönhető, hogy Pártunk segített bermünket ebben a harcban 
es a többi 5zakszerve.2>etelc dolgozói is a végrehajtás során mirulen lehető 
segítséget megadtak. 

Felemelt ötéves tervünk határidő előtti teljesítését, a srocializmus építé
sét és ezen keres2ltül a Szov jclunió ál'tia,l vezetett béketábor magyarországi 
frontszakaszát erösiítjük a vasut előtt , álló r-endkívüli feladatok megoldásával. 
Ezt a feladatot a vasutas dolgozók minden odaadása és öntudatos vasfegye• 
lemmel végrehajtott munkája mellett csa,kis a többi szakszervezet öntudatos 
dolgozóinak fokozott segítségével tudjuk megoldani. 

Ebben a,z évben még nagyobb feladatok hárulnak dolgozóinkra. Népgazda. 
ságunk rohamos fejlődése, a szocialista építés ütemének gyorsulása és nem 
utolsó sorban az idei kitűnő termés eredményeként mii:id ipari, mirul mezéi
gazdasági vonatkozásban a tavalyi 5zállítási terv 35-40 százalékos emelkedé
sével lehet számolni. 

Az idei őszi csúcsforgalom tehát olyan feladatok megoldását kívánja vu
utas dolgozóinktól, amelyeket feltétlenül és időben, zökkenőmentesen és bino
san, határidőre ken végrehajtani. úgy kell megoldanunk ezeket a feladatokat, 
hogy a bö termés elszállítása, a gabona, burgonya, tengeri, cukorrépa stb. 
szállítása idején más, a srocial�ta épít� ütemét fékező korlátozásokat ne 
kelljen életbeléptetnünk. 

!(érjük az elvtársakat - fejeződik be a felhívás -, hogy adjanak meg 
minden lehető segítséget a� öntudatos vasutasság munkájához és mozgósítsák 
dolgozóikat arra, hogy a koe&iforduló idejének meggyorsitásával, a rakodások 
idejének lesroritásával, közös komplex-brigádok létesítésével gyorsan, biztosan 
és az előírt időre elszál!ítha&Suk begyüjtött terményeinket, ipari termelvényein
ket. 

A vasutas dolgozók bíznak abban, és segítenek bennünket abban a küz
hogy a szá l litásban érdekelt szak- delemben, amel yet a felemelt ötéves 
szervezetek, döntő módon pedig a kü- tervért, a szocializmus mielőbbi fel
lönféle vál lalatok dolgozói eleget építéséért és a béke megvédéséért 
tesznek szakszervezetünk felhívásának folytatunk. 

I N D U L  A B É K E VO N AT 

Pártunk ve;,etés6vel. termel6sUnk fokozásával harcolunl< az Imperialisták há
borús uszitása ellen - hirdeti a békevo nat elején lévö tábla. KépUnkön a 
budapest-ferencvárosl fűtőház és a soroksári-úti ál lomas OISZ.fiat.al)alnak 

néqyes-mozqalmi vonata Indul Szajol fel6. 



SZ-OCIALIST A VASúTERT 
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Zrinyi János mozdonyvezető tudja, 
miért nem veszi le tekintetét a pályáról 

Budapest-Keleti pályaudvar. Az ötö
dik yágányon hata!mas 424-es vár for
dított ál lasba.1 .  Rekkenő a hőség. A sín 
:koronája ie:ett reszket. )ebeg a felme
legedett :evegö, s zaYarja a lá tást. 
Mennyire fontos pedig az, hogy amed
dig csak a svem ellát, tisztán lássuk, 
szabad-e a pálya. Mennyi veszélyt há
ríthat et az éb�r mozdonyvezető, fütíí, 
!elbecsü!hetctlen kár1, .S'>k ember életé
nek kio:tását i dézheti elő a sínpár. a 
pá lya, ha nem figyeiünk kellő gondos
sággal rá. 

Jó t íz perce á l l  a mozdonyóriás, a 
424 2 19 -es a forgalmi iroda mellett. 
Zrinyi .Já nos mozdonyvezető, Sára Já 
nos fűtő megosztva fig,elnek. Egyikük 
a csarnok felé, a másik a .,s.záZlábú" 
irányába. 

- .Mire várunk? - kiát1ja a forgal
mi i roda felé Zrill!li, de még csak ,·á
laszra sem méltatják, ped·g nyitrn az 
ah:ai( és a hane-os szó betalál az asz
ta !ok mdlé. A gőzsip é!esen megsz,i
Jal .  Erőteljesen sürgeli a me"lesztést. 
\'égre ez is megtörténik. Indulunk. 

Szerkocsival fordílott á l lásban me
gyünk előre. l(e!enföid már sürgette a 
gépet. menni !dl az 1 307-es elé. Ja
' ítják a hálóza lat és Kelenföldlől Kele
tiig a Ka,dót e:öfogn\olia a gőzmoz
dnny. Zrin!liék.. vontaljál< a gyor„wna
tot. 

Ivben .m�)'ünk. 35-40 ki lorné'eres 

sebességJ<'el. Znnyi elmondja kérdé
semre, hogy a Kelet! .,agyfordúban jár. 
Hegyeshalomra. Tapolcára, Záhonvra, 
Pécsre, Szolnokra. 1 agykanizsára jár
nak. Beszél. de a szemét le nem ve
szi a ·ágányrnl. .\\eg is jeg) zi :  

- Most már beszélhetü1k, tiszta a 
pálya, jól Játok. 

Amerre megyünk, mindenütt a lázas 
építkezés nyomai tü .1nek szemünkbe. 
\'asúlon beiül és vasúton ki(·ül eg) · 
a ránt. A szocial! zmus épilé-sénck meg
g10rsult ütemét bizo,yÍlja mindez. Ta
l álkozunk a 323.524-es géppel vontatott 
9 1 7- essel, majd a 42,1.046-ossal .  Mind
két gép mozdonyvezetője előre tekint 
és iid,·özl :k egymást. A 424-es tehervo
nalot vo.1tat, az egyik !Ülő tüzel, a 
másik fiitő a melh·éden ül és hátra íi
gyel. Ferencvárosban már \'ár a for
galm; szolgálatte,·ő és a tárcsának le
és felielé való mozgatásán! adja a 
jelzést. A kijárati jelző szabadot mu
lat .  Simán haladurrk tovább. 

Zrín.yi és Sára szaktársak bemond
ják egymásnak a jelző á l lását. Ugvlá
tom - bár a mozdonys:iemélyzet nem 
is sejti, hogv mijáratban vag�ok a gé
pen -, hogv mintaszeríien. �ben'!n 
íig-yeLwk a ielzök ál lására, s á l landóan 
fürkészik a vég-te'en hosszú acélpántl i
kát, ame: yet m'ntha a �zél fújna előt
tünk. hol nyilegy�,esen, hoJ kanyarog
va l átunk. 

A jelzőknek és a p"álya "állapotának állandó figyelése vastörveny 

Megkérdezem Zrinyi .Jánostól, hogy elvtárs mondását. Konwl11 okok készlet.
akkor is így szoktak v igyázni, s ak- nek bennünket arra, ho([!I fig11eljük a 
kor 1!' ilven éherek-e. m'kor eg-vedül jelzéseket ho/!Y minden idegszálunkkal 
utaznak? Zrin!li e!Ylárs elmosolyodik figyeljük ' a pályát. A nemzetköz, asz
és így felel: táiyltarc élesedik; erre tanít bennü,rket 

- Ml 11cm azért figyeltink a jelzők a Párt és ezt bizomtílja a Grösz-féle 
állására és nem azért fessük a pályiif, kémkedi>si per, ez/ bizonyítja a józs,>f
mert úgy akarjuk fcltiinlelni, mintha városi ál/0111ásJ"iínök és 1ársai haza
mi k;tiinően dolgomúnk - mondja árulása. Dszintén szóh·a, vari mit fél
Zrínyi elvtárs. - Ennek más oka t•an. lenem. Mi, ak•k utazu11k, saját sze
Ez az ok kézenfekvő. Az új forgalmi mankkel lálj11k, hogyan építkeznek, ho
utasítá.< és a most kkziilő jelzési ula- f!!fan. alakítják át az orszá.izot. De azt 
sí/ás r{rintn fontossáf!ot hizlosit a jel- ds látjuk. hogy a Párt, Rákosi Mát_�ás 
zé.<i képeknek. Ahomr Bebrits elt1/árs elt•társ menn!lif ftiradoz,k a nép /el· 
mondta a vasutas ufahonooisták ér/e- emelésén. B 'zfos a j&•őnk és bízunk a 
krzl'€1é11: a jelzők állását „szentség- Pártban. Tudjuk, hog!I ha vi[.!yázunk, 
nek" kell ti'kinleni. éberek va1;t11t11k és nem alswnk, akkor 

- Minden ;;,,tadalas r>asufasnak. dr rajta csípjük az rl!rnsi>,tJ.et és me[!aka
fiiképpe" nekü11k. mozdo11yc•�zet/jknek I dálfJOZZllk szabo1ázs:scl_ekménµeir Nem 
és fíilőknek meg kell foaa.d1t1mk Bebrits ad111k oda semm, penzert maaunka/ az 

SZOVJET GÉPEK GYORSÍTJÁK A VASÚTÉ-P ITÉST 
r-,:,: .-. . . 
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i:p\.11 a békem1.:ihöz vezet6 vasútvonal" cimü riportunkhoz. Felső kép: a vas. 

belonal)-rako qép munkiiban: kö;cépen: a földkotró éj>iti az ú) töltést, alul: az 
ú) híd a kulcsl-vonalr.szen, 

amerikai imperializmusnak. Hiába hal
úa sziréaha11gokat és hiába ócsárolják 
hiu:án.�at s a népet. 

A hídon megyünk át. Sárga a jelzíí 
- szól át Sára Já,106 Zrinyinek -, a 
bejárat nem ál l .  Zrinyi el\1árs mag-a is 
l átja, hiszen a lég-iéken már olt a keze 
és már húzza is befelé. Todbb robo
gunk. már látjuk az előjelzőt, amely 
\édjelzőként mííködik. A zöld [ény biz
tat bennünket: szabad a pálya! 

A beszé'.getés abbamarad. Közeledünk 
a bejárati vá·:tókhoz, szerteág-az
nak a \'ágányok. egész 50f , állót kell 
megii gyelni ,  útátjárók, mozgó embe
rek tíínaek elő a ka·JVarban. Csak a 
g-ép d-Ohog-ása hallatszik Csattogva sza
iadnal; át a kerekek a keresztezéseken, 
mai<! sima útszakasz jön: beértünk 
Budapest-I<elenfö!d á l lomásra. 

Bejár a gép - de a forgalmistát 
nem érdekli 

A 12:épmenetet senki nem fogadja. 9 
óra 40 az idő. Várunk, hátha észre
vesznek bennünket. Folytatjul< a beszél
getést. 

Sára elvtárs közbeswl: A laktahar
kánvi ü1ryet megúsztuk. Ha 'lem [i
r,yel jük a pályái, bizoay kidobta vol na 
a mozdonyunkat a nígányra rakott 
sínkorona. 50-55 k' lométeres Sebes· 
seggel robogtunk, de érdemes voll ! -
gyelni a pá .vára. A drág-a gép és sze
rehc'ny, sokszáz ember élet� iorgot! 
veszélyben. 

Zrim;i elvtárs hozzáfűzi : - Itt voll 
a simontornvaí eset i�. Ez :s bizonyí-lja, 
hogy miért .1em ,·ehetjük le tekintetün
ket a pályáról. S imontornya és To!na
nf'medi közötl hatalmas felhőszakadás 
puszlítolt. Három heiyen is kimosta 
!\-6 méter hosszúságban a töltési. Mi 
nagy sebességgel közeledtiink balka
nyarban. Valahog-y úgy tünt, mintha 
nem volna valami re«lben. i\\ég a lapo· 
sabban c!őre íi gyellem. Ekkor észrevet
tem,' hogy kis iskolásgyermekek muto. 
g-atnak. Lassan az arekiicjezésüket is 
kintlem. Az i jcdt�g von;isait láttam. 
Abban a pi l lanatban már fékeztem is. 
Gyorsteher szereh·ény volt, maga a vo
nat kézifékkel közlekedett. A megállj 
jelzés eredménves Yo!t. A fékezők jól 
doi<ro:i!ak: 10  méterre mc1;álltunk a 
bizios halá l  színhelyétől. 

A pérsi igazgatóság eli�merő levelét 
is megkaptam éberségemért. Azért, 
hogy n&pgazdaságunk'.Jak a nag,-érlé
kíi gépen és szerelvénven ki\·íil 1 g.,n ér
té-kes. száll í tmányokat és ember�le1et 
mentettürrk mee. 

Öt forint - amely még sincs 
.,elintézvP" 

J\á-r PO óra van, pc-ntosan 20 perce 
be&z.;:getünk, de a ke:enföldi iorga!mi 
iroda nem akar rólunk tudomást sze
rezni. Az ál lomásba ez aia1t az idő 
alatt semm'iéle mozgás nem voit. A 
perronon szembe jön velünk az állo
másiőnöl-. a,�; azzal fordul a forg-a :mi 
szolgálat1evőhöz, hogy miért nem fo
gadják a gépet, és miért nem törődnek 
ie:e? \'égre előkerül Hardi lstdn in
téző. térielügyelcies_ aki ii:-en rövid, de 
„kirejező" monda1okban , á laszol a 
szolgálati vezetőnek: ,,Nem fogadtam a 
gépet. Hát mindenüct nem leltelek ott, 
legfeljebb öt forintal kapok és el van 
intézve." 

! gy á l l  az új Fegyelmi Szabályzat 
ismerete Hardi lst,·ánnál. Érdemes len
ne utánanézni . hogy egyáltalánban is
merik-e az állomáson a fegyelmet. Le
hel-e így állomást vezet ·ti, lehet-e 
i lyen !elelőtJen szolgálattétellel és a 
Fegyelmi Szabályzatba ütköző modor
ban, azt ennyire lek·cs:nyelve, elin:ézn i 
egy szolgálati vétséget. Nyildnnló, 
ha.gy nem. Itt hi-Oa lehet a:i e12:yszemé
Jyi  felelős vezetés körül is. Az á do
mas,eze,őnek é ln ie kell a Fegyelmi 
Szabályzat nevelő és büntető erejével. 
A szoci a lizmu.s ép itésé-nek 12:yors üteme, 
de dö.1töe·1 az ellenség ellen; kérlelhe
tetlen harc megkö,·eteli, hogy ne J il>E-.
rálisan. hanem keményen birá!;.a el a 
sZO: gáJati főnök az i'.vcn meg-ny,l\'á
nul ásokat. Eljen a Fegyelmi Szabály
zat �dia iogokkaol, amelyek eJsV· 
ben a szolgálatvezető kötelességei is. 

Zrinyi Já.1ossa1 kapcsolatban pedig 
az a megjegyzésünk, hogy csak lo
vábbra is  igy: fi[Wclje a pályát, éjjel 
és nappal, 11apözönben, ködben és éj
szaka egyaránt. & ebben legyen se
gítségére Sárai János jó munkájával .  
A pksi igazgatósúgnak ped ig ennyit: 
a jö,·öben ne o.<;ak elismerő levéllel ju
talmazza az i lyea értékes mu,kát, ha
nem pénzzel i s. És azt hisszük, 
hoJsV még mmdie- nem késö ja
vítani a dolgon. Még mindi g nem késő 
Zrinyi J ánosnak és !ütőjének anyagi 
vonatkozásban is ki fejez·,; ·,1épi  demo
kráciánk, a dolgozó nép köszönetét 
azért, hogy népgazdaságunk számára 
hatalmas értékeket mentett meg éber
ségével. 

Sc,k Zrinyi Jánosra és Sára Jánosra 
van szüksége a magyar vasútnak és 
bízunk abban, hogy mozdo,1y- és ,·o
:rntkisérő személyzetünk megérti a jel
zők á l l á6a és a oálvák á 'iap()(a [ig-ye

' lésének r-enclkivüli horderejét. 

1951 július t7, 

Az elmúlt pártoktatási év tapasztalatai 
a Budapest Keleti-pályaudvaron 

.ALLOMASUNKON AZ 1950/1 95 1 .  
PARTOKTATASI E V  üsszefoglalói le
zai lottak, az  oktatási év befejeződött. 

Az oktatási munka meg-j avítása ér
dekében v isszapi i lantást kell vetnünk 
az, elmu't oktatási é\Te, hOl!Y mennvh 
fejiöáöll a párttagok marxista-leninista 
tudása, a pártokta1ás mennyiben .se-
12:itel te elő a Párt munkáját ,  a terme
lési eredmények növekedését és meny
ny ben járultunk hozzá azoknak a ha
talmas ielada toknak 'a meg-,·alósilásá 
hoz. ame!yekc( a kongresszus tűzött ki 
Pártunk és népünk elé. 

Az 1 950-51 .  oktatási évei megelő
zően a párloklatás terén állomásunkon 
is súlya� hibák és hiúnyosság-ok vol
tak. E lső hibánknak emlilhetiük meg, 
ho12:v nem rendelkeztünk e!eg-endő és 
rn�g-iele!ően képzelt szemináriumi ve
zetővel. A szemináriumi vezető szemé· 
lye is gyakran \'ál tozott. 

A PARTTAGOK KOZOL OKTATAS
RA kevesen jelentkeztek. Az oktatás 
megindítását nem előzte meg megfe
lelő és a lapos [elvi lág-ositó munka, 
maid az oktatások során na12:1• volt a 
l emorzsolódás. 

a munkál és a tanu ást egymási;aJ. De 
hiányzott az a lapos, jó népnevelő mun
Ka is. A hal l12:atókkal jobban kell-etl 
volna tudalositani, hogy a tanulás el
hanyagolása milyen hibát jeleni a 
pártmunkában. 

A jö,·őben a tanulási feg-yelem m�-
6érlő;vel szemben szigorúbban kell 
fellépni. 

A KADERNEVELÉS ÉRDEKÉBEN 
a prqpagandarnunkába jobban b-e keH 
,·onn i  a termelésben, a munkaverse
nyekben kit űnt és élen járó dolgozókat, 
kü:önöscn a sztahánovistákal, a mű
szaki értelmiséget és a tanulnivágyó, 
Pártunkat követő pártonkívüli dolR"O
zókat. Az elméleli színvonal további 
fejlesztése érdekében a Pol itikai Bi• 
zottság- 195 1 .  má jus 1 7-i határozatá
nak megfelelően a VI I I . kerü· eti párt
bizottság é• a Pol i tikai Osztá ly  állal 
meg-adott irányelvek alapján akarjuk 
pártoktatásunkat rendszeresebbé ée 
tervszer(ibbé tenni. 

A jövő oktatási évadra készült 
ütemtervünk szerint az alapszer• 
vek vezetősfgének bevonásával 
egy propagandista.szemináriumot, 
3 középfokú és 8 alapfokú politi· A dolgozók nem vol tak tisztában es kai iskolát indítunk és így a tag-nem értették meg az oktatás jelentősé- ság 75 és a pártonkívüliek 15 szá-12:ét, a po i! ikai nevelés kérd�sével zalékát vonjuk be u: oktatásba, szemben pass1.ivan viselkediek. 

Az 1 950-5 1 .  pártoktatási év ered- Emcl ielt a pártta12:okból és párton-
ményeit yjz5gá!rn megál lap íthatjuk, kiYüliekből tömeg-csen vonunk be az 
hogy a pártoklatás színvonala na- oktatás : azább formá jába, a rádiósze
gyot fejlődött és az elmu,t oktatási év minárrum ha i l galásába 200 dol gozót, 
jelentős eredményt mutat. akiknek \'ezetöi a középíokú poiit;kai 

iskol ák fcj ' ett hal lgatóiból kerülnek ki. Az elmult oktatási évben állom!- Az e,ökészületek során az volt a sunkon 2 köz.épfokú és 3 alapl<Jl..ú föcélunk, hog-y minden dol12:ozóval politikai iskola indult és azokon 50 �gyéni agitáció útján megismertessük párttal!" véf{zett középfokú, 74 pe- a pártoktatás és a pártiskolák jelenlö-dig a lapfokú politikai iskolát sé12:ét. 
Az oktatások során hal lg-alóink mc,r- A pol i t ikai iskol ákat szakszol�álatok 

érlelték, hol!y II n agvobb feladato� szerint fogjuk megindítani. Éspedig 
me12:oldása lelkiismeretes, odaadóbiJ küiön-külön pol i tikai iskolát a [orgal 
munkát, példamutatást, helytállást, a mi,  a kereskedelmi.  pénztári és vonat
f0t ylon élesedő osztályharcban az ed- kísérői dolgozók részére. 
d 1ginél nagyobb pol i t ikai és szakmd1 A:i ooszeiogla !ók után az elmult ok• 
tudást kö,etel. Az oktatás a marx· ta tási év eredménvének kiértékciése 

jsta-,eninista ismerelek eJ5a játitása. " ulán a hal lgatók tudását és felkészü1t . 
jó polit ikai munkának eleng�dhetetlen ségét fi12:yelembevéve az új iskol a,·e• 
feltétele, a szakludás helyes alka lma- zetök ki,·álasztására párl\'ezet-cségünk 
zásához, a termelési fel adatok mcl!OI- a VJ J J . kerületi pártbizottságna:k ja· 
dásához pedil! bi ztos iránytű. vasl atot tett. 

AZ OKTATASI ÉV ELEJÉN a ta - ISKOLA\'EZETOK:--EI< RATER• 
nulás kis.sé nehézkesen indul•. A lnl l- METT, sokoldaiú, jólhépzetl é.s a mun
gatók nem í,;rnerték a jegyzetkészítés kához jül viszonyuló e!\'társakat java· 
mód5zereil, ami lényegesen mcgnche- sol tunk. felülvizsgálatra az a l apszervi 
zite!te tanul ásukat. Amikor awnban veze(ösé12:ck is azokat javasol ták. akik 
oktatási osztályunk a je�yzelkészilés az el mult pol i tikai iskolákon a Párthoz 
módszereit ismertető bro-�úrát rendel- való hiiségüket, becsü:etességüket, péJ
kezésre bocsálotta, a ha , Jga,ók megis· damulat ásukat, ió termelő munkával 
merkcdt�k a jrgvzetkész ilés módszeré- beb: zonyitot ták, akik magasabb pol i t i
vel és ig-y a heti tananyagot könnyen kai ismeretekkel rende"keznek, kép-
elsa já t itot!ák, rendszeresebbé vált a zetlségüknél és fej!etlségüknél fog, a 
tanul ás. po: itikai i skol ák vezetésére a lka lmasak, 

Az eredmények mellett nem feled- Gondoskodás történt arról is, hogy 
kezhetünk meg a hiányosságokról 5em. minden iskolavezető mellé he])'ettes is 
A középfokú pol it ikai iskolákon Jemor- kerül jön, ne fordulhasson elő az, ami 
zso!ódás nem volt .  Ugyanezt nem az elmul t oktatási évben történt, ami
mondhatjuk el az alapfokú polt ika; is- kor az egyi k  palit kai iskolán egvmálri 
ko:ákra, ahol bizony a Jemorzso,ódás d tol ták a ve:ielők. 
25 százalékos volt. Párl\•ezetöségünk A SZOVJETUNIO Pf.LDAJA NYO· 
azonban e1,1 a hiányosságot menetköz- .1\1\AN meg-ál iap itották az ú j  oktatási 
bcn !elszámol t a  és a lemorzsolódott év munkaidő beosztását is. A munka
hall 12:atók p/ltlására 1 5  százalékban idő beosztásának nem szabad aka
párltagot és 1.0 százalékban pedig dáiyozni a tanulást. mert az elmé!eti 
pártonkivüli dol12:ozót kapcsolt be a színwnal emelése, a továbbképzés, a 
pártoktalásba. tanulás scg-íti a munkát. 

A lemorz.�olórlás oka az oktatási fe- A ió tanulással és munkát"Gl épitjült 
,gyelen lazul ásában, az c-ktatás lebecsü· a szocializmust, védiilk a béket. 
lésében keresendő. A hall gatók egyré- Vörö-s Adám. 
szé-nél hiányzott a szocial ista öntudat középfokú pol it ikai ;skola vezetö. 
károsan és hely!elenül szembeá: J ilották Bp. Keleti pu. 

,,PÁL YAMUNKÁSOK" 
Veres Péter könyvének nagysikerú ankétja 

a Vasúti Főosztályon 
!Vagysikerü irodalmi ankét za;lott le 

a Vasú!i Főosztált1011 a napokba.•1. \/e
res Péter Kossulh-díias író „Pál.lJa• 
munkások" című kö•iyuét uitattú.k a 
dolgozók a neves író iélen/étében. Az 
ankétra eliöltek az ország különböző 
részéről a pál11amw1kások, hoa.11 el
m.andják, miként éltek a mul!ban, ho
gyan változott m� a felszabadulással 
életük. 

.. Valaha a vasutasok nemige•i olvas
tak'' mondotta Veres Péter, aki 
maf!a is tizenöt kic>en keresztül volt 
órabéres kisef!í/ö oál.1Jamunluís. A vas
út eg!lkori urai nem jó szemmel néz
zék, ha a t•asulasok könyvet vesznek 
kezükbe, féltették a do!aozóktól a ku'· 
túrát, mel.11 az ö monopóliumuk volt. 
Persze, hoay könn1Jebb volt kizsákmá
n11olni azokat, akikhez nem iulott el 
a kutfúra, kö1111yebb volt megfélemlí
teni, rettegésben tartani azokat a dol
gozókat, akik nem önzudatoscdhaltak a 
kultúra elsaiátitásával. 

\/eres Péter „Pályamunkások" című 
kö.•iyve leleplező ereiil írás, mef.q mea• 
11wtalia, mil.11en volt az eg11szeril pá
l11amunkás élete a Horthwfasiznws ide
;én. Ez a kön11v, mely m/11dössze né
hán11 e[!.11szerü pál11amunkás életéről 
szól, e{.!!JÚltal keresztmetszetét adia a 
a m.ult vasutának. .Mef.[mutat;a ez a 
könyv, hogya"I. basáskodtak a vasút 
egykori urai a do!gozók felett, hogyan 

alázták meg az eayszerü doll!ozókat, 
hogyan if!yekezlek J!crincét törni a vas
utas társadalomnak, hOf!.tf ne szervez
kedien, ne ismer;e fel osztálqhel11zetét. 

Az ankéto.n meg;e/ent oál11amunkások 
bes.zámo•lak arról, mil.11en az életük 
most, hog11an változott meg viszonquk 
a munkához, mi/11en úi emberré for
málta őket a Párt. Kérték a mef!.iel.ent 
dolgozók, lzoglJ \I eres Péter most már 
arról ír;on, mi/11en a mai pál11amu,11-
kás, a ma pál11amunkásának, a ma 
vasutasának a sorsa, hog11an él, lur 
g!lan go11dolkodik a ma vasutasa, ho
gya11 kapcsolódik be a versenymozga· 
lomha, hogyan építi a szocialista vas
utat, a szocializnwst. 

\I eres Péter Kossuth-diias író kim.eri
tően válaszolt a ieltett kérdésekre és 
örömét fejezte ki afelett, hogy . míg 
a multban a vasutasok nemigelt ol
vaslak, ma il.11e11 ria!ll/ érdeklődés mel• 
lett folyhat le ef!.1/ ol11an aJ1két, me• 
lflen iroda1omról van szó. 

A Vasúti Föoszlál.11011 lcza;lott Iro
dalmi ankét naf!I/ si/1.ere biztató rei 
arra, hoa11 a vasutas dol[.!ozók e;t._qre 
11ag.11obb ii!emben és tlllf!,1/0bb számban 
hódítiák me;t. a kultúra t•árát, tanul• 
nak a szocia'isfa·rea/ista lrodalombót, 
mel.tf felemeli őket, se!!W őket abban, 
ho!J..1/ munkáiukat meg;avífsák, sZJO
cíalisla típusú emberré vál;an.a/,. 
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• A Keleti fűtőház pártszervezetének harca 
a minőségi szén megtakarításáért 

- .Jl .'. : FEGYEfAfl SZABALYZAT + u, M �ili a � �Q,l. 

,1 K.eleN fűtőházban serényen fo! yik a munka. A gépeket tisztítják,, 
olajozzák és szeretik a munkások, sz énnel töltik meg a szerkocsikat, hogy 
frissen kez�'ve, útrakész állapotban kerüljenek az ország minden tája 
felé közlekedő szemé!yszállító vonatok elé. A minőségi szén megtakarítá
sá.ér� már régen megindult a mozgat om, de megállapodtak az e:ért ered
mények me:/ett, a nyári hónapokra való hivatkozással. A minőségi szén 
megtakarításának lényege az, hogy gyengébb minőségíi, kevesebb kaló
riájú szenet, nagyobb keverési arány ban használunk fel, job\ minőségű 
tatai � pécsi szenek mellett. A terme tési fe.elős kimutawsa szerint május hó
napban 35-40% arányb·an kever ték a harmadosztályú szenet, a régebbi 
30-33 szá?4!ékos aránnyal szemben. Ez az arány nem jelent kü!önös 
me!{'takarítást és eredményt, mert a keverési arányt a 785!/C/8/951. IV. 
számú rendelet értelmében. hivarolból 45 száza!ékban. szahttik meJ!. 

Hiányossagok, melyeket meg kell szüntetni 

A fűt&náz do!,gozói szi.vesien tenné-
, 

csupán 4048 mázsával ha l a,dta roog 
1 !lElk vál!a1'á.ooka,t arra, hogy ham:ad- az i'dei foe-ya1,ztás a tava,!yft. 
� ren<lű borsodi szenet nagyobib ara�y- A fűtőház területén 19 moodony 

� 

ban haswá•ln.aik fel. de az et-!áro szer- személyzete van hrigádlian. Márkus 
vek ezt ,a tizénf.ajtát nem tudják Béla mozdonyvezető, Balla József és 
6Zámukra kellő rnennyiséiben bizto- Weiget András fűtő 40 százalékos 
&ítani, arányban keverték a gyengébb minő-

jófonnán csakis elsőrendű ma- ségü szenet 424-e;; típusú mozdonyu-
gyar és külföldi szenekkel tátják kon. 328-as típusú mozdonyon K.iröiy 

el őket. István és Józsa Benő brigádjai értek 
Ezelmek a lhiookna:k egyilk fő oka e/ hason!ó eredményt. 
az, hogy nincs megfo!elő s1zJén'tiere az 
üzemnek, úgyszólván a v-a,gonokból 

l a 67.én egyenesen -a szerkocsikba megy 
· át, tehát nem tudnak gazdálkodni 
6 sem a iűtőanya ggaL Lüktető tempó
i ban érkeúk meg a szén és gyakori 

Csányi elvtárs magaévá tette 
a pártszervezet 

kezdeményezését 

tást, hanem a pálya lcjtviszonyának 
helyes kihasználásával és nem utolsó
sorban azza l, hogy példásan rendben 
tartja a mozdonyát. 

- Az üzemi pártszervezet felvetette 
a mozdonyvezetők előtt a kérdést, ho
gyan vehetnénk ki jobban és eredmé
nyesebben részünket a minőségi szén
megtakaritásért folyó harcban 
mondotta Csányi elvtárs. - Ugy 
gondolom, ha biztosítanák számunkra, 
hogy 50 százalék harmadrendű bor
sodi rostált diószenet kapnánk és 50 
százalék pécsi szenet, akkor teljes 
mértékben lemondanánk a tatai szén-
ró/. 

A Vasuti Főosztály támogatja 
a dolgozók kezdeményezését 

A Vasúti Főosztály tudomást szer
zett a l(eleti fűtőház pártszervezeté
nek javaslatáról és teljesen egyetért 
vele. 

M•indenben támogatni kívánják 
ezt a keZJdeményezés.t. 

A l(eleti fűtőház mozdonyvezetői é!s 
fűtői tmát nekfüíthaitnak a pártszer
vezet java&!atálnaik vé_gnihajtásálloz. 
Csányi elvtárs megikezdheti a szén
neik Ilyen módon va'ó keverését. A 

Vasúti Főosztály g,ondoskodik róla, 
hogy a fűtőház szénkeveréke meg
felelő legyen. 

Az új Fegyelmi Szabályzat olyan 
harci eszközt adott az öntudatos dol
gozók kezebe, amellyel 

eredményesen tud küzdeni a fele
íőtlenség, a hanyagság, a felelős 
egyszemélyi vezetés elkenése, a 
laza munkafegyelem és nem utol,. 
sósorban a mult rendszer igazság-

talansáfii ellen. 
Az öntudatos nolgozok magukéva 

tették Pártunk I I. kongresszusának 
határoza tait és a kongresszusi ver• 
senyben ígéretet tettek arra, hogy a 
telemelt ötéves terv túl teljesítésével 
meggyorsítják a szocializmus építésé• 
nek ütemét. 

A Fegyelmi Szabályzat a lkalmas 
arra, ho!l'y egyes üzemek munka lendü
letét, te!Jesítményét, a felelősség érzé
sét megerősítse a vezetőkben. Alkal
mas arra , hogy a becsületes dolgozók 
nyugodt és zavarta lan munkáját biz
tosítsa, de ugyanakkor elég erős ah
hoz, hogy kíméletlenül lesújtson a 
visszatérően hanyag, vagy rest dol
gozókra. 

A MAV Hídépítő OV-ben jól isme
rik már az új Fegyelmi Szabályzatot, 
pol itikai felvilágosító munkával egybe
kötve tudatosították. 

A Fegyelmi Szabályzat tette lehe• 
tővé például Zátrok István sztaháno
vista fúrós számára a munka fol ya
matoSLSágána'< bi-?Jtosításá! s a hoz.z.á
kapcsolódó munka jó megszervezését. 

mány é6 sepemem keDett az Dzem-
ben. 

Nem va lami jól festett a Hidépitő 
OV. sztahánovistája, a szokásos fúró 
helyett seprűvel a kezében. 

Ennek vége - mondj a örömmel 
Zátrok elvtárs. - A Fegyelmi Sza
bályzat megszilárdította a munkafe
gye lmet, érvényesíti az egyszemélyi 
felelős vezetést. Megszüntette az üze
men belül a zi a szervezeti enséget, arr?e
lyet a szabályzat nem tür meg. Ma 

már µgy szervezik meg a termelés 
folyamatosságát, hogy va lamennyiünk 
számára biztosítva van a munka és 
nem fenyeget a veszélye annak, hogy 
sztahánovístákat seperni küldenek. 

Va lóban így v an, ahogy Zátrok 
sz!ahánovista mondja. Itt van pél 
rlául Ujhegyi elvtárs főművezető, a 
szabályza t megjelenése óta sokkal fa. 
kozottabb mértékben érzi át fe lelőssé
gét, s ez meg is mutatkozik a telje• 
sítmények emelkedésében. 

!gy segíti az új Fegyelmi Szabály
zat vasútüzemeinkben megszilárdítani 
az egyszemélyi felelős vezetést, az 
öntudatos v asfegyelmet, s így járul 
hozzá a szocia !izmus építésén keresz
tül a béke megvédéséhez. 

A Felépítményi- és Vasanyagjavító MNDSZ 

nöí brigádjának felajánlása 

esebben gyengébb minőségű harmad
rendű fűÍóanyaiz- nine;, a szá!l ítmány 

A dolgozókn,ak az a véleménye, 
hogy a nyáTi hó.napokban gyeogeb-b 
mi nőségű bamaszeneJt nem szaba,d Azonban szükséges, hogy felhívjuk 
nagymérték!ben felhasZJ11álni, m erit 8 borsod'W<iéki báoyáink flgyelmét 

arra: 

Zátrok elvtárs, a szakma első dol
gozója az üzem'ben., fiatalos lendü'.et
tel végzi munkáját. Nagyon jól tudja, 
hogy az augusztus !W-i verseny sikere 
döntően mozdítja elő a harmadik ne
gyedév i terv túlteljesítését és előké
szíti az őszi száll ítási feladatok elvég
zését. De azt is tudja, hogy ezzel tar
tozi'k - amint mondja társai körében 

A MA V Felépítményi- és Vas· 
anyagjavító OV. gépmü.helyének 
MNDSZ női brigádja levelet írt 
szerkesztőségünkhöz. Ebben mélyen 
elíté/:i.k az imperialisták belső ban
ditáit, a Grősz-féle összeesküvőket. 
Mél11en elítélik a banditákat, akik 
.. szabad életü,7.k ellen vétettek és al
jasságukat, mellyel szovjet katonák 
élete ellen törtek". 

között. 
A másiik döntő hiba az, hogy az 

üz,emj párlsrervezet ;;em fektelett 
kellő súlY<t a 6zé!lllTlegita·ka rítási moz

: gafomra, ·megelégedtek a,z, e'.ért ered
: ménnyel é� a 45 százalék keverési 

arány szi.nlie ,,pl'afont" képezett szá-
._ mukTa a mit nem tuclt,ak, vagy nem 
· alkartak áttörni. 

Ha ö.sszehaootl!ítjuk a mult év jú
niusi barnaszénfogyasztást az i dei 

- júniusi adatohl:al, a zt Mtjuk, hogy 

Gyönyörű napsütéses idő van. Né
• hány bárányfelhő úszik a sírna kék 1 égen. Már az új betonúton suha

nunk . . .  Alig várjuk, hogy Pentelére 
· érjünk. 1<.özben felfedezzük _az izzó 
I oopsültésben félmeztelen testtel dol-

gozó pályaépílö munkásokat. Ezek a 
� derék emberek tisztei.etet érdemelnek. 
� Nehéz a munkájuk, égő napsütésben, 1 zúgó szélben, cipőmara.sztaló sárban 
; és csikorgó fagyban egyaránt helytál l -

nak. Most, a népi demokráciában jut· 
nak először emberi megbecsüiéshez. 

· Azelőtt, Horthyék a latt, emberszálll,a 
� sem vették őket. A kutyának jobb sMsa 

· volt, mint annak a páriának, akit pá. lyamunkásnak neYeztek. A felszabadu
i lás meghozta a pályamunkások fel ·  
' szabadulását is. A kommunisták éles 

harcot folytattak ennek a z elhanyagolt, 
� lerongyosodott, semmi bevett munkás-

ennek nagy szikraszórása van és 
száraz időben könnyen meggyujthalja 
a gabonát és egyéb száraz, 
könnyen gyu,!O adó növényeket. 
Ennek eHeaére büszkén cslllog 
a megtaka rítási tá.bl a Csányi Já
nos mozdonyvezető 424.069. számú 
gépén. Csányi elvtárs világosan látja 

a szénmegta karítási mozga lom pol i
t ikai és gazdasági jelentőségét. Nem
csak a ha rmadrendű szén nagyobb
arányú keverésével ér el meglakarí-

,, 

adjanak minél több szenet a vas- - nagy Pártunknak, és Rákosi elv-

i 
társnak azért, mert a minisztertanács út résaére, meri( ez egész nép- útján „ Vasutas-nappá" emelte minden 

gazdaságunk szempontjából fontos. év augusztusának második vasárnap-
A J<eleti fűtőház do!gozóinak ja- jatÍátrok István összehasonlítást tesz 

vaslata azt bizonyíkja, hogy vasutas a Fegyelmi Szabályzat előtti időkre. dolgozóink szívügyüknek tekiatik nép.i - Sokszor megtörtént velem 
átlamunk érdlekeit, á,gyekezaek mun'l<a- mondja mosolyogva -, hogy a mű
terület ükön újítások bevezetés.éve!, szaki vezeté� ne1:1 biztosította szá
anyagtakarékos.sági moz�·tom kiszéle - m_omra az all and<? fo(yama tos_ mun
sítésével és io· • mun'kájuk'kal elősegí- k�L Ped,� 200 szazal ekon !eluI te!Je-

. .. • . . . s1tettem atlagosan a munkamat. tern a be1<e �yet es hazank szoci.a- Amlkor 219 százalékos teljesít-lista lejlooését. ményt értem el, megállt a tudo-

Levelük végén felajánlást tesz
nek az alkotmány ünnepére és han
goztatják, hogy a nőla'!.ek kétszere
sen ünnep az alkotmány ünnepe. 
Hálából az alkotmányért, teljesítmé
nyüket 5 százalékkal emelik, s se
lejtet kiküszöbölik. a 10 perces moz
galmat kifejlesztik, az a�yagfaka
rékosságban élenjárnak és úgy dol
goznak, hogy a munkafegyelemmel 
összeütközésbe ne kerüljenek. 

Epül a hékeműhöz vezető vasútvonal 
A kulcsi építésvezetőség brig�dokat 

szervez, fel ü lvizsgá l ja a munkafolya
matokat és minden területről ös,szeül
nek a háromszögek és megtárgya l ják 

rétegnek a felemeléséért. Nagy Feren
cék, Sulyok Dezsöék és kebelba rátaik 
mindent elkövettek, hogy aka dálvt gör
dítsenek a kommunisták szándékai elé. 
De nem sikerüll: több mint tízezer pá
lyafenntartási munkást neveztetett ki' a 

Ma,gyar l(ommunis!a Párt a reakció 
minden kapálózá.sa el! enére. 

Az egyik legnehezebb fiz:1kai munkát 
végző pályamunká.s, akinek kereS<!te 
háromszor-négyszer volt alacsonyabb 
mint a szakmunikásoké ekkor vette 
észre először. hogy törődnek vele. és 
bizaikodá6sal tekintett a kommunisták 
fel"-

- DUNAPENTELEI RIPORT -

munkában, fel,elösséget érzöek az irá
nyításban, és ügyesek a szervezésben, 
vagy például a Debrei Gábor-brigád, 
melynek tagjai 122 száza léko.s tel jesít· 
ménnyel dolgoznak - valóban a vár
va-várt szocializmust építik. 

elvégezni, a Szovjetunió 
most félóra al att e:végzi. 

a tennivalókat. A rácalmási ,,Szabad. 
ság"-ifibrigád 184 százal éko.s álla gtel 

segítségével jesitménnyel dolgozik. A vasútépítők 
azt akarják, hogy a ugusztus 15-re első
rangusítsá1k a duna,pen-te'.ei-paksi vona
lat .  Igen jól dolgozik a váli sztahá
novista brigád ls. 

Amikor erről beszélnek, előjön a szó 
a hibákról. Elmondják a vasútépítők, 
hogy a pályamunkások közé hogyan 
furakodott be az ellenség. Az éberség
gel eleinte ba j volt, de a Grösz·eset 
felnyitotta a dolgozók szemét. Lelep
lezték és el fáyoi itották maguk közül 
a pálya mm1kások között agitáló Né
meth Erzsébet apácát és egjl pálos
rendi szerzetest. 

A Simonyi-kastély - ma vasiíti lőépítésvezefós'ég 

Papp elvtársnak panasza is van, de 
ez a panasz inkább csak formai . A 
bő aratás, a nagyszerű termés, a beta
karítás láza lemorzrolódást idézett 
elő a dolgozóknál. Siettek segíleni a 
termést betakarítani s közel 60 száza
léka arat, csépel, begyüjt a széles ha 
tárban. A féíépíté.svezetőség azonban 
nem csügged. Ismerik pályamunkásai
kat, tudják, mikor visszatérnek, úgy 
fognak dolgozni, hogy a viszonylagos 
lemaradást behozzák és mire a ,, Vas
utas n,ap" ünnepe elérkezik. mire 
augusztu,s 20-át írják, már el is fe;ej
tik, hogy kizökkentek a versenyből. 

Megnézzük a várost, az épülő nagy
szerű ötemeletes háza kat, a kultúrpalo
tát, a nyüzsgő életet és el indulunk az 
új dun apentelei ál lomáshoz. Itt mind
jár,t szembetíinilk, hogy milyen sok 
épületanyag- van felraktározva . Azon· 
ban meg tudjuk Fodor József el v-társ· 
tói, hogy az anya_g ugyan meg-van az 
építkezéshez, de még- mindig nem kap
ták meg a:i;· új terveket. Egyedül a 
raktárépü!eten dolgozna k. Augusztus 
20-ra válla l t  fel a jánlásaikat segédmun
kások hiányában nem tudják előrelen
díteni, de ahogy az aratásról vissza
térnek a pályamunkások. kél mű.szak 
ban fognak dolgozni é s  behozzák az 
elmaradást. 

A hiány06Ságokról is beszél ünk. A 
dolgozók hibáztatják, hogy Szabó Ar· 
pád főépítésvezető . elaltatj a az alulról 
jövő kezdeményezési, kiadja albérletbe 
a termelési értekezleteket és nem fek
tet súlyt az egyszemélyi felelős veze
tiés megjavítására sem. Szabó Arpád 
még úgylátszik nem olvasta az új Fe
gyelmi Szabályzatot. 

Megéi;.kezünk Dunapentelére. Egy 
község, ahol senki nem tudta meg
álmodni azt, ami most és a jöyőben 
történik velük. A meseírók történetei 
el törpülnek azok mel iett az események 
mel l eit, amelyek itt játszódnak le a 

Duna mentén egy egyszerű, k :s  fa lu 
határában. A falu dombra kapaszkodik, 
s jól l átni az épülő békemű, a Dunai 
Vasmű és a város körvonal ait. Aki 
először van itt, nem tudja kivonni 

. magát itt sem a lenyügöző hatás a lól. 
Itt érzi az ember i gazán, hogy hova 

, tartozik. Itt szippant nagyot a levegőből. 
� s szoruJ kemény markolá1>ra az ökle: 
• milyen büszke tud lenni az ember 
' arra. hogy kommunista. Hogy ő is ré
• s:zese annak a o.sodá:atos építő mun
' kának, amelyet a Párt hiv élelre, s 
_ amely elvezet bennünket visszavonha
, tat! anul a szocializmus útján a kom
• munizmu.sba. 

Es amint elnézzük a Simonyi·féle 
, kastélyt, a földbirtokos képviselő „úr" 
. rezidenciáját, s látjuk benne a szocia-

fü:must építő vasúti pályamunkások ki-
- be járását, felszabaduitan, örömmel és 

" bizakodóan simogat juk tekintetünkke l 
� őket. 

�megyünk a vol t  kastélyba. El lá-
• gyulásunkat odakint hagyjuk és arról 
• érdeklődünk Papp elvtárstól, hogyan 

á-1! a széna? 
• Elmondja nekünk, hogy augusztus 
, 20-a tis:iJveletére újrasz-erveziik a mun
'. ka1:zrsenvt és szakosí!olták a br:,gádo
' kat. hogy a lel •es:tménveket ezá:ta l 
t 10-15 százaiékkal eme'jék. 

Minden este előmunkas-érlekez.letet 
• tartunk - folytatja - s itt megbeszél
. jük a műszaki vezetőkkel és az élen

járó do! gozókkal a következő napi 
munkát. Most vezetjük be a napi mun-

katervezési könyvecskét. Ez nagy se
,1?itiséget jelent a verseny túltel iesíté.sé
ben, előmunkások pontosan előre Iá!· 
ják, mi a másna pi teendő. üzemünk 
1 14 százalékos átlagtel jesítménnyel 
dolgozik. Ilyen dolgozók, mint Ver
t/U!s János, vagy Ternesfaivi Lászió 
előmunká.sok, akik szorgalmasak a 

Augusztus 2-re ötletnapot hirdetnek 
és versenytáblájukon ott látjuk az 
élen járó Dózsa-, Táncsics- és Beke
brigádok lel jesítményét. 

Visszafordulunk és a ráca lmási épí
tésvezetőség felé vesszük utunkat. A 

,,K.u/cs" Epítésvezetőségnél ál lunk 
meg. Itt nagyarányú fö!dmunkálatok 
folynak és a provizórium mutatja, új, 
korszerű híd épül .  

Ficsor Márton elvtársat, a főépítés-
Nagyszerű szovjet gépek segítenek a vasútépítőkne� vezelőség pol itikai tisztjét és, minket 

körül vesznek a do' E!'Ozók. Arrói beszél -
nek, hogy kemény harcot kell vivni 
az ellenség el len. Az imperi al isták 
ügynökei, a volt csendőrtisztek és nyu
gatosok, a nép áll amának esküdt el· 
lenségei befészkelték magukat a be
csületes pályamunkáSok közé. Sajó. 
hegyi Lórándról, a nyugatos üzemi .sta 
tisztikusról beszélnek, aki az előszá'. lási 
főépítésvezelőségen azzal nyugta l aní
totta a munkásokat, ho_gy elbocsájtják 

Súlyos hiba az is, hogy megleled· 
keznek az emberről va ló  szocia li6ta 
gondo.skodásról. A dolgozók elszálláso. 
lása sok kívánnivalót hagy maga után, 
orvos vagy rendelő nincs, az üzemi ét
keztetéssel is ba jok vannak. Ebben hi
bás a sza k.szervezet központi Munka· 
védelmi Osztálya és hibás a szakszol 
gálati felsőbb vezetés, hogy nem' gon
doskodnak a hibák' megszüntetéséről. 

Tovább megyünk a város felé. Hosz
szú autókaravánok robognak a békemű 
fel é  és felől. Ahogy közelebb kerü
lünk a vasműhöz, mindinkább úrrá 
lesz rajtunk az a gondol at, amely 
71.agy Pártunk és a mi drága Rákosi 
elvtársunk felé röpít bennünket: az 
életet nem kímélve harcolni  a Párt cél
kitűzéseiért, annak a bo:dog jövőnek 
megvalósításáért, amel ynek alapjait 
most rakjuk le ál dozatvállal ással, ÖJ, 
tudatosan. A szerte ka nyargó új be
tonutak, műtárgyak mentén még ott 
l átjuk a domb egy csücskét, a többi 
részét már elhordták. E,; ahogy ez.t 
nézzük, s elhúzunk az égő voros 
zászióval díszített autók mellett, s hall
gatjuk a fi atalok énekét, meleg szere
tet száll szívünkbe győzelmeink szer
vezője, a Párt és édesapánk, Rákosi 
Mátyás i ránt. 

A p-yári részhez érünk, itt van a 
rendezőpályaudvar. Akármerre né· 
zünk, mindenütt nagyszerű szovjet gé
peket látunk. A vasútépítök.1ek a közel 
négy és féltonnás vasbeton-a! j rakodó
gép segít. Deák Bé!,a a lig kkt hete 
hogy kezeli a gépet és már olyan 1<1a
korlatra tett szert, hogy 30 perc a l att 
kirak egy vagon vasbeton-a l jat .  Ez a 
szovjet e-ép 10-12 ember megfeszített 

a őket. A versenyjelentések körül is ba · 
iok voltak. A _dolgozók a dolgozók tár
sadal mi bíróság elé ál l ítják Sajóhe
gyit. 

munkáját helyettesíti kön,1yedén. Há
rom és félméter magasságra fe l  tud 
kapaszkodni a 140 lóerős, olajkom
presszoros emelővel el l átott emelő. 
3000 kilogrammot könnyű l abdaként 
emel a levegőbe és viszi nag-y gyor· 
sasággal a rakodóhoz, ahol egymásra 

rakják. Deák, Béla mo.st újitáoon töri 
a fejét. Az emelési kapcsolásnál léc
megoldási talált és most folybatja 
kisérieteket. 

Amit tíz ember négy óra leforgása 

alatt, ,,iehéz testi munkával tudott csak 

A közelben két hata lmas szovjet föl d
markoló exkavátor dolgozi k a .töltésen. 
Egy kordét, egy kubi!kust nem látni, hi
szen a nyolc méter mag-as töltésen, 
ha nem vo:nának itt a szovjet gépek, 
most 120 ember dol gozna . 

Itt ha'.ljuk, hogy · a Vasúti Fő
osztaly DISZ-szervezetének kezdemé

r-,'9yezésére a főosztáfy közel 200 do! 
•· gozój,a utazott le Dunapentelére. ho.giy A Grósz-bandit6k ügynökei a vasútépítők között 

Ugyanott, ahol a Grósz-bandita Ha
gyó·l(ovács jószágkormányzó gyi!kolt 
és nyúzta a „cse[,édséget", még a 
Grösz-per után is ag-itáilak a papok. 
úgy, hogy a do!gozók követelésére pél
dául a na gykarácsonyi papot kitil tot
ták a dolgozók közül. 

Az öntudatos pálya - és hídépítők itt, 
a „K.ulcsbart'' fejezték ki gyűlöletüket 
a hazaáruló Grösz·féle kémbanda áru
lása miatt és követelték a halálos ílé
letet. 

K.iss !(álmán pályaépítömunkás el
mondotta a röpgyűlésen, hogy ö is 
Hagyó·l(ovács 1razdasági cselédje volt. 

. . . . • • . . segítsenek a vasúlépítöknek meggyor-'}- .�azember hara11 _ kel oratol �ste !.O sítani a Dunai Vasműhöz vezelö ütőér orate; dolgoztat a oket . .  Legtobb.szo megépítését. Itt az egyi k munkabrigád, korp�v!!l keyert gomb?cot_ ,- kaptak a Sárosi-Csanálosi-brigád 209 szá-Ame.y11k cselednek kukor;caifo,aet adott J 'k t •rt 1 1 ' k  · 1ct  d'  bé b H · u • k-t I lt h . za e ·o e e e, es, pe aa o mun-r e agyo-"-ova_cs,_ o e es yo . �- kájával. 
��� 
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o.s�am�d�t. ;e�as�al r: Lo
j A délutáni órákban még egy pi l lan -a o n  1�r. a a a ar es or accsa lást vetünk az épülő vasútvonalra, a 

verte veg1g az embereket. szorgalmas vasútéi:,;tők nvü�sgő csapa. 
A röpgyűlés izzó gyűlölettel eltelve tára és lelve tapasztalatokkal, szebb-

hal lgatta Ha gyó,l(ovács nőügyeit és nél-�bb élményekkel, visszatérünk a 
azt, hogy sokszor követelte magának fővárosba. 
az első éjszaka jogát a férjhezmenő !gy dolgoznak, küzdenek vasúlépllányoktól. K.iss K.á!mán izzó szenve tőinik, így segítik a Du.1ai Vasmű, 620-
déllyel elmondott szavaira a dolgozók cia lis!a a lkotásunk remekművének ha· hal áll követeltek a banditákra. tárJdö előtti felépítését . • •  
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A nép bírósága ítélt 
a miskolci vagonfosztogatók felett 

Június 27-29-én a mi skolci MAV \·agyoni hasznot, de rep-1 demokrá
közpanti kultúrterembe -kiszállt a me- clánknak is komoly károkat okoztak 
� bíróság bünletötanácsa, hogy az.zal, hogy az exportáruk a külföldi 
Keszthelyi Bertalan és 42 t ársa lopási rendeltetési helyükre hiányosan érker 
ügyében tárgyalást tartson. tek. 

A1, üe:yé,;z vádbeszérlében ismertette. 
hOllY a miskolci rendezöpályaudrnron 
1950-töi kezdödöen a rnsuti lopások 
eg-yre jobban elszaporodtak. Az  Al!am
vasutak Jga1.g-atóság-ától és az  á! 'o· 
másfőnökségtől mind sűrűbben érkez
tek a feljelentések i smere1•le.n tettesek 

A bíróság a nép el lenség-eihez sze
gődött vá<llotlakal kisebb fogházbün
teléstől kezdve egészen öt és fé'.évig 
terjedő börtönbüntetésre ité,le, akik az 
ítéletben megnyugodtak. 

Az ÜR"vész \ ádbeszédében hango>> 
tatta. hogv a nemzetközi osztályharc 

ellen. Ezek arról számolnak be, hogy kiéleződése idején, minden eredmén1. 
a pá: vaudvaron átmenő, rendszerint ami népi demokráciánkat. a béketábor\ 
exportra, küliöldre irányzott árukat eréisiti, - az az ellenség nö\·ehő el 
tartalmazó koooi kat dézsmálták mee. lená l ását vált ja ki. Ezek az e,emek 
A teiiesek válogatás nél kül, minden mindent megragadnak, hogy sikerei11-
1<özszükségleli cikkből vittek maJ<Ukkal. kel akadályozzák, hogy népi demokrá
Cukrot, rizst, 5zappant. c:pőt stb. tu- ciánknak ártsanak, hogy romboló mun
la 1donílotiak el a vagonokbói. ',ájukkal z,avart idézzenek e.ő nép-

A feljelentések tárgváhan indult gazdaságunkban. hogy közel , átásunk
nrnmozások sokáig nem vezettek ered· ban nehézségeket támasszanak és a 
ménvre, a tettesek kilétét nem sikerült véi:!én az amerikai imperial isták segít · 
megállapítani. Ezen a sikeren aztán ségével fegyveres erővel megdöntsék 
fe,bátorodtak, mind merészebbek lettek népköztársaságunkat és vi56zaál lítsák 
és az év elején ugy5zói ván nem mehe- a régi rendszert a HabsburR"okkal, a 
telt keresztül olyan vagon a pály•aud- népnyúzó hercegekkel , grófokkal. bá
varon, amelyet meg ne dézs.mállak ról,kal,  fö desurakkal, gyárosokkal, 
voina. A mohóság-uk ke\·ésbbé előd- csendőrökkel eg�·ütl. A Grősz-per is 
gy;\zalossá tette őket, végüds a nvo· ezt bizonyítja. 
mozás hiderilette, hog-y a vagonioszto- Vaj jon az, ami t a vagondézsmálók 
gatásokat azok követték el, ak,k a vettek el - mondotta az ügyész 
miskolci pályaudvaron, mi nt kocsiren- nem iJ . ett-e bele Grőszék tervébe, Ba
dezők tettek szolgálatot é6 ak knek ép· I i ázsi len·ébe, aki vezetője és irányi
oen az lett volna a fe:adatuk, hogy a tója vo' t a i\\.1\-V-nál az összeesküvés· 
népg-a�daság érdekeit az el lenséges nek. A vádlottak nem romboltak, nem 
elemektől megóvják. A dolgozó népet siklattak ki szerelvényeket, de éppen 
megkárosító vasutasok aheiyett, hogy a annak az ügynek szoigálatában á l l tak 
társadalmi vagyont megó,ták vo,na ,  a 'opásokkal . amel yet Grőszék és  Ba · 
szolgálatukat arra használták ícl . hogy l ázsiék irányították. 
jol!talan haszonszerzéshez jussanak. A A nép bírósága keményen. pél da 
\·agonok megdézsmá' ásá\-al azonban mutatóan ítélt a miskolci vagon(oszto
nemcsak maguknak szereztek jol!la lan ,i!alók felelt . . .  

Vonjunk be minden dolgozót 

az augusztus 20-ra vál la lt MHK próbázásokba 
A m11gyar löm�gsporl fej'ődésében 

hatalmas szerepet játsziK a „Munk.ír.a, 
Harcra Kész"·sportmozga!om. A moz
galom órihi arányban növelte sporto. 
lóink számát, megteremtette a,z el
következendő idők vir.ágzó sportmoz
galmának alapjált és nem u lo'só sor· 
ban nagymértékben fokozta ,a dolgo
zóknak a termelésben e!ért ered,mé. 
nyeit. 

26.000 vasutas dolgozó 
prób6zik az MHK-ban 

Az clmutt esztendő számar&nyá
hoz viszonyítva, ma már 26.000 vas· 
utas dolgozó végzi az /1\HK ,szintek 
te'jesitését a mozgaiomban. Az ered
mény megmutatj,a a,z üzemi szerveze
tek és üzemi sportegyesületek jó 
munkájá,t. El lehet mon<lani, hogv 
Pártunk irányításával egyre több 
szakszerveze(J és sporffunkclonárius 
értette meg ar. MHK-mozgalom je· 
lentőségét és lelkes, te\·ékeny, szá 
mos esetben példamutató munkával 
t.ámogaljáik a mo1 ga ,om kiszéte ítéséL 

Széleskörű felvilá•gosító munkát vé
geznek szervezeteink. Ennek köszön· 
helö pé!dául az. hogy a területek ver
s-enybe lendültek egymássti l a, próbá 
zások letételére. A debreceni lerü'.e 
ten augusztus 20-ra vállalták a spor
to'.ók teljes egészének és a dolgozók 
felének lepróbáztatását, egyben Yer 
senvre hi\'lák " többi lerü!eli bizo\t . 
ság.okat is. A fe'híváshoz Szombathely 
már csatlakozott. A több.i területek 
azonban nem igen fejtenek ki o1yan 
tnékenységet, amelyből arra lehelne 
kö\·etkeztetni, hogy ők is csafürkoz
nak a debrecenie-k felhi\·á.sához. 

Biharkeresztes dolgozói megértették 
a1. MHK jelenlő�égét. vala--nennyien 
lepróbáztak. Békéscsabán már 357-en 
leoróbázlak és közelednek a száz 
száz.alék fe!é 

Akik azt sem tudják 
- mi az MHK 

Kem mondhatjuk azonban m'ndfü 
üzemi bizottságra és sportvezetöre, 
bo�y erejükhö:i mért!cn segí\et'.ék az 
MHK -mozgal r,111 fejlesztését Sok eset
ben a funkcionáriusok harmadrendű 
l;écdéskérit keze"ték a moz'1alma,'. 

Nt-m kapcsolódLak be abba a munkába, 
amely a dolgozók tömegeinek be· 
vonására irányult, sőt saját maguk is 
tá'rnl marad lak a próbáuí.soktól. 

Itt vann.ak a \·eszprémiek, ahol első
sorban a sportkör vezetősége nem 
végez jó felvilágosító munkál. 

Még oiyan fiatal vasutas-dolgo
zók is vannak, akik nem hallot

tak az M H K-mozgalomról. 
A területi sportszervező irodák el

nökségei i;em tettek meg ezen a té
ren minden inl�zkedést. !gy van ez 
pápai viszonyla'ban is. ahol nem ké· 
pesek ,a jelentkezőket próbákra moz. 
gósíiani, mert sok értekezletet 1-arta. 
nak és ütemtervűk nincs. Pápá01 azon
ban maga a pá1iszervezet és a nak· 
\'Ona,I sem lá1mogatja az MHK
bizoHság és a sportkör munkáját. 

A „ Vasutas Nap"-ra 
sokezer próbáz6st várnak 

Mi a feladatunk, hogyan mozgósít
suk a d0'gozókat a próbák letételére? 

Az /1\HK próbázásokaf csak' akkor 
tudják üzemszervezeteink végrehaj
tani. ha ütemterv sze6nt dolgoznak, 
MHK ·páros\ ersenyt szerveznek az 
üzemek közo,t l tt tekintetbe kell 
venni a1.t is. hogy melyik terme
lési vona'.on ál l  párosversenybcn az 
üzem. 1'3!::)' hol szélesítették ki a 
páro:;versenyeket. A versenv á'1.á,s.á' 
nak eredményeit ugyanúgy kÍértékcl:k 
és nyilvánossá<,ra hozzá'k, mint ,a ter
me1ési eredménych'ét. 

Végezzé'nek fokozott munkát az 
augusztus 12 i ,,Vasutas.nap" és eze-n 
keresztül az a•1gusztu,; 20-i fe'aján 
' ások te'.jesitt'sére, aktiYizá ·;.ák a do! 
gozókal a próbák széleskörű leléle
!ére. Kapcsolják be az augusztus 
20-i 5rortműsorba a próbák letéte'ét 
és mindeni kövessenek el a vá"a:á -
50k százs, áza lékos teljesítésére, Ezért 
vegyük fel a kapcso' atO<t és kérjenek 
irányítáft a he'.yi TSB-től. 

Sporh·ezetőink forduljanak a párt 
slen·ezeteld1�z a helvi DISZ vezető 
ségéhez, aho' · megkapják a ke"ő se 
gítséget és 'útmutatást. 

E 1 öre te-hát az  augusztus 20 i \·er 
5cny. a „ Vasutas-nap" s:kerének biz 
tositására a� MHK-próbA1.á�ok ,;'ke 
res Jetéle'.évet ist 

SZOCIALISTA VASúTERT 
� 

A Bu�apesti lokomotív sakk-csapata 
jó ötiidik lett az országos csapatbajnoki 

döntőben 
Aa országos magyar sakk-csapatbaj

nokságot, a szoujet pé!da a/apján, eb
ben az éoben már új rendszer szeri11t, 
terü'eti beosztásban bonyoli/ották le. Ez 
a re11dszer lehetöué teszi a sakkozás 
országos méreliívé való kiszélesítését. 
Egyutta! biztosi!otlák hogy az ország 
minden részének sakkozói arányosan 
vegyenek rése! a minőségi küzde[mek
baz. 

Ebben az esztendőben közel 900 

sakk-csapat küzdött hazánkban. 
Az orszá[.!os versenyt három sza

kaszban bonyo!ilották le. Az első sza
ka.sz/ a megyei bajMkság.:,k és a 
budapesti első osztályú csapatbajnok
ság alkotta. A megyei bajnokságok 
11.11őztese; es a budapesti első osztál11ú 
csapatbajnokság első öt he!yezetfje 
került tovább a második szakaszba, 
vagyis az ország legjobb 24 csapata. 

A középdöntőbe a budapesti, a ba
lassag11armati, a debreceni, a dombó
vári, a u.11őri, a pécsi, a szot,wki és a 
szombathelyi Lokomotív SE jutott be. 

A nyo'c oasutas csapa1ból a Buda
pesti Lokomaliu cMpa/a jutott tovább 
és így jogot nyert arra, hogy a június 
13-17-én a Vasas Székházba11 a me.f!.• 
tartott országos csapatbajnoki döntő
ben rész/vehessen. Itt, 25 ponttal az 

ötödik /Jely,·zést érte el. 
A döntő tapasztalatai aJapján meg 

lehetett á!/apíta11i, hogy 
nincs elegendő számú fiatal ver-

senyzőnk. 
Ezzel szemben a jobb helyezést elérő 
csapatokban sok kívá'ó fiatal sakkozó 
tünt fel. De 

nemcsak megállapítani, hanem 
tenni is kell valamit. 

A /egsürgösebbe,1 gondoskodni kell az 
utánpót'ásró'. Gondo!l'kod11i /7.ell arról, 
hogq a iiatal vasutasok megielelő ke
zekbe keriiljrnek, s a Vasutas Szak
surc·ezet szi11eibe11 a sakk-csapatbaj
w,kságokban, az eddigi jó helyezésnél 
is ;obb helyet harcoljanak ki maguk
nak. 

R,ÉT! AR.PAD 
a Budapesti Lokomotit• SE 

sakk-szakosztá:yvezetője 

Simán megúszta . • •  
Szín: egy vasúti fü lke. Történik: 

O laszországban. Szereplők: egy 
amerikai ,  egy munkané!kül i  olasz 
dolgozó, egy idősebb nő és egy csi
nos, fiatal l ány. 

Kezdődhet a történet: a vonat 
befut egy a lagú tba. Az utasok elő
ször egy csók cuppanását ha l lják,  
aztán egy hatajmas pofon csat
tanását. 

A vonat kifut az alagútból. Zava
rodott csend. Mindenki ha l lgat. Az 
amerikai szeme a latt nagy, vörös 
iolt éktelenkedik. 

Az idősebb nő (magában) : Tisz
tességes kislány lehel ez. 

A csinos, fiatal lány (ezt gondol
ja ) :  Hát nem furcsa, hogy ez a 
bolond amerikai ezt az idős nól 
akarta megcsókolni és ,•1em engem? 

Az amerikai ( gondolja ) : Ez az 
olasz is jobb cég lehet. ö csokolód
zik és én kapom a pofont! 

Es az olasz (munkás magában) : 
Ez aztán jól sikerült! Cuppanlok 
egyel a leuegőbe, behúzok egy jót 
az amerikainak és ráadásul még 
símá,-i megúszom! . . .  

(A bratiszlava1 Tyzdenb61l 

IDEOLöGIAI ,  POLIT I KAI MOVEK: 

Boriszov: Rankovics Gestapója (Szi1kra) 
Füzve 1 .- Ft. 

Oiaz: Válocratott cikkek és beszéde'k 
(Szikra) Kötve 8.50 Ft. 

Európai munkásértekezlet Nyuqat-Németorszáq ú,Jrafelfeqyvorzése ellen 
(Népszava) Füzve: 1 .20 Ft. 

Leleplező dokumentumok a koreai há
ború kirobbantásáról (Szikra) Füz
ve: 4.- Ft 

ötéves tervünk: Bél<eterv (Szikra) Füz
ve: 1 .80 Ft. 

SZÉP I RODALOM: 
Laffitte, Életre. halálra. Reqény. (Szép

irodalmi K,) Fűzve 1 1 .50. kötve 
1 6.- Ft. 

Holdi János: !qy kezdődött. Bányászre
qeny, (Szepirodalmi K.) Füzve 8.50, 
kötve 1 2.50 Ft. 

Chao Min::;: Energia. Regény a villamo. 
sitásróJ (Szl!pirodalmi K.) Füzve 
6.- Ft. 
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Gorkij Maxim: Az anya. (UJ Maqyar 

Könyvkiadó) Füzve 7.-. kötve 1 1 .
forint. 

Sztrokovszkij: Gyár épül az őserdőben, 
Reqény. Fűzve 1 5.-, kötve 1 9.50 Ft. 

Wanda Wasilewska: Sötét napok. Re. 
qény Fűzve: 9.50, kötve 1 5.50 Ft. 

Nyikolajeva: Az aratas (Uj Maqyar 
Könyvkiadó) Kötve 1 5.50 Ft. 

1 951  július t7. 

K.IK FELELNEK EZÉHT� 
A z  elmúlt napokban a Va�uta.5 Sz_a�

szen·ezet Központjában eh?ks_eg1 ul�
se.1 tárgyalták a laklanya-kerdesekel cs 
külön értekezletet hívtak egybe awk
nak a hibáknak megtárgyalására és ki· 
küszöbö'.ésére, amelyeket a szakszer
vezet ellenőrzése során tapasztalt az 
egye; föépítésvezetőségek körül. 

A szakszolrrálat azonban rosszul vi
szonyult a s�akszervezet kezdeménye
zéséhez. A tárgyalásra meghívót ka
pott a 6-7-8. szakosztály. A 7. szak
osztály még ooak nem is  kü:dte el kép
viselőjét erre a rendkívül fontos meg
beszélésre. 

Miről is volt itt szó? Arról például, 
hogy a Ferenc\'árosi Építésvezelőség
:iél 

?.00 dolgozót száílásoltak el egész
ségtelen, dohos, büdös pincékbe 

és ennek a 200 dolgozónak mi ,1dössze 
hat mosdótálat adtak. 

Arról v-olt szó_ hogy a szolnoki 
Delt a  építkezésénél a do: gozókat 

di.öledező tehénistállóban siá!lásol
ták el és oly sűrűn, hogy két szal-

mazsákra hárman jutnak. 
A1. istállóban mindö56ze két kis ablak 
van, vi lágítás egyáltalán nincs. A uú
f,i..tságra jei!emző, hogy 

és fárasztó munkát ..-égzö pályamunk!
sok az ebédet csak 4 óra körül kapják 
meg-. 

Egerben nyolc vendégszoba van, de 
ezeket főkéJt a közpo:it i  szakszolgálati 
dolgozók veszik igénybe. A mozdony
vezetők és (ülők a gépen, a wnaüi
sérő személyzet a kocsiban ,,pihen", 
Mátészalkán 1 1 -en feks1,enek hét iigy
ban, férfiak és nők uegyese11. 

Ezeket az á l lapotokat akarja és meg 

is fogja szüntetni a pártszervezet se
gítségével a szakszervezet. Persze eh
hez elengedhetetle·1ül szükséges, hogy 
a szakszolgálat is segítse.,. A li,rgyalá
ook azonban nem arra mu!attak, mint
ha a szakszolgálatnak „zívügye volna 
a kérdés. 

Az elnökségi ü.ésen például a vonta
tás részéről senki sem vett részt, pedig 
éppen a legfájói>b ügvükct, a laktanya
kérdéőt vették elő. A 7. szakosztály 
képviselője igyekezett elk�nni a felc:ős
séget, mintha ·,1ekí semmi köze nem 
volna az egészhez. Csupán a 6. szak
osztály küldötte ismerte el fe!elös.ségét, 
de már javasla'ot nem tudott lenni ar
ra. hogy hogyan jayitsanak a hiányos
ságokon. 

Persze. ez a rossz v15zonyul ás ,,,em 
jelentheti a dolgozók legelemibb jogai-

�okan a jászolba szorulnak és 111k elkenését. A Pári útmutatása nyo-
ott alusznak .  mán, a mi niszterta nácsi határozat 

Az egész helyiségben min<lössze harom a lapján a szakszervezet nem a ltatja el 
a kérdést. hanem a szakszolgálati vcköbméter le\'egő jut é6 legalább hal zetéssel közösen megszünteii a hibá-kel le�. összesen hat poharuk van. kat é,s biztosítja,  hogy a dolgozók a 

I t t  va·1 a du,1apentf;Jei építkezés. legrö\·idebb i dő·1 beiül érezzék a Párt
Olvan kicsik a mosdótálak, hogy a dol - nak az emberről való gondoskodásá
gozó ké'ze alig fér bele. Azt mondják ró! szóló tanítását gyakoFlali lag es 
rá, hogy „ Vigye el a P.ap szentötvíztar- érezzék azt, hogy Al'mtmányunk írolit 
lónak". Meglátszik az ellenség aknR- szava törvény: .,A dolgozó ember leg
munkája az étkeztetésnél is. A nehéz , cttebb k;ncsünk". 

Rozetta vagy paszomány ? 
Rozetta vagy paszo

mány, ez itt a kérdés. 
Ezt ha 'tja az ember 
wws-unlalan a oasút 
S7.Ples hálózatán. Ez 
foglalkoztat ezernyi ,,a.s
utasl. Hog11 miért a pa
szománu és miért nem 
a rozetta? Es jogjosz
lásról. �zerze/.t jogok 
e'.oéte,éről hallunk. Be
culványok jönnek a mi-
11Lszlériumba: állítsák 
uiss:aa a ,egit, ne ve
f!l/ék el a rozettát. Szer-
11ezhedések vannak, 
megbeszélések, memo
randum szerkesztők 
kacskaringós sorokban, 
még kacskaringósabb 
érveket ka,,yarítanak és 
megszerzik hozzá az 
aláírásokat. 

illkal, tellerejükel ilye11 
üI!ueknek képesek szen
telni. Nem érted ug11e, 
haJ!u amikor a lÚJ'.gozó 
mau.11ar nép a kiélező
dött nemzetközi he/lJZCt· 
hP-n feieme/t öiéves 
tervünk. második esz
tendejének idöelőf,tj be
fejezéséért harcol, ami
kor II dús termést arat
ják a föld do1gozói, ami
kor a vasutas dolgozók 
tiznrei nap-nap utári 
birkóznak mef} a meg-
nö�P-kedl't/ zá!lítász 

ál!apitani a sokféle ra
zP/tából, hogy ki segéd
tiszt, liszt, ,,ag11 altiszt. 
Vajjon a 11éphadsereg
/JRl a rangjelzésekből 
nem lehet-e uilágosan 
megá/lapítaui, hegy ki 

kicsoda? Es ,•ajjon cél-e 
az, hogy összekuszá!juk 
do'gainkat. \fagy keue
sPbb lelt bárki azzal, 
hngq rozetta he! yett pa
szomány/ varrt jel? 

Crodálk.ozo/ ugye va.•-
11/as dolgozó, hogy a 
felszabadulás hetedik 
eszte1u/cjébe11 a szo
cializmus építésé11ek 
hősi feladatai között 
még közü!ü11k ilyen so
kan nem f!.yógyu!tak kl 
a régi világ címkórsá
gából. De hiszen a cím 
nem is vá t.ozik, csak a 
megté�•esztő helyett a 
könnyen felismerhető 
rangje.'zés kerül do 
gozóink vállára. Rozetta 
helyett paszomány. Eny
nyi az egész. Vihar egy 
pohár uiz./Je11 . . .  

feladatokkal, észül11ek 
n őszi forgalom sikeres 
lebonqo/itúsára, akkor ... 

I gq van ez, kedoes 
riasuta.s do:gozó. Cso
dálko;ol rajta, hihelet
len,;ek taláhod? Hihetet
len bizony, pedig így 
iu.az. Nem érted ugye, 
IUJf!/1 egyesek energiá-

Nem érted ugye ked
ve� vasutas dolgozó azt 
sem, hogy mit nem ér· 
l.t'ne,i ezen a rendeike
;,,i,<en a rozetta felke11t 
lovagjai, a paszomány 
e:szánt ellenségei. Nem 
érted ugye, hogy mt 
nr.m világos számukra_ 
Mert hogy a régi ra11g
iel;ések nem világosak. 
a;;, biztos. Ki tudja meg-

Így á l l  Mezőköv esden az éberség 
A szakszervezet központjából a kö· 

ulmultban vonali el/Cllörzésl tartottak. 
/"·• került két lÚJ/gozón.k Mezököc•esd 
állomásra. 

A forgalmi szo/gálatteuö azt kérdez
te, hog,1 ,,Maguk kicsodák?", mire oda
adták a közlekedés- és postaügy, mi
nisztérium által kiáWtolt uörösszi11ü 
föje/ügye/ett hatósági igazolványt. A 
forgalmista beletekintett, visszaadta és 
nyiluán nem tudta, hog11 mit olvasott, 
mert megkérdezte: - ,,Maguk vasuta
sok?" 

Ezután bementek a forgalmi irodába. 
Plbeszélget/ek a főnökkel, a.ki vzszo11t 
nem igazoltat/a le őkcl, s mJ1u/e11 kü
lönösebb lelkiismeretjurdalás nél/1iil 
hagyta, hogy alaposan körül-lézzenek. 

A funkcicnáriusok érzékeny búcsút 
vettek a jószívű vezetőtől és kimentek 
a „toronyba", alwl bemutatkaztak a 
vá/tókezelö11ek. Ez az udvariassági ak
tus csupán a név bemondására szo· 
rítkozott. A név - bár nem iulságo
san ismert fwtkcionáriusról uolt szó -
mégis mesebeli varázsszó erl!jéuet bírt. 
Az OB-titkár váltókezelői szolgálatot 
látott el itl. Beengedte a funkcionáriu
sokat a szolgálati helyiségbe és e/W 
sza:ia sem volt az ellen, hogy az egyik 
funkcionárius a gondjaira bízotl blokk
kilszülékeken „játszott'. Ezek a mezö
köuesdiek nem khetnek rossz emberek. 
annyira nem rosszak, /u.g11 öss,eke. 

uerik a barátai az ellenseggel. Mert 
nyiivá11 legközelebb - ha eddig nem 
lelték meg - nem szakszervezeti köz
pnnti funkcionáriusoknak hanem má
soknak is el11w1uiják: hdny vonat köz
lekedik !laJ'Onta, ehböl hány teheruo
nat. milyen gépek, stb„ stb. 

A két uezető ezután megmagyarázta 
a uáltókezelőnek, úgyis mint őrsze. 
mélyzetnek, s úgyis mint szakszerve
zeti fun.kcionáriu mak a nemzetközi 
osztályharc kiéleződése idejé11 ho,;!lan 
vigyá:rzanak Me,őkövesde11 az éber
ségre, hogyan vigyék a kíméletlen har
cot az ellenség aknamunkájáoa/ szem
ben. 

Reméljük: a mezököi•esdiek esetéből 
minden szolgálati hely vezetősége, min
de,1 becsületes vasutas lÚJ/gozó tanul. 

SZOCIALISTA VASÚTÉRT 
A KPM VASUTI FOOSZTALYA 

ÉS A VASUTAS SZAKSZERVEZET LAPJA 
Megjelenik ha vonta kétszer 
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HOSSZÚ /DÖRI MBCSZABJA FllADAIAINKAf 

a vasútüzemi érte-kezlet határozata it 

A 
szovjet vasut,asok napján,  
azon a napon, amikor a 

szovjet nép ünnepelte a hős szovjet 
vasutasokat, amikor a magyar vas
utasok szeretettel, há lával emlé
keztek meg példaképeikröl, tar"/ot
tuk meg vasútüzemi értekez!etün
ket. 

Az országos vasútüzemi érte
kezleten a vasutas dolgozók' széles 
tömegeinek képviselői a vasut veze
tőivel ,együttesen tárgya ltá•k meg 

·a vasút e lőtt á l ló feladatokat. 
Egészséges, .a lulról jövő kezdemé
nyezések születtek ezen az értekez
l eten, ahol a vasutas dolgozók 
képvise'.etében megjelent küldöttek 
beszámoltak a rról, m i lyen h ibákat 
tapaszta;fak a tavalyi őszi forga
lom idején és javaslatokat teliek 
a rra vonatkozóan, hogyan l ehet 
ezeket a hibákat a mostani még 
nagyobb fe'.adatokat e'.énk á! !ító 
őszi forga 1om idején kiküszöbö1ni .  

A vasútüzemi értekezlet egész 
sor olyan határozatot hozott. me!y 
az idei őszi forgalom ·:keres, 
gazda ágo lebonyo'.i lását teszi le
hetővé. A határozatok. melvek min
den vasutas dolgozóra egyformán 
érvényesek, kimondják, hogy 

a kétezer tonnás mozgalom
ban napi 50.000 tonna több
terhelést kell továbbítanunk. 
A kétezer tonnás vonatok szá
mát naponta 250-re emeljük, 
naponta 300 i rányvonatot köz
lekedtetünk, a tehervonatok 
k�ését 4{} százalékkal, a köz
vetlen i rány- és tolatós vonato
két pedig 25 százalékkal csök-

kentjük. 
Határozat szü!etett a rra vonat

kozóan, hogy a mozdonyok átlagos 
napi  ki lométerteljesitményé t 1 55 
ki '.ométerre emeljük, az „500 kilo
méteres" mozga lomban résztvevő 
mozdonyok napi kilométerteljesit
ményét ped ig  1 90 kilométerre. Napi  
1 50 vonatunk köz:ckedik a z  őszi 
forgalom ideje a ,att felemelt me
netsebességgel. A tehervonatok 
utazási sebességét l 7.5 ki '.ométerre 
emeljük. A kocsi fordu'ók e ökken
tése érdekében a kocsi ki- é� bera
kásokat úgy kel l megszervezni ,  
hogy a mindenkori rakodási idő 
l egalább 5 száza!ékkal megrövidül
jön. A határozat leszögezte: a 
1 50.000 tonna szén megtakarilá
sáérl folyó ha rcot a vasutasok si 
kerre visz :k. A „Minden út jövedel
mezöségéért" mozgalomba 600 moz
dony és 1 200 mozdonyvezető bekap
cso'ódik. A „mosástó'-mosásig" 
mozga 1omban 1 0.000 ki'ométeres 
eredménvt értün'k el. Döntő fontos
ságú újítási is hozott a h�tároza t :  
a gazdaságosság é a tervszcrüség 
szeme'ött ta rtásával a forgalmat 
24 órás forgalmi terv a lapján  bo
nyo'.itjuk l e. Néhány legdöntőbb pontját  so

roltuk fel a zokna k  a hatá ro
zatoknak, melye.k a vasútüzemi 
értekezleten születtek. Ezek a ha
tározatok megszabják a vasutas 
dolgozók feladatait és lehetőséget 
nyúj tanak a rra ,  hogy az őszi for
ga 1mat sikeresen, gazdaságosan 
bonyo'ítsuk le. 

Tudjuk jól. hogy minden hatá
rozat annyit ér, amennyit vég
rehajtunk belőle. A vasutas 
dolgozók már eddig is bebizo
nyították, hogy tudnak és akar
nak harcolni a határozatok 
végrehajtásáért és e�yember
ként átérzik, m i lyen feladatok 
hárulnak rájuk népgazdasá
!!Unk további felemelkedése. öt
éves tervünk siker� végrehaj-

tása érdekében. 
Hazánk minden táján új eröte

lepek, gyárak, kórházak. l akóházak 
épü'.nek. Nap-nap után erősödik, 
növekedik Dunapentele. épül Inota, 
a füza'öki erömii, a ba rcikai kom
binát, a földalal':i gyorsvasút, az 

új vasutvona lak, a béke nagy mű
vei .  Minden muf.lkapadnál verseny 
folyik, növekedik  a terme:és, több 
nyersanyagra van szükség a bá
nyák mé lyéből végtelen fu'tósza la
gon jön fel  a szén, a gépek kenyere. 
Gazdag termést aratunk, színültig 
telnek a magtá ra ink, a krumpl i 
földek bőségesen fizetnek kukorica 
taka rmány nem volt i lyen dúsa� 
termő a felszabadulás óta mint az 
idén.  A lkot a ma-gyar nép, magá
nak a ikot, a munka lázában écr az 
egész ország. Kő. cement, tégla� ho
mok ke! l mindenhová és gépek az 
új üzemekbe, é leimi zer az ötéves 
terv hőseinek, a dolgozóknak. A 
vasutas do'gozók.ra hárul az a 
megti ztelö fe:adat, hogy túl nyomó 
részben mindazt, amit a dolgozó 
nép a lkot, elszál lítsa rendeltetési 
he!yére. A vasutas dolgozóké az a 
fe:adat ,  hogy gyors, biztonságos, 
gazdaságos szál l ítással j á ru ljanak 
hozzá a szocia l i zmus épifésének 
nagy munkájához. E megt:szte!ö 
fl':adat a vasutas do'gozókra hárul ,  
akik éjje : -nappal ,  hétköznap és 
ünnepnap megsza kítás né lkül vég
zik munkájukat. a kik  �őben, hó
ban ,  napsütésben, viharban teljesí
t ik kötelességüket. E megliszl<>'ő 
feladat a vasutas do:gozóké, akik 
h íven őrködnek a do!gozó emberek 
tízezreinek élete fe1ett, akik a nép
vagyon mi! !iós értékeit óvják  a ká
rosodástól. Ez a mrgl'sztelő fel
adat a vasutas dolgozóké. akik  
munkájukat hivatásuknak 1ckinlik, 
akik bü,z·kék a rra, hogy ezt H ne
héz felelősségteljes munkát végez
hetik. 

Munkában a ,V I .  Ors�ágos vasútü.zemi Értekeziet, A tavaly i  őszi forga lmunkat 
nem b6nyol ithattuk vo:na Augusztus 4-én és 5-én k<'!lnapos lrngy a szocia l ista építés .ütemét fé- 1 badsagot hazánk forró szereteté-le a szovjet vasutasok pé!dájának ülésen lár!,(ya lták a magyar vasula- kező korlátozásokat ne kelljen életbe- vet megvédcoi, minden kü;ső és követése nélkül. E!képze'.hetei]en, k · ,, . t fela"atokat a,,,,.Jvck az 1e·ptctn·1 so · az<,.,_a a u . .  , , , , · • belső · ellenség ellen. -. -hogy az az árumennyiség, ame:y ősz, C$ÍICS1ó�galomban várnak a vas- Az, téf,l:�kezterel. . áz , .  R?ÍlJh Fa-. éi; tavaly az őszi forgalom idején a út dolgozóira. · 

•f.pilőanyagipa r-i' ÖolgozÖk S,faks�\:rye- Ezután a nemzetközi kérd'éso:�kel fog-
vasuira zúdult, rendeltetési he;yére A VI .  Országos va·sútiizemi Érle- zetének nagy" 'kongresszusi termében laikozott. , BJmonclotta, hogy az ·ameri• 
ért volna ,  ha  nem a lkalmaztuk kezlet fontos á l lomása annak az ú t - t-artották még, még a tava lyináf is ki- kai imperialisfák hállorús tőrekicései el
volna a „2000 tonnás", az „500 nak, amelyen · az önt_1,1datos vasutas lünöbb rendezésben. A-z értekez let kel ler_,ére egyre növ<;"edoek a beke erői 
ki·lométeres", az i rányvonatok, a dolgozók tízezrei haladnak a felemelt részre osalolt: · Augusztus 4-én párt- és épüln!!k .a Szovjeluntóban a béke és 
fe'emelt menetsebe. ség mozga lmait, ötéves lerv túl leljésit�se, a szócia l iz- aktivaéríekezlet- vol t  a dél i -óráki_g, a konimunizmÜs -iagy ·a!�otásat· Az cl
ha nem harcoltunk volna a minél mus �pílésének megi:varsitása és a '':�j d déiutá_n k�t órakor ·megkezdő- ,mull hó.napban vasutas J,ü:döttség„Járt  
hosszabb mozdonyfutásért. Ha te- béketabor magyar1Jrszag1 fronlszaka- dott az egyutl�s erlekezlel. a , Szcivje\1-!niol,an� m.e'yqck ·� 'iS, t•agJa 
hát a tavalyi őszi forga lmat kép- szának lovi1 hbi erősítése_ felé. Ebben I A párta klív:ít Döményi clvtars rö- volt A v;/s.úton' is \.ipaszfa>(-ák aj kom-
lelenek lettünk vo)na lebonyoJ íiani  az évben még nagyobb- feladatok h:• 

1 
vrd beszéd ltíséretében nyitötta mcg;j . - .1

. . 
k 1 1 rulnak dol no1,,;n„rá. ;\ :ta,•al v. · inál is ma1·d utána R.ózsavöl."_qi

. 
József elvtárs,' muílli!:11lU$ cp, esene · ta a\rnas. íiiemél. 

a szovi·et vasutasok pé ldam.utatása " � � Pe''dake'nt e1n1·t= 1 S · · 
t magasabb szál l ítási tervf'1 keli végre- a Vasútpol i tika i Osztály helyettes ve- ' _ · 1 ,a,e, ;ogy a zov;e -

nélkül ,  hogyan tudnánk a mosta- hajtani és ezt úgy kell elvégezni, zetöje -.szólt az ervt-ársa.kho,z. • unióban a vágánycserét oly nagy mér-
n i!. a hatványozott feladatokat kö- tékbcn gépesítették, hogy ható-riis vá-vete1ö őszi forgalmunkat a szovjet gányzár· alati két hilómétert 'focinak t k k ' d  · k I Rózsavö/uyi elvtárs: vasu aso mun ·amo szereme a - o. cserélni, úgy hogy tta szükséges az 
ka lmazása né !kül lebonyolítani .  Nekiink kommunista vasutasoknak meg kell mutatnunk, afépítm�ny magasságát 45 centimiter-em ké tséges ez egyetlen vasutas az ószi forgalom végrehajtásával: méltók vagyunk arra, rei' növelík. , ' ., dolgozó elölt sem, hogy azon úton. 
amin tavaly e'. indultunk. tovább >kel l  hogy a hós szovjet vasutasok fegyvertársai lehessünk Ez.t a mupkál hatalmas gép�k vég-
mennünk, a hős szovjet vasutasok zjk, . mo:Jl�I . munkaerőt csak a gépek 
példája nyomán kibontakozott szia- Rózsavö/f!.!fi elvtárs, beszéde· clej.én és így segítsék Blő az ősz i forga lom • kezelésére �� a · talpfa · alá\:.erésére 
hanovista mo2!2:a lmaka! tovább k<>II hangsiilyoda, hogy az orsz�gos Yas- eredményes lebonyolítását. ha�zn�,ln-ak, · persze, nem ,.krampács-~ utas kqmmunista ak!Í'.caértekezletnek \ k · · k J t · t k" /" tr 

·• 
fe1· 1eszteni .  Az orszáaos vasút- 1 z a ·tivaerte ez e es: az az o· csa · , ,  anem l;ézi vlbrálorra l .  A kom-"' 1\Z a feladata, hogy mcg;l.irg}alja al! · É t 

. · · ' 
üzemi értekezleten a vasutas dol- őszi forga lom végrehajtásából adódó yel6· VJ .  Qrs_zágos Vasútüzemi r e- muoiimHs épí-tkezései a Sz.ovjclunió-
gozók képviseletében megj-e'.enlek pol i t ikai fel adatoka t, -. hogy mi l]t kez:et egybe éik péh:)aké1>eink, a ban a, v�4tqn csodálatos új · tech
beszámo'.lak arró' ,  hogyan kíván- Pártunk, az ország szocia lista épitésé- Sztá/iri elolárs nevelte hös swvjet nika , gepek -beá-ilitásál bitlos-itják. 
ják tovább szélesíteni a vagulas nek motorja, \'.asutasok 'apjáva l .  Nekünk, kom- Példáúf 
sztahanovista mozgalmakat. Az a a vasutas pártszervezeteknek is az munisla vasufasoknak - mondotta egy 80 kilométeres, egyvaganyú 
feladatunk, hogv minden vasutas öszi forgalom végrehajtása motor' Rózsavölgyi el11társ - az őszi forga- pálya �szes-. váitóit és jelzcíit egy dolgozó magáévá tegye a ha lároza- jává kell válni. lom v.égrehaJtásával meg kell mutat- szobábó1, ra_t1tomatikus �rendczés-tokat és küzdjön azok maradéktalan nunk, lwgy mél!ók vagyunk arra, , sel irányítják. 
tclje:;ítéséért. Feladata vo l l  az érlekezlelnck, hogy hogy a hös szovjet vasutasok fegyver- , , 

Az első magyar vasutas- a Központi Vcietőség határotala szel - lársai lehessünk, hogy , · Ezútán, az,  ellenség el leni �arccal 
lemébe11 megbeszélje a pártvezctősé- fogla lkozol(_ �- párhwamvt vonva a napig, auguszlus 1 2- ig valamennyi gck újravá lasztásának feladatú! és továbbra is jól tudunk élní a kiéleződött nem1.clközi hcfviettel szo'.gá lat i  helyen „békeörséget" döntöen az, hogy biz tosítsa, hogy a szo\'jet hösqhtől kapott szab-adság- hang�úlyozla, Jiogy azt a köv.étkezte'. adnak a vasutas dolgozók. A béke- vá lasztások erősítsék nagy Pártunkat gal és készek vagyunk ert a sza- lést. kell 1'1vonnunk, különösen néhány 

orség azt jelent i ,  hogy az a lkot- e-------------------------------'-------------

mányunk ünnepének jegyében folyó 
munkaversenyt ezekben a napokban 
tovább fokozzuk, o'.yan lendületet 
adunk a munkának, me:v híven ki 
fejezésre juttatja a va utas dolg-o
zók örömét az őket éri megbccsü'és, 
megiisztelletés felett és megmu
tatja, hogy a vasutas do'.gozók tu
datában vannak, hogy a vasutas
nap nemcsak az öröm napja, 
hanem az őszi forga lom beindu 'ásá
nak napja is, a kötel-ességvál la lá 
sok napja .  

A békeörség alatt a vasutas 

dolgozók ki nyilvánítják: szá
mithal rájuk Pártunk, dolgozó 
népünk, megsz i lárdítják a mun
kafegyelmet, kiűzik soraikból 
az eredményeikre törő, az őszi 
forgalom sikeres lebonyolítását 
veszélyeztetni akaró ellenséget, 
győzedelmeskednek a nehézsé
gek felelt, sikeresen, gazdasá
gosan bonyolítják le az idei 
ös,zi forgalmat és ezzel i s  bíz
to�ítják felemelf ö'.éves tervünk 
második eszfen�e1�nek győzel-

mes, idő előtti befejezését. 

A v�sutasnapon az ország i� - - Ez a szoci� l ista verseny adjon len• 
dolgozó népe ünnepl i  a va- cfü letet a vasuton folyó rnuri�ának, suta s dolgozókat. kifejezésre juttat- fokozza a dolgozók · éb<.'rség-:t , nö

ja, hogy megbecsül i ,  szereti a vasu- velje felelösségérzetünket. Ebben a !asokat, akiknek jó munkája jelen- versenyben a kommuni-ták mutastösen hozzájá ru l  felemelt ötéves fer- sanak példát és ragadják magukkal vünk s ikeréhez, a szocia l izmus épí- a - többi dolgozókat. Ugy nőjjün, tet6séhcz . A vasura,nap, mely fé- rebé!yesedJen ez a verseny, hogy nye_s külsőségek közölt __ fog __ lezai: mindenhová élérjen; á vasut i hálóla11 1 ,  nemcsak az orom unnep1 zat minden területére. O!van mun-

1 

[lapj?, !�sz, de az, .�s�i fo�gafo:11 be- , kát végeiz�nk, hng\ , ��rtunk, dol
mdt\iasanal<, az „asz, forgalom 1eg- gozó népünk láthassa:  a vasutas 
jobó dolgoz_ója" címért indu'.ó ha- d

_olgoz�k irá_nti 'bizalom. megbecsütalmas szocia l ista �ers'.:�1) nek napJ� :es jogosan í ,l�!!tt meg bennünket. 
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héttel a Grősz-per ulán -. hoay fo. kell. A kommunista vasutasoknak és 15zott éberséget lanusítsunk o1kénk a pártszervezeteknek a harc élére keU · vé.delmében, hogy a meavert ellen- á l lni példamutatóan és olyan ' izzó és. ség minden újabb kísérletét fel ismer- le lkes hangulatot teremteni, ami maj.ük és csírájában elfojlsuk. Ugy kell gávai ragadja a • vasutas dolgozók 
a békeha rcol [okozni, hog-y a Béke százezres táborát. 

lyozta, hogy a vasút fejlődésének 
·ami nemcSllk tec1mikaí, hanem a 
munkamóilsierék fej lődését is jelenti 
- lépést kell tartani a népgazdaság 
általános fejlődésével, különben. 
fékjévé, a,kadfil.yozójává vál i k  az egé.sz 
népg·azáaság fejlodésének. 

N:rtszervezeteinknek segíteniük kell abban,, 
hogy a szolgálati hely vezetésében 

teljes mértékben érvényesüljön az egyéni felelósség 

Világtanács határozata értelmében ki- A -Grősz-perrer · kapcsolatban hang- . alakuljon it nemzetközi együttmíí'<ödé �úlyozta, hogy vasúti tanulsága , is olyan légköre, hogy az öt nagyhatalom \ran és ·ismételten bebizonyosodot-t,. közötti békeegyezményt megkössék. A hó.gy a vas,ú!on az ellenséit mélyen vasutasoknak az őszi forgalomban a befészkelte magát.' . A józsefvárosi 
munkát a békeszál l itás lebonyol ításá- Péchyhez hasonló akad még jó.néhány 
val ke.fl végez7i és bé'<eszállítással kell -és ezekkel szemben Ú'(/;y kell fellépni, t,arco!ni a békéért. mint imperi_;tlista ügynökökkel. Meg 

A b�eharcban a vasutasnak részt- kell keresni és re kell leplezni a vasút 
venni az őszi forgalom idején any- szolgálati helyein a klerikális reakció 
nyit jelent, mint harcolni a kocsi- ügynökeit. 
forduló csökkentéséért, a napi K.ü lönösen a szakvezetésben dolgozó 
50.000 tonna túlsúly továbbításáért, kommunista elvtársainkn,ak _ ._._kel l  
a v�na_t?k pontosságáért é s  biz- végre levonni azt ·  a lanulságot, hogy 
to-ns.agae�t� _a napi 300 irányvonat egyes �zolgálatí főnökök ll)U_nkájában 
kozlekedeseert és mindennel< a leg- található swozalos hibák nem véleH�-

gazdaságosabb lebonyolításáért. nek, nem tud:atlanságból eredne!;:. ha-
Ezek azok - folytatta - amlt a I nem -· az esetek· föbbségeben - az 
nemzetközi heltzet szempontjából - el lenség •·közvetlen vagy közvetelt 
vasutas d"Olgozomk között tudatosítani kárlevéséröl van szó. 

Partu-nk ' {l. ko11gresszusa kiemelte 
,a ·1<a.;út ' iekntpségét azzal is, hog-y az 
-ótéves. tervben eredetileg tervezett be
ruházá'si összeget, mintegy 35 szá1.a
lékkal, két és félmi ll iárd forintról 10  
·mil l-iárdra emtlte. Az ·e lmovdollakból 
kitűnik, hog�.,..i vasút fej lesztése nem
csak szakmai, Íianem politikai feladat 
is, és Pártunk II. kongr.esszusa 
meg.szal>ta a párt;;.z-ervezelek feladatait 
a termelés vona lán fa. t'ádszerveze
tei.nk az eddigieknél,. is határozottab
ban forduljanak a termelés felé és 
az"ptf\<�s�,m\.p.gazdasági . terv teljesi-

Rózsavölgyi elvtárs ezután hang
súlyozta, hogy az őszi forgalom 
végrehajtása szempontjából döntően 
fonlos a terv felbontása és azt a párt• 
szervezeteknek ellenőrizni kell, hogy 
minél előbb munkaegységekig megtör
ténjenek. A Szovjetunióban nem tud
tunk a szovjet elvtársaknak olyan 
kérdést fel lenni, amelynél elsősorban 
nem a tervre hivatkoztak volna. A 
vasúti szál l ítás központjában a szál-
fítási terv áll. 

A vasúti bérezés kérdéséről szólott 
ezután, majd azt mondotta, hogy 
pártszervezeleinknek segítséget kell 
adni, hogy a szolgálati hely vezetésé
ben teljes mértékben érvényesüljön az 
egyéni felelősség. Kieme!fe, hogy az 
őszi forgalom során elsősorban a 

szovjet vasutasok munkamódszereire 
kell támaszkodni. Az új munkamód-

szerek bevezetésénél pedig jobban kell 
a dolgozókat bevonni a vezetésbe, a 
problémák megtárgyalásába, fokozni 
kell a vasutas dolgozó aH<otókészsé
gét és kezdeményezőképességét. !gy, 
mint a példák s,o;_asága mutatja, érté• 
kes új módszerek jönnek felszínre. 
Ilyen például Lengyel elvtárnak, a 
.,Minden út jövedelmezőségéért" szov
jet példán elindított mozgalma, · mely 
kél!Ségtelenül a gazdaJ&ágos szá'.Hmst s 
ezen belül a szénmegtakarítást, mint 
lő feladatot - nagymértékben előse-
gíti. 

Rózsauölgyl elvtárs beszéde végén 
felhívta a párttitkárok figyelmét arra, 
ho<YV éberen őrködjenek a verseny 
tisztaságára, majd a 24 órás vonat. 
forgalmi l'ervről, a széntakarékosság
ról, a menetirányító szolgálat kérdé• 
seiről beszélt. 

Pártszerve::eteink ébertelensége folytán a klerikális rdakp� 
támadásba lendült a vasúton 

. lésenek és - tú !teljesítésének l egyenek 
molorjili. A vasutas pártszervezetek 
egyr.észe a term.elés kérdésével már 

: helyesen foglalkozik, kel lő el lenörz.ésl 
gyakorol a szakvona li vezetés felett, 
emellett segÍÜ- a szakvonal munkáját. 

Dombóvár á l lomáson szűk kereszt
n:ietszetet kép�zel( az elegyfeldolgo
zás, a munka lassan- ment. A szakve
zetés a pártszeryezet segítségével új 
munka.módszert dolgozott ki, melynek 
következtében az eleg-yácsorgás lénye
gében megszünl. Ebben a pártszerve
zet. népnevelői hathatós munkát . vé
geztek a dolgozók közölt. 

Elengedhetetlenül •züks�ges, 

Rózsavölgyi elvtárs hosszasan fog
la lkozott a Grösz-per utáni helyzettel 
és kiemelte beszédében, hogy a Grősz• 
perrel ismét csapás[ mértünk az el
lenségre, de az, minél jobban szo
rítjuk kifelé, annál elkeseredettebben 
folytatja támadását és kártevését. A 
bazaáru lási per után a vasúton a kle
r iká l is reakció ismét igyekszik tá
madni. Ez azért következhetett be, 
mert felvi lágosító munkánk nem volt 
elég átütő erejű és pártszervezeteink 
nem voltak eléggé éberek. A kleriká
l is reakció befolyásolja a vasutas 
dol gozók, ig-az, kás részét. de úg-y keN 
[elvenm a harcot e l lene, hogy az 
egyet jelentsen a vasút biztonságáért, 
saját  vasúti tulajdonunk megvédé
séért, rendkívül i  szál l ítási feladatok 
végrehajtásáért folytatott küzdelem si
kerével .  

Az idei őszi forgalmat csak az el
l enség e l leni szívós harccal tudjuk 
végrehajtani, s ez a harc szorosan 
kapcsolód i k  a balesetek e lleni küzde
lemhez, a munkafegyelem megszi lár
dításához. 

R,ózsavölg11i elvtárs erz;ulán elmon 
dotla. hogy az eddigi őszi forgalmak 
lásával fogla l kozott és hangsúlyozta, 
hogy ahhoz, hogy e feladatot meg
oldjuk, szükség van a kádermunka 
megjavi-tására az éberség- fokozására . 
Egész sor gyakorlati példával bizo
nyította be, hogy mennyire a lapvető 
feladata a kövélkező időkben a poli
tikai oszta'!yo1mal< és poli t i kai tiszlek
nek résztvenniök a vezetőségek újra
vá I asztásá ban, a területi pá rtszerveze
tekkel szorosan eg-yüh-müködve. őr
ködni kell a p�rtdemokrácia [ellétlen 
betartása felett. Csak a lapos munká
val érhetjük el - mondotta Rózsa
völgyi elv-fá,rs -. hog-y a vezetősé
gek újraválaszt ása me11:erősilse a 
vasutas pártszervezeteket, növelje Pár
tunk tekintélyét a vasúton és mozgó
sítani tudja a vasutasokat a nagy 
békeszá l l ításra, az őszi forgalom si
keres megvalósítására. 

Rc12sauölgyi e:vtárs ezután elmon
dotta.hogy az eddigi őszi forga lmak 
tapaszta latait [elhasználva, - megál
lapítható, hogy a pártszervezetek, a 
őszi forgalmat ebben az esztendőben 
a laposabban előkészítették. Az a lkot
mányunk ünnepére indilott munka
verseny lendülete á l landóan fokozódik 
a vasút területén. 

A pártszervezetek felvilágosító 
munkájával, a tömegszervezetek
nek az eddigieknél nagyobbfokú 
mozgósításával jó eredményeket 
értünk el. A vasutas dol g&zók 92 

százaléka tett felajánlást és az e.gy 
főre eső Mlag 248 forint országos 

viszonylatban. 
Az egyes igazgatóságok közötti ver
&en)'beo k,femelkedik a miskolci i�az
gatóság területe, ahol a dolgozók 
98 százaléka telt fela-jánlást és az 
egy tőre eső állag 4 1 0  forint. Az a l 
kotmány ünnepére indított verseny 
eredményei azt bizonyitják a vasúton, 
hogy dolgozóink megértik az a lkot
mány jelentőségét. A versenyben 
olyan új jelenségeket tapasztalunk, 
amelyeket pártszervezeteinlrnek, po
l it i kai oszlályainknak feltétlenül to
vább kell fejleszteniök. ilyen 

a fokozódó kommunista példamuta• 
tás. 

Kiskúnhalason Kipa László főmozdony
vezető a „négyes kapcsolt"-mozgal�m 
keretén belül 37.7 kiló.méter utazas1 
sebességet ért el. Ennek az ere':1-
ménynek a jelentősége a példamutata
son túlmenően az, hogy 

a versenyben egyre inkább_ elő
térbe kerülnek a minőségi tenye
zők és a forgalmi szakszolgálat· 
nál dolgozó e lvtársak fokozottab
boan vesznek részt a vontatási s.zak
szolgála.t versenyvállatásainak tel• 

jesítése segí•és,ében. 
több példát hozott fel e:zu.tá_n, majd 
arról beszéli. hogy a k1valo te!Jes1t
mények mellett n.em hal lgath�tiuk el, 
hogy versenyünket még m_1nd1i:: nem 
töltöttük meg eléggé. pohbka1 tarta
lommal és kevés szo esik a� . a l_k�t
mány jelentőségének tudalos1tasarol. 

hogy megjavítsuk a szakszen,ezet munkáját 
Ennek tudható be, hogy egyes terüle
teken a felajánlások teljesítésével el
mar.adtunk. Feladatunk, hogy ezt az 

elmaradást behozzul< és az első rna
g-ya,r „ Vasutas Napon'' meg-induló 
oozi for,galmi verseny vállalásail>;i:n 
ezeket az eredményeket továbbfej
lesszük. 

Ezután a „ Vasutas Nap" jelentősé
gével foglalkozott. Elmondotta, hogy 
amikor a „ Vasutas Nap" és .az őszi 
forgalom előkészületeit e l lenőrizték, 
megál lapították, hogy 

különösen a közép- és kisállomá
sokon vannal< elmaradva. Itt a dol
go:wk nem nagy számban teljesí
tenek szolgálatot és nem kapnak 

Azonban a pártszervezetek egy része 
- és ezért a Politikai Osztály is hi
bás - még most sem kezeli köz
ponti kérdésként a termelés kérdését. 
Elfeledkeztünk arról, hogy a Párt és 
a kormány által  kitűzött feladatok 
végrehajtásáért, a s.zol gálali hely ter
vének teljesítéséért nemcsak a szolgá
lali vezetés, de a párt-szervezet is fe
lelős. 

Az öszi forgalom 'légrehajtásához 
elengedhetetlenül szükséges - mon
dotta befejezésül Rózsauölrtr!i elvtárs 
-. hogy megjavítsuk a szakszervezet 
munkáját, hogy 

pártszerveNeleínk bátrabban blz
z.ák meg a szakszervezetben dol
go�ó kommunistákat feladatokkal, 

támasszanak nagyobb igényi és rend
szeresen számoltassák be a szakszer
vezetben dolgozó elvtársakat a felada
tok e lvégzéséről. El kell érni, hogy a 
Vasutasok Szakszervezetének appará
tusát sokkal inkább szorítsuk a terme
léssel való fogla lkozás felé. Meg- kell 
szüntetni azt az á l lapotot, hogy 

sok esetben a szakszervezet helyett 
vérezzük el a feladatot. 

A szakszervezetben dolgozó elvtár
sak meg kell, hogy �rtsék, hogy az 
az igazi érdekvédelem, hogyha a 
munkaversenyen keresztül nö.veljük a 
munka termelékenységét, mert csak 
így érhetünk el általánÓs felemelke
dést. 

Seríteni kell a sukszervezetben 
dolgozó elvtársainkat, 

sőt maguknak is feladatuk , az üzemi 
bizottságokat megtisztilani az e llen
ségtől, különösen a jobboldal i  szociá l 
demokratáktól, akiknek befolyása igen 
nagymértékben éreahető. 

elég segítséget és ellenorzést. 
A baleseti statisztikában is megálla
pítható, hogy a balesetek elég tekin
télyes része az utóbbi időkben ezekre 
a közép- és kisál lomásokra esik. Az 
el lenség itt könnyebben végzi rom
boló munkáját és ugyanígy a munka
fegyelem megszil árditása terén is itt 
érünk el a leglassabban eredménye-

l g,en hiányos páortszervezeteink ré
&zéröf a sza•kszolg-álat munkájának 
politikai ellenőrzoés,e. Ez i-g-en mélyre
ható pol it ikai okokra vezethető vissza. 

Javítsuk meg a békebnottságok munkáját 

Az e llenség tudatos politikát folytat 
a vasúton, a szakszolgálatnak a Párt 
fölé való emelés.e érdekében és meg
kel! mondani -, hogy ez sokszor si
kerül is. Pártszervezeteinknek vál toz- · 
talni kell a szakvezetéshez való vi
szonyokon és nem mindenkor a kri t i ka, 
sőt legtöbbször a helytelen bírálat 
kel l ,  hogy érvényesüljön, hanem a se
gítés, a feladatok kölcsönös meglár
gyal ása. Ehhez azonban az szükséges, 
hogy a párttitkárok fokozzák szakmai 
tudásukat, meri csak így tudják a 
kel lő el lenőrzést végrehajtani és a 
szükséges s;,gi_lféJS,\ .• me��.q�L. , ., 

Pártszervezeteink gondoskodjanak politikai tiszti iskola hallgatói. E hó-
arról is, hogy az őszi forgalom kap- nap végén már úgy üdvözölhetjük 
csán megjavítsuk a békebizottságok őket, mint új politikai tiszteket/ akik. 
munkáját. nek első eröpróbájuk az lesz., hogy se-

A békebizottságok a békeszállít.ás gítik a vasutas pártszervezeteket, a 
végrehajtására adjanak béketnegbi- szakszervezetet és a szakvezetést- az 

ket. zatásokat a vasutas dol gozóknak. őszi csúcsforgalom és az á l ta l ános le�-
Két példát howl.l fel erore, ahol a 

vál tóőr és a vezető váltóőr a szolgá
lati helyükön a ludtak, s ebből bal
eset, i l l etve vonatácsorgás következett 

Pártszervezeteink kísérjék figyelem- adatok végreha1tásában. 
mel a vasutas dolgozók őszi forga- Nagy és szép fela,dalok elő!! - ál
lamban tanusított magatartását,- hogy lunk - fejezte be beszédét Rózsdvöl
új, érlékes káderek ezreit nyerhessük, gyi elvtárs - és ehhez megkapju k  
akik munkájukkal bizonyítják b e  hű- Pártunk segítségét. Mutassuk meg, 
séo-üket a Pártunk és Rákosi elvtárs, hogy a „ Vasutas Nap" alka lmából a 
a ';;épi d,emokrácia iránt és erősíis.ük 

l 
vasutas dolgo�ók_ egyemberként csal. 

legjobbjainkka l ,  új tag- és tagjelölt- l akoznak az osz1 . f�rgalom verser_n e
.f�l".éte!en- keresztül Párlun 

.

. k�I. t:,z ak· l:ie� evv'ef '.s �feJe_zr� ";?erete!�ket 
ti van résztvesznek az elso olhonapos Partunkhöz es Rakos� elvtárshö!. 

be. 
A tanu lság ebből az - mondotta 

Rózsavölgyi elvtárs -, hogy a Poli
tikai Osztálynak, a szakszervezetnek 
és a s7:akvezetésnek · Í's éberen kell · fi
gyelni eiekre a jelenségekre és ezeket 
a közép- és kisál lomásokal .  is tevéke
nyen be kel l kapcsolni az őszi for

A Szovjetuniooan ·  példaui a Pol it i
kai Osztályon dolgozó elvtársak több
sége mérnöki képzeflsé11:g11 bír, de 
á ltalában el lehet mondani, hogy 

1 1 ! t 

galomba. 
A pártaktíva hozzászólói 

Rózsa.völgyi elvtárs beszéde további a Szov jetun:ót és benne a vasutas- Rózsa.völgyi elvtárs beszéde után 
során hangsúlyozta. nagy az őszi for- ságot úgy lehetne jellemezni, mint megkezdődtek a hozzászólások. Első-
galom végrehajtásához a pártszerve- egy hatalmas egyetemei. nek J(ovács József elvtárs, a Szombat-zetek megerősítése, a felvilágosítás Nekünk is  arra kell törekednünk, helyi Járműjavító UV dolgozója szómegjavítása és az ellenség elleni fo- hogy felkeltsük a vasutas dolgozókban la i t  fel. Az el lenség el leni harcról bekozottabb harc mellett. elengedhetelle- a tanul ás iránti, a mainál is nagyobb nül szükséges, hogy a politikai osztá- érdeklődési és a vasutas á lta lános sz,éH és elmondotta, hogy a Szombat
lyok, a pártszervezetek és a szakszer- szahiudása nívóját magasabbra emel - helyi Járműjavító UV rossz munkája, 
vezet jük. Meg kell tanulni, különösen a Neményi és társainak szabotálása 

sokkal behatóbban foglalkozzanak pártl, ,t<ároknak az üzemelszámolási egész sor hönfutást opozott a kiadott 
a vasút szakmai feladataival, íven eligazodni, de ezen túlmenően is- kocsiknál. Bebrits elvtárs, miniszter a 
résztvegyenek ezek lddolgozás:á- merni kell az üzem tervét egyes mun- klerikális reakció aknamunkájáról szólt 
ban, segítsék a szakvezetést a kákra megál l apított normákra és mu- és az őszi forgalom kérdéseivel fog-
szakfeladatok tudatosításában, tatószámokra. ho�v azok teljesítését la lkozva kérte a párlaktívákal, hogy 
mozgósítsák azol<ra a vasutas dol- és a laku_lását á l landóan figyelni tud- szálljanak szembe a reakciónak azz.al 

go:wkat ják s ezen keresztül a vasúti munka a mesterkedésével, hogy a dolgozó 
Ezen a téren igen _komol_y hiányoss�- J fejlesztésében rendszeresen részi tud- , nőket támadJák. Me!< kel l változni a 
gaink vannak. Gera elvtars hangsu• ianak venni. bánásmódnak, a modornak, a légkör-

A kereskedelmi szolqáJat szakmai értekezletét a Vasutas Szakszervezet ta·nácstermében tartották meq. KépUn-kön 
balróHobbra: Gadanecz Béla etvtá:rst a V.lsútpolitikai Osz�ály munkatársa, Meqyeri Endre sz:tahánovista f6rai<tá:r� 
nok (Debrecen), Vermessi Sándor elvtárs. a Vasut, Föosztály v .. Szak c::sz�ályának v-:.�etc5Je, Ká�ár István elv
társ. üti-titkár, Szabó József elvtárs. � Vasutas Sza_ksz�erv_ezt:_t Ga�dasá_q1 Oszt alyan:3k vezetoJe, Elek Tr�adar elvtárs, 
a BVKH veZJetöje, Oombai József elvtars, a�apszerv1 pa�ttitkar! .. Bankut, _Gáhor elvtars, a Vasuti Főosztály osztályve-

Utóje, .A. képen lent: • ertekezlet resztvevo,nek "'4}'•k ,soportJa. 

nek és á l ljanak oda az öntudatos vas. 
utas dol,gozók védőpajzsként a' do!• 
gozó nők mellé, akik IJ!egérdenilfk ezt. 
mert megfogj ák  a munkát és szép 
eredmény1:okel émek el. 

Kocsbs Lász!ó elvtárs, a Miskolci Jár
műjavitó OV dolgozója: A szakszervezet 
a�tívái helyeit a pártszervezetek végzik 
el a feladatokat, í,gy a politi•ka.i [elvi:ágo. 
sító munkát elhanyagolják. Ennek kö
vetkezménye, hogy a kevésbbé öntuda
tos dolgozók az őszi csúcsfo�gal_om 
elélkészítési munkáit elhanyagoijak es a 
jobban jövedelmező munkát végzik. 

Az üwmben • a taikaréko.sságot hát
téI'be 5zori4jáik., nem tudjá•k - te'jooi• 
teni a kocsikiszabást. Kifogásolta, a 
miskolci rendezőpályaudvar a moz
donyrendeléseket minduntalan változ
tatja, persze így gazdaságosan dol
gozni nem lehet. Gombaszögi Emma 
(Kalocsa), az ellenség elleni harccal 
foglalkozott. Mihálka László megje
gyezte, hogy sok szolgálati főnök az 
irodából irányítja a forgalmat. Be
szédében tapasztalatcsereként ismer
tette azokat a versenymódszereket, 
amelyeket a szolgálati főnökök mu_n• 
kájuk megjavítása során felhaszna_lhatnak. Bejelentette, hogy bevezettek 
az állomáson a ,,finomrendezést", s ez
zel elérték azt, hogy 22 irány helyeit 
36 felé tudnak rendezni. 

Ezután Bogyó Géza elvtárs, a deb
receni poli<Ukai osztály vezető ie szó
la!t fel. Arra irányította a pártaktíva 
f igyelmét, hogy a poli•líkaoi osztá:yok• 
n-a[t_ a poJi.tLka-i tiszteknek_ a terü-:eli 
pártszervezetekkel való kaposola!_�ka4 
az eddiginél szorosabb

rn 
}<el ! __ f�z�1. 

Rutko<>szki Antal, ·a m1sko.e1 (utohaz 
problémáival _fogla l�ozva, kérte _ a 
forgalmi szolgalattevokel, hogy wld
utat biztosítsanak a mozgalomban 
résztvevő vonatoknak, s megállapí
totta, hogy a vontatási fiókműhelyben 
emelni kell a szakképzettséget. 

Bangó Sándor elvtárs, az MDP 
Központi Allamgazdasági Osztá lya 
nevében üdvözölte a pártaktívát és 
hangsúlyozta, hogy_ � vasutasoknak,_ a 
béke harcos katonainak kel1 lenmok, 
akik vasfegyelemmel járnak é_len , a 
versenyben és az anyagtakarekossag 

során. Arra mutatott rá, hogyha a 
vasutas dolgozók teljesítik a Párt 
és a kormány minden határozatát, s 
küzdenek a mult rossz hagyományai 
ellen, akkor az ellenség minden 
aknamunkája ellenére siker koronázza 
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• vasutasok erőfeszítéseit. A Párt fo· 
kozottan figyeli a vasutas dolgozók 
működését, segíti őket nehéz és fele
lősségteljes munkájukban és a Párt 
biztos abban, hogy a vasutasok meg
nyerik azt a csatát, amelyért harc
ban állnak. 

Faludi György elvtárs, DISZ-titkár, 
(Debr_ecen) az ifjúmunkások készülő
déséről számolt be a „ Vasutas Nap
pal", a VIT-te! és az alkotmány ünne
pével kapcsolatban. 

Máté Sándor elvtárs, a Vasutas 
Szakszervezet Termelési- és Bérosztá
Iyának. helyettes vezetője a szakszer
vezetben dolgozó kommunisták felada
tával és a szakszervezeti munka 
hiányosságaival foglalkozott. Bírálta 
az elszakadást, amely a szakszervezet, 
a Vasútpolitikai Osztály és a párt
szervezetek között sokszor még ma is 
fennáli. 

Kiss Istvánné elvtársnő, MNDSZ
vezető (Budapest-Déli pályaudvar) 
felszólalásában a dolgozó nők kérdé
sével foglalkozott és a férfiak felé 
hangsúlyozta, hogy jó volna, ha a 
dolgozó nőkkel való foglalkozás kér
-dését napirendre tűznék, hogy ezáltal 
is megjavulna a munka menete. A 
férfiaknak semmi okuk nincs félni 
azért, hogy népi demokráciánk a dol
gozó nőket tömegesen állítja be vas
úti szolgálatba. 

Oblánszki Flórián elvtárs, a pécsi 
szabadságharcosok nevében szólalt fel 
és kifogásolta, hogy a helyi pártszer
vezetek nem eléggé ismerik fel a szö
vetség jelentőségét és éppen ezért 
nem is támogatják úgy, mint ahogy 
azt a Szabadsái;:harcos Szövetség je
lentősége megkívánná. Több támoga
tást kért. 

A pártaktíva Rózsavölgyi elvtárs 
válaszadásával és az Internacionálé 
eléneklésével ért véget. 

SZOCIALISTA VASúTERT 
� 

A VI. Országos Vasútüzemi t.rtekezleten Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés. és postaüqyi miniszter. az öszi forgalom feladatait ismerteti. Első sor balról-jobbra: a képen második lqorov, a neqyedik Szovicsov elvtársak, az értekezilet szovjet vendégei. mellettük: Csanádi G yörqy elvtárs, az Allamvasutak vezérlqazqatója, Rózsavölgyi József elvtárs. a Vasútpolitikai Osztály helyettes vezetője, Rácz Kálmán elvtárs, a Vasutas Sza kszervezet fötitkárhefyettese, Bognár 
Imre elvtárs, a Vasútpolitikai Osztály vezetője. Második sorban balról-Jobbra: Benes Mihály elvtárs, a Vasutas Szakszervezet Termelési- és Bérosztály ának vezetője, Lakatos Béla elvtárs, a SZOT Termelési Osztályának vezetője, Vermesj Sándor, a Vasuti Föosztály V. Szakosztályának vezetője, Földvári László elvtárs közlekedés- és postaüqyi miniszterhelyettes, Vend rei Ottó és Banqó László elvtársak, az MDP Közpo pti Allamqazdasáqi Osztályának kép

viselói. 

Az értekezlet első napján Bebrits elvtárs ismerteti 
a vasút előtt álló őszi feladatokat 

Az országos pártaktíva után, a kora
délutáni órákban kezdetét vette a VI. 
Országos Vasútüzemi·Érlekezlet együt
tes tanácskozása. A résztvevők száma 
megkétszereződött. Sotnkúti Arpád 
elvtárs, az Allamvasútak vezérigaz
gatóhelyettese üdvözölte az_ ér_lekezle
tet és javaslatot telt az elnokseg meg-

· választására. Ezután, a már megvá
lasztott elnökség elfoglalta helyét és 
Rácz Kálmán elvtárs, a Vasu1 aso_k 
Szakszervezetének titkára megny,
(otla az értekezletet. Beszéde elején 
üdvözö!te a P�rt K�zponti AIJa'}1· 
gaZ<dasagi Os,zta!ya es a. SZO1'. Je
lenlévő képviselőit, a nem vasutas 
üzemek és a termelőszövetkezetek 
küldötteit, a minisztérium,' a szak
szolgálat ·és az egyes vasúti üzemek 
képviselőit. 

Külön üdvözölte a Vasútpolilikai 
Osztály új vezetőjét, Bognár Imre 
elvtársat. 

Meleg szeretettel köszöntötte az ér
tekezleten megjelenő lgorou és Glo
viscsuk szovjet elvtársakat, akiket 
hosszantartó viharos ünneplésben ré-
szesítettek a konferencia küldöttei. 

Rácz elvtárs elnöki bevezetőjében 
mél�lta az eddigi őszi osúcsforgalma
kat elökészitö vasúti értekezletek fon
t066ágát és hangsúlyozta, hogy a jelen
legi érlekez lelnek kii !ön jelentősége is 
van. Ezt az adja meg, hogy Pártunk 
és Rákosi elvtárs javaslatára az or
szággyűlés törvényerőre emelte öt
éves tervünk eredeti előirányzatának 
nae:vmérvíí felemelését a szocializmus 
építése ütemének meggyorsítása, a 
béke védelme érdekében. A már azóta 
eltelt időszak, a Központi Statisztikai 
Hivatal tervjelenlései világosan iga
zolják: Pártunk célkitűzése reáli,;, fel· 
emelt tervünk teljesíthető, sőt túl is 
teljesíthető. Vasúti vonatkozásban fel
emeli tervünk teljesitése azonban nem 
tehet bennünket elbizakodottá. Vala
mennyiünknek tudnunk kell, hogy ez
évi tervünk hátralévő részének telje
sítése, az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonyolítása, a vasút dolgozóitól és 
vezetőitől fokozott helytállást köve
tel. 

Rácz elvtárs bevezető szavai után 
az úttörő vasutasok küldöttsége meg
jelent az értekezleten és Várhegyi Er
zsébet úttörő vasutas a pajtások ne
vében üdvözölte a „nagy vasút" kép
viselőit. 

Ezután került sor Bebrits Lajos 
elvtárs, közlekedés- és postaügyi mi
niszter beszédére. El mondotta, hogy a 
vasúti munka új ciklusa kezdődik ezek
ben a napokban. Ezt nemcsak mi, ha
nem a Szovjetunió és a népi demo
kráciák is úgy tekintik, mint egy ün
nepnapot, amely mértékadó a teen
dőkre nézve. A „ Vasutas Nap" volta
képpen a ciklus kezdete. Ezen a na
pon mérlegelik az elmult év eredmé
nyét, jutalmazzák az élenjárókat és 
meghatározzák, hogy mi a teendő a 
következő évben, 

Ebben az évben a Párt és a kor
mányzat azt a feladatot állítja elénk 
- mondotta többek között -, hogy 
érjük el a csúcsforgalom idején a 
13.000-14.000 kocsi forgalmat, ameny
nyiben pedig szükség lesz rá 

el kell érnünk a 15.000 kocsi forgal
mat i6. 

Naponta ma már 400-500 kocsit 
keij megrakni a n.agy termés köve,kez. 
ményeként és ez most egyre nő. 
Ez 1000-1200 kocsiig fokozód:k és 
egészen november e'ejéig kel! ebben a 
tem,,óban dolgoznunk, 20.000 vagon 
paradicsomot, 9000 vagon dinnyét, 
12.000 kocsi káposztát, 40.000 vagon 
burgonyát kell elszáili(anunk, a sok 
egyéb áru közöli. A mull évi egy és 
negyedmillió tonna cukorrépával 

szemben két és félmillió tonnára szól 
a rend-elés. Az ipari termelés 30 szá
zalékkal nagyobb szállítást i-gényel. 

A szállításnak ez az 50 százalékos 
emelkedése rendkívüli feladat és egé
szen rendkívüli eszközöket és mód
szereket kell alkalmazni, ha ezl a fel
adatot meg akarjuk oldani. Ebben az 
évben fellétlenül igénybe kell venni 
a háromnapos kocsiforduló!, és ha kell, 
még a három nap alá is leszorítjuk 
a kocsiforduló!. 

A harci front nálunk hármas tagozású 

A feladat óriási és ilyen feladattal 
még nem kellett megbirkóznunk. 
14.000-15.000 kocsi naponkénti rako
dásának elérése - harci feladat. A 
harci front nálunk hármas tagozású. 
Először is meg kell birkóznunk a 
vasúton belül lévő ellenséggel és 

a legkíméletlenebb harc árán is le 
kell gyiirniink ezt az ellenséget. 

A másik frontszakasz: harc a hátul 
kullogók, a lusták, a szolgálatból el
maradók, mindazok ellen, aktk nem 
a<1fák oda munkaerejüket a szolgálat 
jó elvégzéséhez. 

A harmadik frontszakasz: az az el
végezni való, amelyet feltétlenül mei; 
kell valósítanunk az őszi forgalom JO 
lebonyolítása érdekében. Raktárépités, 
új vágány, telefonok felállítása, stb. 

Bebrits elvtárs ezután azt taglalta, 
hogy miként vagyunk felkészülve az 
őszi forgalomra. Hangsúlyozta, ho� a 
Párt és a kormányzat nemcsak kove
teli a jó szállitást, de segit _is a�
ban, _hogy ezt a feladatot el tudJuk ve-
geznt. 

Törvény lesz 

az éjjel-nappali rakodás 

, A 'épgazdasági Tanács és a mi
nisztertanács halározatlal törvényerőre 
emeli azt, ami eddig csak l<ivélelesen 
volt engedélyezve: az éjjel-nappali ra
kodást. A be- és kirakás, árumozdítás 
ezentúl éjjel-nappal végzendő. És 
hétköznap, vasár-, vagy ünnepnap 
egyaránt rakodni kell. Hatalmas �e
gitség ez, és ehhez jön még a Part 
és kormányzati intézkedések egész 
sora, amelyek nemcsak a vasút, ha
nem a szállílófelek, a különböző tár
cák és azok szervei felé is szólnak: 

segíteni a vasutat abban, hogy az 
őszi forgalom idején meg ludJa 

állni a helyét. 
A mozdony- és kocsiparkról szólva 
hangsúlyozta, hogy a mozdonyok és 
kocsik állapota és iókarbanlartása 
magasabb fokon áll, mint a mult év
ben. Jobb járműveink vannak, keve
sebb javítást igényelnek majd az őszi 
forgalom idején. A felemeli ötéves 
terv nemcsak nagyobb feladatokat fog 
elénk állítani, de 

önmííködő lérközbiztosilásunk, a félig automatikus térközbiztosilás is több 
vonalon sűrűbb térközzel, mint azelőtt, 
szintén fejlődést mulat. Ma már sok
kal tanultabbak, magasabb műszaki 
ismeretekkel bírnak, és politikailag jó
val fejlettebbek a vasúl dolgozói, mint 
a mult évben. Mindez elősegiti a 
rendkívüli feladatok megoldását. 

Becsüljük meg és segítsük 

a dolgozó nók e:::reit, 
akik a vasúthoz jönnek 

Bebrits elvtárs ezután kifogásolt, 
a férfi dolgozók viselkedését a dol
gozó nőkkel szemben és hangsúlyozta, 
hogy a szolgá latvezelőknek gondos
kodni keli arról, hogy 

az a légkör, ahogv sokan a dol
gozó nőket fogadják, kezelik -
ne legyen rideg, sokszor v�sza-

utasíló. 
Ezután sorra vette a miniszter azo
kat a leendőket, amelyeket az egyes 
szakszolgálatoknak kell elvégezniök 
az őszi forgalom idején, A forgalom
nak - mondotta szakítani ke.J 
azzal, hogy ő legyen a leghátul kul
logó az új módszerek átvételében, 
megismerésében és elsajátításában. A 
menetirányitást egyszer már (ökélete
sen meg kellene tanulni. A menetirá
nyilókat ki kell emelni az e.lszige(elt
ségből és a legközvellenebb kapcso
latba kell hozni a vonatiorgalmi élet
tel. 

24 órás vonatforgalmi terv 
De nemcsak a menetirányí(ást kell 

megjavítani, hanem a tolatási mód
szereket is. ötven évvel el vagyunk 
maradva. Amit a vontatásnál sikerült; 
megfelelő politik,ai alátámasztással 
megvalósítani és sikerült a nagyszerű 
Szlaha11ov-mozgalmat is előbbre
vinni. úgy most a forgalomnál is tör
jenek be és vezessék bé az egész vi
lágon lep-feilellebb szovjet módszere
ket, a gurító dombról történő mun
kában és a siktolatásnál. 

Me'e: kel! szűnnie a vonatok ácsorog
tatásának. A vonatok menetében nincs 
áthatollrn(a(lan e:át és bizonycs fenn
tartással, bizonyos jelzöállilásokkal is 
-, de minden mozog. Indokolatlan a 
vonatok ácsorogiatása, mert kezünkben 
van számos módszer, amellyel a vo
natok dinamikáját a rohanó életben 
előrehaladva tudjuk tartani. A vonal
forgalmi terv például egészen új do
log nálunk. A Szovjetunióban már ré
gebben megvan. Ennek lényege az, 
hogy kezünkben van, hogy a követ
kező 24 órában milyen vonatok fo�
nak közlekedni. Persze, nem egy em
bernek a munkája a vonatforgalmi 
terv. Az adatokat ezzel kapcsolatba,n 
éjiélíől reggelig össze kell szedni, le 
,kell fektetni, lentről kell, hogv jöjjön. 
m'nd [elje'b-b és feljebb. A vasúton az 
anarchia ideje elmult és 24 órára 
előre láthatjuk, hogy mil kell vé-
gezni. Ezt az egyszerű .. és szép 
munkamódszert helyezzuk magas 
színvonalra, menlesitsük a hibáktól, 
hogy ee:y hónap mulva már megköze
lítően tökéletesen működjön, hogy a 
nagyarányú feladatok elvégzéséhez se
gitség legyen. 

Bebrits elvtárs ezután a kereske
delmi szolgálat ké�désével foglalko
zott. Elmondotta, hogy ma már 24 
órás rakodási tervről beszélhetünk és 
öl nappa I előre majdnem bizonyosan 
tudjuk, hogy az állomáson mit kell 
rakni. A szállításnak ez a tervezése 
elég jó színvonalon áll. De a vele 
kapcsolatos másik feladat: az irány
vonatok tervezése és rakodása még 
sok hiánnyal küzd. 

Bebrits elvtárs a vontatással kap
csolatban megjegyezte, hogy a futó
javítás mos( sem megy jól. Tömérdek 
kocsi ál 1. Ez teljesen helytelen. Két 
váltási kell bevezetni és arra kell tö
rekedni, hogy 

az elkövetl<ezö két-három hónap
ban már három váltásban vigyük 

a futójavítást. 

Egyelőre csak a kocsikra érvényes ez� 
de ha az erős forgalom követelni 
fogja, akkor a mozdonyoknál is be kell 
vezetni. Hosszasan fcglalkozott a von
tatási szolgálat kérdéseivel, majd az 
újítókkal kapcsolatos eljárásról be
szélt és hangoztatta, hogy már nem 
lehel azt mondani, hogy a reakció ül 
azokban a székekben, ahol az elbírá
lás folyik. Itt már politikailag fejlet
tebb és műszakilag hozzáértő embe
rek, a haladás emberei, szoci a lista 
rendszerünk vonalán gondolkodó em
berek intézik az újítások kérdését. Ki
fogásolta a vá I aszok szövegezését, 
amely /sokszor félreértésre ad alkal
mat. 

az ötéves tervben rohamosan emel
kedni fog mozdony-, kocsi- és 

Minden eróvel harcoljunk a balesetek ellen 

villamosmozdony-parkunk. A továbbiak során a minisz(l'r a 
A mull évivel ös&zehasonlítva, ielenlös baleselek elleni harc kérdésérői be
számú állomási vágánnyal, rakodó- szélt és. hangoztatta, ho,:rv valamennyi 
és kitérővágánnyal van ·több: kettős- szolgálati ágnak t1gye a baleset elleni 
vágányu vonalaink is nőttek és össze- küzdelem kérdése. Több példával alá
hasonlíthatatlanul több az iparvágá-

1 
támasztotta a bPleset elleni harc 

nyunk. A menetirányító berendezések szükségességét és 'iangsúlyozta, hogy 
tekintetében is nagy fejlődés van. Az soha sem szabad 02! mondani, hogy 

az emelkedő forgalom, emelkedő bal
esetszámot vált ki. Emelkedik a bal
esetek száma és ugyanakkor csökken 
az éberség és a fegyelem. Ebben az 
esztendőben a baleseti statisztika 
magasabb számot mulat, mint a mult 
évben. Ez türhetetlen állapot. 

A balesetek növekedése azt jelenti 

1 

- mondotta -, hogy hiba van az 
egyéni felelősség, a főnökök vezetőké
pessége körül. Hiba van az oktatásnál 
is. Az állomási berendezések nem tel-
jes korszerűsége, a kétlakiság: első 
helyen álló baleseti források. Meg 
kell mondani, hogy túlmagasra érté
,kel,lü.k azoknak a vasutas dole:ozók
nak a számát, akik már jól viszonyul
nak a munkához, akik szocialista 
értelemben dolgoznak. 

Szovjet példa alapján vonatfOl"

galombiztonsági ellenőrző csoportot 
létesítettünk. 

A bi-zol!ság egyik szolgálati helvröl a 
másikra fog menni és az lesz a fel
adata, hogy alaposan megnézze a 
váltókezelők és térfelvigyázók mun
káját. Kényszerítsék a mozdonyvezető
ket és fülőke! arra, hogy a tekintetüket 
ne vee:yék le a pályáról, mert ha a pá
lyát nem figyelik, az ellenség könnyen 
ráteszi az akadályt. És az ellenség 
aknamunkáját idejében meg kell látni 
a pályán éjjel is, nappal is. Ugyan
így kell figyelnünk azt, hogy hogyan 
áll a váltó. A vonta(ószolgálat dicsére
tére legyen mondva: az utóbbi időben 
ezt már megteszik a mozdonyveze
tők. Az ellenőrző szervnek azonban 
nemcsak műszaki vonalon kell dol
gozni. Azt is feladatává tettük, hogy 
segítse a Politikai Osztályt, a párt
szervezetet, a szakszervezetet az em
berek mozgósilásában: úgy végezzék 
a munkájukat, hogy tudatában le
gyenek annak, hogy tízezrek élete és 
sokmillló forint értékű áru van a 
kezükre bízva. 

Tizenkétmillió forint jutalom 

a Legjobbaknak 

A miniszter megállapította, hogy a 
szocialista verseny a vasúton a hibák 
ellenére is egyre magasabb fokra 
emelkedik. Mind több lesz az élüzem 
és a sztahánovisták száma. A dolgo
zók állandóan tanulnak es feljebb 
emelkednek. A pártszervezet, a szak
szervezet és a szakszolgálati vezetés 
arra törekszik, hogy ez a folyamat 
minél nagyobb arányú legyen és en
nek következtében minél eredménye
sebb legyen a dolgozók belső átala
kulása. 

- Számos új munkamódszert vet
tünk át .az elmúlt években a szovjet 
szlahánovistáktól és megtanultuk ki-
sebb-nagyobb mértékben a'.kalmazni 
i, ezeket. Ezekkel ,a módszerekkel 
tudtuk sikeresen lebonyolitani az előző 
évek őszi csúcsforgalmát. Az idei 
megnövekedett le!adalokat azonban 
csak úgy tudjuk teljesíteni, ha a szov
jet módszereket még tökéletesebben, 
még szélesebb körben alk.aimazzuk. 
Különösen a forgalmi szolgálatra há
rul nagy fel,adat, de a kereskedelmi 
szo'.gálatnak is javitania kell munká
ját: arra kell törnkednie, hogy helyes 
rakodással minél több irányvonatot 
indíthassanak á'llomá5ainkról. 

- Az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonyo'.ításáért legjobban harcolók 
jutalmazása terén nem leszünk szűk• 
markúak. 

Tizenkétmillió forintot osztunk 
majd szét az.oknak a kiváló dol
gozóknak, akik legjobban segítik 

elő a gabona zökkenőmentes el
szállítását, építkezéseink és üze-

meink anyagellálását. 

Bebrits elvtárs ezulán ismételten 
hangsúlyozta az idei, őszi forgalom ma
radéktalan teljesítésének szükségessé• 
gél. 

Amit ma építünk, a béke építése -
mondotta befejezésül - amit szálli
tutik az építkezésekhez, azt „békevo• 
11atok" viszik. Az őszi forgalom meg
növekedett leladalainak végrehajtása 
azt jelenti, hogy a vasutasság a bé
kéért folyó harcban eredményesen 
állja meg a helyét. A vasutasok az 
őszi forgalom, a békeszállitások lebo
nyolításával harcolnak a béke megvé
déséért. Ez a feladat szép és nagy 
feladat! Érdemes küzdeni, érdemes 
dolgozni e feladat teljesítéséért. A 
magasabbra emelt gazdasági és kul
turális életszínvonal, a köz életének 
megszépítése, gazdae:ílása visszahárul 
ránk: a vasutas dolgozó együtt emel
kedik magasabb életszínvonalra az 
ország többi dolgozójával. Éljenek a 
vasutasok, sztahanovisláink, az élenjá
rók, akik most is kézbentar(ják és biz
tosítják a forgalom menetét! Éljenek, 
doig"ozzanak az őszi csúcsforgalom 
sikeréért! 

Bebrits elvtárs beszéde után Rácz 
e'dárs az értekezletet üdvözlő táv
iratok egyik<'t o:vasla fel a dolgozók 
nagy lelkesedése közben. 
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Szünet i;tán az értekezl� elnöki 
tii;zlét Róz�auötgyi el\'!árs vette át. 
Az értekezlei foiytatása után el6őnek 
a DISZ.ifjúság küldött6'ége üdvözölte 
az értekezletet. Dózsa Piroska, a Vas
úti  Főosztály f iatal ja inak harcos üd 
, özietét to:mácsolta. Jgéretet tettek 
arra, hogy a főosztá'lyi f iatalok az őszi 
c.;úc,;forgalom lebonyol ítása j,dején 
még fokozottabb harcot folytatnak az 
ellen.ség és a bürokrácia ellen. 

A fiatalok utá,1 Szed!.acsek Sán<lor 
e'.vtárs, sztahánovista, a Rákosi Mű
-.ek kü'dötte á: lt fel szó' ásra. Szed
/acsek elvtárs a Rá,k<>si Művek forró 
ü d,·öz'.etét tolmácsolta. Elmondotta, 
hogy különösen nagyra értékel ik é.s 
megbecsül ik a vasutas dolgozókat, 
akik az i,döjárás minden viszontagsá
gával daco'va. mindenkor éJeiveszély 
közepette telje&ílik köte'.e.sségüket é6 
ezrei az ipari dol gozóknak is �e. 
tővé teszik. hogy a szooializmll6t 
építő munká>bó! kivegyék részüket. 

Es ha a vasút dolgozói - mon
dotta - segítséget kérnek tői ünk, az 
ipar dolgozóilól, vajjo1 gondo'.kozha
tunk e e!;Y percig is azon, hogy meg. 
adjuk ezt a se�ít.seget. Nem! Feitéte! 

né•'.küJ meg kell adnunk a segítségei 
ahhoz, hogy a vasút dol·gozói meg 
tudjanak felelni a követelményeknek, 
amelyet a Párt, a népgazdaság á l l ít 
lel a vasúttal 5zemben. 

Utána lengyel József 5z.tahánovis!a 
főmozdonyvezető olvasta lel a 5Wvjel 
„Vasutas Nap'' alkal mából külden-dö 
távirat szövegét, a küldöl1ek hatalmas 
lel1kesedése közben és mint annyisror 
máskor, az értekezlet során 5zünni 
nem akaró taps közepette él tették a 
hata'.mas Szo,·jetur.iót, Sztálin elvtár
sat és a hő,, szoviet vasutasokat, a 
Pá rtot s a magya"r nép .szerelett ve
zérét. Rákosi e:vtársat. 

A kö,·etkező felszólaló Mester Ernő 
e:,társ vo:t, aki az a :sógö<li „EgyesiUt 
iörekuő" terme!öszövetkez.et nevében 
üdvözö:te az érteket:etet. Azt kérte, 
hogy a \ a,sutas dolgozók segítsenek a 
mezőgazdasár,nak a bő termést és az 
iparból áram,ó nagymennyiségü árut 
les.zá!:ila.1i. Vi gyaz,zanak rájuk, m in 
den szem gabona veszteséget jelent. 
1 géretet 1ett a rra, hogy az érkező ko
<'slkat azonnal kirakj,ák a szövetkezet 
dolgozói és a rendelt kocsikat azonnal 
megrakják, hogy a s21övetkezet hibá-

SZOCl-'LIST A VASúTl:.RT 
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jából ne késfeHessék a kocsifordu!ók 
gyorsítását. Arra kérte végÜJ Mester 
elvtárs a vasutas do'gozókat. hogy 
végezzenek népnevelő munkát a vas• 
úton megforduló mezőgazdasági • do!• 
gozók közölt, hogy minél többe., lép
jene-k be a &zövetkezetekbe s ezá l1al a 
vasul-asok i6 segítsék elő a mezőgaz. 
dasái mielóbbi 6zociali&ta átszervezé
sét. 

Ezutá,n Ré!Zsavölgyi elvtárs elnöki 
zlárszava következett. Hangsúlyozta, 
hogy Pártunk a vasu1a;, do!gozók tár
sadalmát 62!Ünlelenül t ámogatja és 
segíti a felszabadulás óta, A mull 
rendszerben még lenézel,! vasutas, ma 
az ország egyik legmeg:bee&ür!ebb do!
gozója_ A „ Vasutas Nap" rendszeresí
tése is ezt biz.onyílja .  Röviden össze· 
gezle a ,a,;utasság fe:iadata·t és ki· 
eme'.te, hogy rninde,1 erő Ö55,zefogása, 
a feladatok helyes felmérése. az eJ . 
lenség ellen•i következetes harc, ez az, 
ami a lapjává kel l hogy vá'jék az. őszi 
forga!om ,·égrehajtásának. At kel l 
hogy ha&Sa az érteke'llet mill<:len ré&'zt
vevöjét az a f�elösség, ameHyel nem
osak a vasutasok sz.ázezre.s láborá
na,k, hanem az egész ország dol gozó 
népének és Pártunknak tarlo-tunk 

A vasutüzemi értekezlet második napja 
Rózsai•ölgtJ/ elvt árs záróbes-z,é.déveJ 

vége'ért a Vasútüzemi Ertekez.let elsö 
napja. Az. együttes értekezlet második 
',1apján, augusz>lus 5-én, szakmai ér
tekezletek kezdődtek, ahol a Vasúti 
Főo.sz.táJy szakosztá yvezetői voltak az 
előadók. A forgalmi távközlő és biz
los.ító berendezési szo)gá-iat részére 
a MÉMOSZ kongresszusi termében, a 
kereskelelmi szolgá lat részére a Vas
u tas Szakszervezet tanácstermében, a 
pá lyafennta rl,ási és hídszo'.gálat ré
szére a Vasút i Főosztály kul túrtermé
ben, a vontatási  szolgá:at és anyagh i 
, atal részére a MÉMOSZ olvasóter
mében, a műhelyi szolgál at részére 
ped;g a Royal kul túrtermében tartot
ták  meg az értekezletet, ahol ,szakmai 
vonatkozásban tárg) alfák az. elmúlt 
őszi forgalom tapaszta'atait és az új 
őszi osúc&forgatom fel•adatait. Utána 
UJbó! összeült az  együttes értekezlet a 
\\ÉiV\OSZ.székház kongresszusi termé
b�n. ahol meglrez.dődtek a hozzászó· 
lások. 

Rácz elv.\árs el 1öki bevez.előj.e után 
Födi Sándor eh·bárs, szlahánovi.sta 
mozdony,vezető felolvasta a VI. Ornzá 
gos Vasutüzemi Értekezlet ha.tároz.ati 
jarnslatának tervezetét, ame!yet a kül
döttek -egyhangúan magu•kévá tettek. 
A határozat ,szövegét lapunk hatodik 
o:dalán közölJük. 

Ezután követkeúek a hozzá,szóiá 
sok. Veszeli Jenő (Budapesl-I<e:eti 
Fűtőház) a fíilónáz nevében páros
,er.senyre hívta ki az .Északi Fűtőház 
dolgozóit. Bakos József elvtá rs az  
Esz.aki Fűtőház. dolgozói nevében el 
fogadta a kihívást. Horváth lst\'á 1, 
Szombathely ál lomás do:gozója ' be,je
lentelle, hogy eddigi vál la lásaikat tel. 
jesítették és az ö.szi lorgaiom érdeké
ben újabb pá,rosversenyre hívják ki 
Tapolca ál lomás dolgozóit. A kihiv,ásra 

Bérci Bé'a, Tapolca á!lomá,s dolgozói 
ne,·ében a kihívást e!foga·dta. Utána 
Horváth Sándor, a pápai osztálymér
nök5ég do' gozói nevében versenyre 
hída ki a szombathelyi osztáíymérnök. 
ség dolgoz,;jit, amelyet \'arga József eJv
t ú rs, a szombathelyi osztá;ymérnökség 
do' gozója fogadott eJ. Ezután Vereckei 
János, a La ,1-dler Művek dolgozója pá
rosversenyre hívta ki a MAV Északi 
.Jánműjavitó OV do:gozóil, amire Ten
gerd; JózsE'f elvtárs válaszolt. beje 
lenlve, hogy az üzem dolgozói ne
sében örömmel iogadja el a kihivás.t. 
A kereskede·mi szo:gá'at vonalán Kiss 
Imre e:vtárs, Budapest-Nyugati pá'ya 
udh·ar ,ré.sléröl Buda.pest-Józsái,áros 
kereskedelm i  do'gozóit hivta ki pá
rosversenyre, amelyet Dombai Lász:ó 
el\l-árs fogadott el . 

Pozsonyi Mihály csatlakozik 
Gazda Géza felhívásához 

-' lelkesen megtapsolt felhívásokat 
követte Pozsonyi Mihá:y elvtársnak, a 
Land'.er Művek sz�aháno'>i&tájána-k fel
híváj;a. Kérte az i l letékeseket, hogy a 

munkatervet az anyagterv elölt adják 
meg, hogy ezzel is je'.entős anyagot 
leheSöen megtakaritani .  Bejelentette, 
hogy 

elsőnek csat!akozik Gazda Géza 
felhívásához, amely a SZOT V. 
teljes ülésén hangzott el az aflya g-

takarékossággal kapcsolatban. 

Pozsony; elvtárs versenyre hívta ki a 

járműja1 itók val amennyi művezetőjét 
a hul!adéknak, az e'.iekvő és óooka. de 
haszná:ható a nyagoknak a legnagyobb 
mértékben va!ó fe:hasz,1,álárs.lra. I<i· 
emelle, hogy a mozga:om újabb len 
dületet és újabb eredményt jelem az 
őszi csúcsforga lom z.avartalan biztosí
tása érdekében. 

Csanádi elvtárs '3:Js:::efoglaló elóadása 

E zután került sor Csanádi György 
e!,társnak, at á l lam, asutak vezérigaz• 
gatójának összelogla'.ó előadására. 
E:mondolla, hogy a tanácskozások és 
a határozathozatal munkája az érte
k<!z'.et mögött ,ál 1, de ezzel cs.a k az 
első lépést tettük meg az őszi lor
galom lebonyolítása felé. A bo!.sevik 
szervező munka egyi'k al,ape!ve: mi-.1 
den határozat annyit ér, amennyit 
tényleg meg is vaiósítanak be'.öJe. 
Mindez azt jelen!Ji, hogy ,J\onieren
ciánk eredményeit. a határozat pont
jai t most a Jegszé'.esebb alapoko.1 ki 
kell v,nnünk a vasutas dolgozók közé. 
El kell érnünk, hogy augusztus 1 2-ig 
a békehét alatt valamennyi szolgá! ali 
ág do'.gozói megismerjék, megért.sék 

és magukévá !egyék a Vasútüzemi Ér
te�eziet határozatának minden pont
ját. 

Csanádi eldárs ezután a határozat 
egye.s pontjai\'a! kapc.so' atba.1 ismer
tette a fe:adatokat az egyes szaksz.ol
g,á'.atnak megfelelően. A kereskedelmi 
szo' gá' a tnál hangsúlyozta a jó együtt
működést a vasútüzemen kÍ\·ü:i fe
lekkel. Egvik le1<fontosabb feladatnak 
je:ö le n1eg, hogy az i rányvona·tképzési 
mozga'.mat a forg.aimi és vontatási 
szo1gálatta: együttműködve továl>bíej 
lesszék és a csúcsforgalom ideje a 'a!t 
elérjék a napi 300 i rány,·onat köz:e. 
ked!e!ésél. A komtP'.exbrigád mozgal
mat todbb kel l fejleszteni és a je 
len:,egi komplexbr"gádok számát 1 200· 

Yárheqyi Erz:sébet úttör6 vasutas d�l q oz� p�Jtástársal nevében lldvözll .az 
,rtekezleten megjelent „Naqy vasut" kepv1sel6lt. Kfv�njuk - mondotta töb· 

bek között -, hoqy ez az értekezlet Pártunk és Bebrits P . .aJtás vezetésévt:1 
• · nkat veqezzen és naqy Jepéssel vlqye el6bbre szoclaltsta vasutu-nk épr 
10 mu tá5ének !!_aqy Uqy6t. 

ró! 3500-ra ke!I eme'.ni. Va;;törvény
kén{ ke:1 érvénye<;ül nie annak, hogy 
a kocsirakományú kü:deményeket a 
rende] kezésreboosátás e:ött négy órá
val, a zárt vonatokat pedig 1 2  órá\'a l  
elöénesitjük. 

A forgalmi szo!gálat fela<latait ösz
szefogla '.va hangsú,yozta, hogy a 24 
órás vona11orga imi terv rends-1..ere h ' 
vatva van  biztosi!JJn i  az.t, hogy forgalmi 
szo:gálalunkat te'.jes egészében terv
szeríké tegyük. A forgaimi szolgá' at 
dol gozói közü.1 a legnagyobb re:adat 
ismét a menet i �ányítókra hárul és itt 
komoly fejlődést kell elérnünk. Meg 
kel l javítani a \'Olla tkisérö szemé:yzet 
,ezény,ési munkáját. A női dolgozók
.,ak a munkáját e'.vtár;,;i segítségnyuj
tással ke'.,I segíteni, hogy az. ősz-i for
galom során már  ők is teljes éritékű 
do gozói legyenek vasútunknak. Edihez 
tartozik a l aktanyakérdés sürgös meg
o:dása. A távköz,ő és biztosílóberende 
zési sZO'.gá'.•a tnál  összpontosilani kel' 
az erőket, hogy v,áMalá.saikat határ
időre elvégel!izék. 

A vontat-ásí szolgálar feladata i ról 
szólva e,mondotta, hogy a „2000 to11-
nás".mozga'.ommal el kell éroü.ik nari 
50.000 tonna többterhe'.és továl>bítá 
sál .  El ke•'. l érni a köz'.ekedő tú.terhe!é 
ses \'onatok számának 250-re \'aló nö
, eJ,;.;ét és azt. hogy az „500 kilomé
teres" mozgalomban rész.t,evő moz. 
donyok napi kf:ométerteljesítménye 
e!érje a 1 90 ki:omélert. 

Hosszan sorolta fel a vontatási 5zol
gá!a t  le'.adatait, és fontos fe:adat ,1ak 
emel te ki, hogy az 195 1 .  é\Te e:ö
irányzolt 1 50.000 tonna szénmegtak.a ri
tást az ősz,i lorg,alom ideje a aH to
v,ább fejle.sszék. 

A továbbial< során a mííhely; a pá 
!yafenntartás é& h íds.zo'gá·at fe:ada
ta it fogla:t,a össze. Fe:hívta a kii:döt
tek figye:mét a hős szovjet vasuta;;ok 
pt'ldmamutatására és arra a megbec,,;ü.  
!ésre, ame:y a magyar \'asutasságot 
a „ Vasutas Nap'' megtartásá\'al éiií. 
Hangsúlyozta, hogy az ezzel kapcsola 
tos országos ünnepségek egész sora, a 
békeőrségek és a békevon a tok ez,rei 
kell, hogy demonstrá l j ák  a magvar vas
utas ág törhetetlen elhatározását a 
iegye:mezett, po.1t<>'! és éber .szolgá
l attételre, a pol i t :kai és szakmai tudás 
á! landó növelésére, a vasutas munka 
színvonalának 6zakadallan eme:é
sére. 

De a megmozdu l-ások és ünnepségek 
mögött ott ken lenniök a te'.jesértékű 
munkafelajánJások·nak. Ezen a .iapon 
adjunk úja-bb hata '.mas lendü'.etet az 
alkotmányunk ün�pére indított mun
kaversenynek. hogyi augusdus 20 ra a 
magyar vasut•as.ság minde.i eddig:nél 
nagyobb munkasikerekke! áJlhasson 
dolgozó népünk elé. 

Legyen tehát  ez a nap az e'ső ma
gyar , ,Vasutas Nap" egy méreteiben 
és eredményeiben egy minden eddigit 
fe'.ü!mu;ó vasutas ve1'Senymozga!om 
l;,bontalmzásá·na k  napja, egy oiyan 
versenymozgalom megindu lásának 
napja, amely hatalmas eredményekkel 
gazda.gítja egész do:gozó népünket az 
alkotmány ünnepére kiteljesített ver
senyváli a l ásaJ\al és utána tö�hetet'.en 
:eodülettel folytatómk tov,ább az őszi 
forga!om sikeréért fo:yó mu,ll,aver
senyben az öté\'es tervün.k második 
é,·ének határidőetőt4i te'.jesitéséérl v í  
volt harcban. Legyen ez. a nap, a z  
e'.,,;ő magyar „ Vasutas Nap" le:kes 
tüntetés, hata1mas demonstráció, a 
SzovJetun ió, Pártun.k és népköztársa 
ságunk me!lelt, bizonyíték a mi tör
hetetlen akaratu.1król, ötéves ten·ünk 
sikeres végrehajtá,.,,ára. a szocial izmus 
épitésére és a világbéke fenntartásá
ra, - fejezte be beszédé! Csanádi elv
társ. 

A konferencia résztvevői hatalmas 
zúgó taps közben haláVizták el, hogy 
táviratban üdvöz 1 ik népünk szeretett 
vezérét, Rákzy.,i Máiyás elvtárt>al. 

Ezzel a VI. Orozág05 Vasútüzemi 
Ertekezi.et végetért. 
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A „ Vasutas Nap" nag_ysikerü plakátja 

lerlini vu.1·u&1.roJ ,últ1.iiü- -
11_ leleofonli #t!k�11Kott.'!i.f�11ft 

Nagy örömmel ·töltött el bennün
ket békeiidvözle1elek és hálás kö
szönetünket fejezzük ki érte. Ebből 
azt látjuk, hogy a bikéért való 
küzdelemben nem állunk egyedül. 
Ebben a harcban valamenn_1Ji ha
ladósze[(erml szaktársunk , ,az ösz
szes bélzeszerelö népek támogatását 
élvezi. 

Mi, a Berlin-Charlollenburgi pá
lyaudvar vasutasai, - állomásunk 
a berlini angol megszá{tási övezet
ben fekszik - érezzük na,tyon jól, 
hogy miként készítik elö a ru1uf!ati 
imperialisták a hábortit. Békéért 
való kiizdelmiink azáltal is nehezeb
bé Pálik, mert a nyugati me,tszáUó 
hatalmak minden elképzelhető aka
dályt útunkba gördítenek. Szaktár
sainkat és békeharcosainkat munká
juk közben gyakran /etartóztalják, 
majd fogságba vetik öket. 

Nagyon is jól tudjuk, hogy csu
pán valamennyi nemzet dolgozói
nak szoros együttműködése ment
heti meg számunkra a békét s ép-

pen ezért leveletek bizonyság szá
munkra, hogy mi közös fronton, 
azonos célokért küzdünk. Ma, ami
kor a német vasutasok napját ünne
peljük és válaszunkat megírjuk, 
különösképpen lekötelezve érezzük 
magunkat. 

Mi azt is tudjuk, hogy a mi kö
zös harcunkban, amelyet a béke ér• 
dekében folytatunk - oatamennyi 
dolgozó hazája: a na,w Szovjet
wiió áll mellettünk és hogy a béke 
híveinek tábora egyre hatalmasab
bá válik. Azt üzenjük a magy,1.r 
vasutas dolgozóknak, hogy mi �iem 
fáradunk bele a küzdelembe és itt 
Nyugat-Berlinben mindent meg
teszünk a béke fenntartása érdeké
ben. 

E/jen a német és magyar vasuta
sok barátsága! E/jen a békeharc ve
zére, a Szovjetunió nagy vezetője, 
Sztálin! Békeharcosi üdvözlettel: a 
Ber{in-Charlotíenburgi vasutasok 
békebizottsága. 

H. Richte, 

A VASUTAS NAPPAL KAPCSOLATOS ÜNNEPSÉGEK MENETRENDJE 
Augusztus 9-én 16 órakor: az Északi Fütöhá.z H ámá,n l(ató-névvállOI · 

tatási ünnepsége; 
Augusztu„ 1 1  én 12 órakor: 25 vasutas dolgozó kitüntetése a Royal 

épületében; 
_ Augu.;ztus 1 1 -én 14 órakor: ,a Vasutas Képzőművészeti l(iá:lítás meg• 

nyi1ása a Nemz.eli S7 . .a-!onban. 
Augusztus 1 1  én 1 7.30-kor: a „Tel jes gőzzel" cimű vasutas-tárgyú film 

bemutatója a Vörös C·illag filmszínházb.w. 
Auqusztus I l én 20 órakor: a Parlame11lben a Pát"! é6 a kormány tagjai 

fogadj�k az é'enjáró vasutas dolgozók küldöttségét. 
Augusztus 1 2-�n 6 órakor: Zenés ébresztő. 
Augusztus 1 2-én 10 órnkor: a gel1érU1egyi Szovjet Em!ékmü megkoszo. 

rúzá,JJ. 
�ugu?'us 1 2  én 1 4  órakor: a kormány tagjainak, a kü: löldi delegációk• 

nak _es ko�el 15.000 vasutas dolgozó jelenlétében ünnepélyes v.isutas tiszl
a,·at.a ·. Ltana ;.portbemu!a(ó a Vasas-páiyán. 

Augus1lus 12 én 20 órakor: Diszelöa<lás a Ma�ít-szigeten. 

A dolqoz6 n6k 1s szép szjmmal voltak képviselve az lrtekezleten, Képünkön 
(b� l ról-Jobbra) Boda Maqdolnát (töröksz entmlklósi osztálymérnökséq) és Borhi 
Belanét (MAV Fetépltményi- •• Vasa ny aqjavító OV.) tilthatjuk amint szorqat
masan jeqyeznek, hoqy aiJ értekezleten hallottakról beszám'olhassanak u 

Mzemben és tapasztal atai�at �özkinc."-• te9yélc. 
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KÉSZÜLJÜNK FEL AZ 1 951-52. TÖMEGOKTATÁSI MUNKÁRA 
Szeptemberben indu l az 1 95 1  52. 

évi oktatási évad, így beindítjuk 
or�zágszerte tömegoktató előadá
sainkat is. A szakszervezetekre hárul 
az a döntő feladat, hogy a tömeg
oktató előadásokon keresztül a pár
tonkívü l i  dolgozók széles tömegeit 
vonja be az oktatásba és ezen ke
resztül segít,e a termelés emelését, 
dolgozóink tudásának bővíté-ét. 

máit, ha lísztában lesznek a tömeg
oktatás döntő jelentőségével. 

A kullúraktívá ink továbbképzése 
céljából est i iskolákat indítunk be, 
ahol megismertetjük aktíváinkkal 
azokat a fe ladatokat. melyek reánk, 
kultú rnevelési felelő ökre háru lnak. 
Ehhez nagy segítséget ad a SZOT 
Kultúrnevelési Osztálva ál ta l 
augföztus hó végén rnegtartando 
eg) hetes hentlakáso iskola.  melyen 
20 kul lúraktívánk fog résztvenni. 
kik az e,ti i ·kolák vezetői lesznek. 

botőrcselekményeire. A tömegneve
lő előadás hatékony fegyver dolgo
zóink éber égének emelése terén. 

A tömegelőadások szervezésé11él 
vegyük tekintetbe ku ltú rotthonain
kal és rendszeresen szervezzünk 
tömegnevelési előadásokat, melyek
re dolgozóinkon kívül családtag
ja ikat i s  vonjuk be. Be kell szer
vezni minden kultúrotthonban az 
előadói -kört, mely á l ljon a termi>
tésben élenjáró dolgozókból, mtí 
szaki értelmiségből és az üzemi or
vosból. Ez a szakkör l átja el majd 
előadókkal az ismeretterjesztő elő
adásokat és megadja a segítséget 
az egyes előadások megtartásához. 
melyeknek kapcsolódniok kell ;iz 
egyes üzemek kérdé eihez. 

Különösen fontos kultúrottho-
nainkban az 

Elei és Tudomány-körök mííködésP. 
melyek nagymértékben járu lnak 
hozzá dolgozóink tudhának emelé
séhez. 

Az 1 95 1  52-es tömegoktatási 

s 

ALKOTMÁNYIJNK IJNNEPE 
A magyar dolgozó nép lelkesedéssel készül az alkotmány • ünnepére. 

Első alkotmányát ünnepli a magyar dolgozó nép, azt az alkotmanyt, mely 
biztosítja számára a munkához, pihenéshez. tanuláshoz való jogot. azt az 
alkotmányt, mely a szal>ad életet, a család védelmét, a nők egyenjogúsá
gá1, a kultúra vívmányait biztosítja a dolgozók számára. Az a'ko1mány 
ünnepére készülnek a vasutas dol gozók is. A vasutas dol gozók az alkot
mány ünnepének jegyében 1ett felajánlásaikat javarészt előbbrehozták a 
Vasutas Napra. Ez korántsem azt jelenti, hogy a vasutas dolgozók szá
mára elhomályosul az a'kotmány ünnepének jelentősége. Éppen elienkező!eg. 
A vasutasok tudják, hogy augusztus 1 2-ét, az első magyar Vasutas Na
pot annak az a lkotmánymk i<öszönhefk ,  mely a dol11ozó ,rep védelmél:>en 
jogainak biztositás'ára sziilete11. Ez az alkotmány tette lehetővé. hogy a 
,•asutas dolgozók, akik a multban semmibevett, mega' áz.ott emberek vol
tak, ma az ország dolgozó népének ilyen nagyfokú megbecsülését, bizal
mát élvezik. A vas.utas dolgozók jól tudják. mi1 köszönhetnek az alkotmány 
nak. Ez jut kifejezésre most a minisz1ertanács zászlajáért fo'yó harcban, 
az öszi forgalomra való felkészülésben, ez jut kifejezésre a vasutas ifjú
ság lelkes munkájában, azokban a felajánlásokban és tel jesitésekben, amit 
ifjúságunk az a'i<otmány ünnepének jegvében vállalt és vé2hezvitt. 

Az alkotmány ünnepének jegyében érnek el szebh11él szebb eredményt 
női dolgozóink, ak i,k az alkotmány szellemének érte'mében egyre több 
parancsnoki posztját fogla lják el vasútüzemünknek, akik odaadó jó mun
kájukkal egysorban küzdenek a férfi dolgozó.kkal. 

Az a lkotmány iinnepét ezért köszönti i ly nagv szere1ettel a magyar 
doll,(ozó nép s közte a ,,asutasok, mert annak szellemélien nap-nap után 
valósul meg mindaz a jog, ami a szocializmust építő embereket megilleti. 

Alkotmányunk ünnepének tiszteletére fo'yó munkaverseny nagy se
gítséget jelent népgazdlságunk további megerősödéséhez, így az egész 
béketábor erőnövekedéséhez és ,kifejezésre juttatja, hogy a dolgozó ma
gyar nép méltó módon megbecsüli első alkotmányát. 

Pártunk Pol itikai Bizottsága má
jus J 7-i határozata nyomán, -
amelyben a pártoktatás és ezen be
lül  a t ömegoktatás továbbvitelére 
mutatott utat - a SZOT Elnöksége 
1 95 1 .  június 6-i ülésén megvizsgál
ta a szakszervezetek tömegnevelé
si munkáját és határozatot hozott 
a mutatkozó hiányosságok kikü
szöbölésére, a tömegoktatási mun
ka megjavítására .  A SZOT Elnök
sége megá l lap ította, hogy tömeg
nevelési munkánkban m utatkoznak 
eredmények, azonban tapasz la !ha
tók igen komol�· hiányos·ágok is. 
A szakszervezet i tömegelőadásokat 
eddig ni>m sikerült az üzemek dol 
gozói között folyó szakszervezeti 
nevelő munka a lapjává tenni.  A 

szakszervezeti funkcionáriusok 
nagyrésze nem értette meg a tö
megelőadások jelentőségét, sőt le
becsülte azt. 

A polit ikai és ismeretterjesztő 
előadások színvonalának emelési> 
érdekében minden területi bizottsá
gunk székhelyén előadóköröket fo
gunk gzervezni, melyekbe úgy a 
Központ, mint a területek politikai 
munka lár a it is bevonjuk. Beszer
vezzük ezekbe az előadó-körökbe a 
fejlettebb bírsadalmi aktívákat is. 
Az előadó-knrök részére havonta 
egys.zer területenként mintaelőadá,;1 
tartunk a SZOT álta l megadott 
szempontok alapján. Az e!őadó-kör 
tagjai a mintaelöarlások tapaszta
lata i  a lap j ;ín fogj;ík megta rtani tö
megnevelési előadásaikat az üze 
mekben. 

munka megjavítása végett, tűzzék ._ _____________________________ _ 

Ez megmutatkozott abban, hogy 
lunkcionáriusaink nem lálvgallák, 
nem el !f'nőrizték kel lőképpen a tö
megoktató előadásokat. Ez főleg 
nagyüzem«'inknél mutatkozott meg. 
Pl. Északi vagy Landler Járműja
v ítóban egy-egy tömegoktató elő
adáson 20-30 rbztvevő volt. Elő
fordult gyakran az is, hogy a kitű
zött előadásokat különböző meg
okolással lemondták vagy elhala z
tották. 

A tömegoktatási múnka elmara
----"----- ---- dásához 
nagyban hozzájárult szakszerveze
tünk kuttú rnevelési osztályának a 
h ibás munkája is. Lebec -ültük a 
tömegoktatás jelentőségét és re
szortieladatként kezeltük. Ezt mu
tatja az is, hogy osztá lyunkon egy 
elvtárs iogla lkozott a tömegnevelés
sel és három elvtárs a művészi 
m"unk'áva l .  em kötöttük ös:,ze a 
tömegnevelés! a többi reszorltal és 
nem kértük a munka megjavít ása 
érdekében kellő eréllyel sem a Fő
ti tkárság, sem a többi osztályok tá
mogatását. Kern vettük tekintetbe 
Pártunknak a szakszervezetek ne
velő munkájáva l kapcsolatos bírá
latát, melynek értelmében: a szak
szervezetek fontos felado ta, hogy 
a kulturális nevelő módszerek se
gítségével á l landóan fej lesszék a 
dolgozók öntudatát, emeljék á ltalá
nos műveltségi színvonalát .  Nevelő 
munkánknak elsősorban a termelé
kenység emelkedésében, a munkafe
gyelem meg�zi lárd itásában kell 
megmutatkoznia, tehát nem kezel
hető reszortfeladatként és a tömeg
oktatá� lebecsülése Pártunk hatá
rozatának lebecsülését jelenti. 

Terii lelí bizottságainknak, üzemi 
szervezeteinknek, minden funkcio
nári usunknak látnia kell és magáé\'á 
kel l  tenni, hogy a tömegelőadáso
kon keresztü l  sikeres harcot lehet 
és kell folytatni pártonkívüli dulgo
zóink széles rétegeinek nevelése ér
dekében. 

A SZOT Elnöksége határozata 
megjelöli 

azokat a feladatokat, melyeket 
a tömegoktatás megjavítása érde
kében végre kell hajtanunk. Ezeket 
a feladatokat megoldani c ak úgy 
tudjuk, ha terV'Szerűen látunk hoz
zá az 1 95 l 52-es év tömegoktatási 
munkájának végzéséhez. Fogla lkoz
zanak tehát már most területi bi
zottsága ink, üzemi szervezeteink a 
jövő évi oktatási munka előkészíté
sével. Javítsák ki azt a komoly h i 
bát, mely eddig végzett munkánk
ban döntő mértékben megmutatko
zott, építsék ki a tömegnevelési há
lózatot és szervezzenek be megfe
lelő társadalmi aktívahálózatot. kik 
résztvesznek a tömegelőadá�ok elő
készítésében és a személyes agitá
ció fegyverével élve meggyőzik 
dolgozóinkat egy-egy előadáson 
való részvételre. Az aklívahá lózatot 
á l landó feladatok elvégzé évei kell 
megbízni, ne végezzenek kampány
szerű munkál. 

Tömegoktatási hálózatunk ered
mémes munkát csak akkor tud vé
gezni, ha gondoskodunk arról, hogv 
az Üz<'mi tömegnevelési felelősök 
megbmerjék a tömegoktatás fór-

A fömegnevelési előadás sikerét 
csak 

akkor bizto-íthatjuk, ha az előadá
sok előkészítésébe, dolgozóink sze
mélyes agitációval való meggyőző
désébe be . onjuk bizalmihálózatun
kat is .  Fogla lkozzanak a b iza!miaink 
a tömegoktatással és tegyék magu
kévá Pártunk iránwonalát. Az elmé
let a gyakorlattól él nem választható. 
Egy jól megszervezett tömegneve
lési előadás eredménye megmutatko
zik dolgozóink teljesítményének 
emelésében. vagy az el lenség lelep
lezésében, mel_ sorainkban még 
megta lá lható. Leg,·en i ntő példa a 
közelmúltban lezajlott Grő,z-per, 
melrnek foh amán fénv derült a 
, ,dr.- Péchy" és a ljas bandája sza· 

napi rendre üzemeinkben a tömeg
oktatási munka kérdését és hozza
nak határozatokat a munka megja
vítása céljából. Kapcsolódjék be 
ebbe a munkába minden kom-
munista, m inden funkcionárius, 
minden becsületes dolgozó. 

A nevelő munka, tehát a tömeg• 
oktatás is az a fegyvPr, amellyel a 
szakszervezetek mozgósítani tudják 
a dolgozó tömegeket Pártunk cél 
kitiízéseinek megvalósítására. Ezt 
a fegyvert kell minden szak zerve
Jeti funkcionáriusnak úg� kezelni ,  
hogy szakszervezeteink telje íteni 
tudják azt a hatalmas feladatot. me
lyPt békénk védelme, szocia' i zmu t 
építő felemelt ötéves tervünk, Pár
tunk tűz e'énk. 

Harmath László, 

a Kultúrnevelési Osztá l y  vezetője 

A KPM második jelentése 

a vándorzászlóért folyó küzd elein állásáról 
ELSO HELYEZETT: A MAV Mis

kc:i'.cl F(ílöház. A vonta1ási mii 
hely 1 19.5 szilzaléhra 1e.je,;ítetle e'.ő
irány•zatát. A „2000 ionnás'' mozga
'om keretében naponfa 5248 tonnát 
to,·ábbitottak. A „mo,;ástót moshig•· 

mozgalomban 8580 k1 '.omé1ert 1el íesí
ti,lleJ; ál.agosan. A „m:rden út jÖ\e
de:mezöségt'é-rt",mozga:omban mináen 
mozdony részlve.sz. A1, egy üu�mi 
mozdonyra eső napi te'.jesítmény 136 
ki,ométer ,olt. 

A.z egyes iparágakon belül a hel)ezési sorrend a kfüetkezö : 
VASl'.'TVO',;TATAS: E'.sö: M' kolri F'.sö: Északi Jármíijavítú OV. \>\áso 

Fűtőház. /l\á60d k: Buda·pest Északi dik Land:er Jenö Jám1űjavíló OV. 
F(ítőhá1z Harmadik: S20:noki Fiitö Harmadi•k: Szo'noki Jármííjadtó OV. 
ház. A ver;;envben 1ovábbra is uto'.só VASCT KERESKEDELMI SZOL
he:ven ,á I a Szél<e6fehérvári Fűtőház. GALAT: E :sö: Budiape.;t Nyugati-

\ÍAS('TFORGALOM: E:sö: Békés pá :yaudvar kereskede m; fönöks-ég. 
C6aba A. omás. Második: Rákosren Második: Hat\'an' ·kereskede'mi főnök 
dezö A'.lomás. Harmadik: Szeged A! ség. Harmad ik :  Jó1..sefl'ár06i here� 
tomás. L'to:só he:yen á l l :  Isaszeg kede:mi főnökség. l 'tolS(j he:yen ál l  
A: ·omás. a nag\kanizsai kereskede·mi iönök-

\'ASGT PALYAFE:S:NTARTAS: El ség. Kocsikihasz 1�'.ás terén mind 
-sö: Hódmező,·ásárhelYi osztá' vmér Öc;sze 79 sz,á za lé-kos eredményt ért e:. 
nőksé-g. /1\á,;odik :  Békés.csabai osztály- GAZDASAGI VASCT: E sö: Szo'. 
mérnökség. Harmadik: Kecskeméti noki Gazdasági Vasút\'á ·a •at. Máso-
oszkílymé-rnökség. d:k: Békéscsabai Gazdasági Vasút 

VAS!JT MOHELY! SZOLGALAT: vá : 'a :at. 

A kocsik qyors ki. és berakásával, irányvonatok tömeqes képze&iivel h.arcoljatOk 
u öszi forqalom sikeréiirU 

A SZOT titkárságának határozata 
a vasutas újító- és sztahánovista-mozgalom akadályairól 
A Jl-lagyar Dolgozók Pártja vezelé- vált bP. télen egyá l!a l án  nem a lkal

sé-1-el dolg0zó népünk a szocia!izmus mazható. nííg - ezzel szemben - a 
építése terén nap min1 nap újabb és Lengyel elytárs á l tal javasolt mend• 
újabb eredményeket ér el . Cbben a közbeni szakaszos lduvatás módszere 
harcban felm<'rhetel'en segíl$éget a gyakorla tban igen jól beválik. 
kapunk a Szovjetuniótól és ezl a 5egit - Ezeknek a jelenségeknek kapcsán 
sé-g-et népgazdas.águnk minden terü- a SZOT t i tkársága megvizsgálta a 
!etén érezhetjük. A magyar szlaha - Sztahánov-mozgalom és az új íl'J
noYisták mind nagvobb eredménnyel munka kérdéseit a vasut területén és 
veszik át a szo,· jet s.ztahánovistáktói a következőket á l lapíija meg: 
a jobbnál jobb munkamódszereket 
t>S al kalmazzák azokat a mi viszo
nyainkra. l gv van ez a va út területén 
is. A magyar ,•asutas. sztaháno, isták
nak és újítóknak a szov iel sztaháno
v isl á któl á l vett munka módszerekkel 
e'.érl eredménye.i nem egy _,ben be
bizonyították  azt, hogy a szocial izmus 
építésében gazdasági életünk bármely 
lerü elén [elbec,;ü.heletlen segítséget 
jelen[ a szo,·jel tapaszta atok a kal
mazása. Pan.11.in. elqárs. szq1·jet flll,a
hanovista mozdonyvezető útmutatásá
val a magyar va-sutas,,ág a 2000 
tr,nnás és az 500 km-es mozgalom 
terén hata lmas eredményeket ért el . 
Sorra döntötte meg a vasutunk terü
letén még nagv mértékben megla lá '. 
haló idejétmult szabályzaloka1 , a 
maradi gondol kodásmódot éppen úgy, 
mini a régi, e'avu't normákat. 

Az új, a mun:rn magasabb lermelé-
kenységét szo!gá:ó módszerek a lka! -
mazás,a azonban a vasút területén 
nem kie:égítö. A ,·asútnál még széles 
körben uraikodó régimódi gondolko
dá é6 egyes régi szakemberek. akik 
között nem egy esetben el ienséges 
e'.emek is találhatók, minden lehetőt 
e.követtek, hogy megakadá lyozzák a 
Szovjetunióban jól bevált munkamód· 
szerek al'Kalmazásá1 hazánkban. A 
becsületes. vasutas dolgozók ezrei á lai 
felvetett é-szszerüsílé6ek, ja,·as' al"k 
sok esetben nem kerülnek megva:osi
tásra. hanem elvesznek a bürokrácia 
útvesztőjében. Ele5en bizonyitja ezt a 
számta 'an példa közül Lengyel József 

sztahanovista mozdonyvezető kezde
ményez�nek a szak,·ezetés rélszérö. 
történt „elintézése". Leng) el József 
elvtárs Panyin e'.vtár-s útmutatása 
a lapján célu l  tűzte ki a mozdonyok 
mosási normájának megdöntését. El 
gondolá6át a Szovjetunióban a lka!, 
mazolt „men�t·közbeni szakaStzos le
fuva1ásra" építette fel és az idevo
natkozó javaslatát e]jutlatta a vasút 
szakszervezetéhez. A vasút il elékes. 
felső ,·ezetöi, miután a javaslat agyon
ha . lgatásálól kezd, e az enyhébb 5ze
mélyas megié;említésig mindeni elkö
veliek, h"l!Y ezt a je'entös újítást 
elgáncsolják, közel egy évi huzavona 
után Lengyel elvtárs újítását e!io
gadták „próbaképpeni bevezetésre". A 
szakvezetés azonban az újítás elfo
gadása után sem intézkedett annak 
bevezetéséről. han�m egy már alka l
mazott sokkal köl tségesebb !!!járás 
fenntartását javasolta, melyet egy 
vclt tökéstöJ vettek át és amehért azt 
a volt l6kést többezer forinttal díjaz
ták. A kész.ülék a gyakorlatban nem 

1 . .4 vasút _felső vezetése nem 
haj/ja végre következetesen Pártunk 
célkitűzéseit, nem karolja [e! a dol
gozók helyes kezdeményezéseit és 
nem valósi1ja mei a dolaozók hasz
nos juvaslalai/ . .4 vasút felső veze
tése nem támaszkodik a dolf!.ozó 
tömegekre és nRm teszi matáét-á 
azok krit,káiát. Mint Le11r1..c1el Jó
zsef esete is bizon11itia. a t'asút ve
zetése mea1iiri. ho1t11 ellensé.f!.eS ele
mek és bürokraták fékezzék a 
vasutas dolwuók újításainak be
vezetését. A SZOT tilkársáJ,a fel
kéri a közlekedés- és poslaÜf!..lJi mi
nisz1ériumot, hOl./1/ Pá•tunk polili
káiátwk szellemében eréf.11esen ;ár
ion el azokkal szemben, akik ellürik, 
huf!I/ eJ!.yes bürokraták és ellensé.f!.es 
elemek a sztahanovista- és újító-
moz[falmat iékezzék. 
2. A vasút leriilefén feiuzál[ó 

hibákért és hián11ossárr.okért komoly 
felelőssé{{ terheli a l'asutas Szak
szervezetet is. mert nem firl.!Je// fel 
ideiében a luá1111ossátokra, nem 
folr1ta1oll következetes harcot a 
va út területén. meJ,búvó ellenséf!es 
elemek /eleplezéséérl és felelős ve
zető helyekról való eltávolifásáérl, a 
dolgozók kezdemén.z1ezö iavaslalai
nak me11.valósílásáérf. Nem fig!fe/1 
fel a szakszervezet különösen az úii
tások terén mef!mutatkozó ellensé
J,es tevékenyséf{re. fvem támaszko
dol/ a szakszervezet a dolf!.ozók /a
pasz1ula1aira, bútor kezdemé1111ezé
se,re. A SZOT titkársága felhívja 
a szakszervezetet, hogy a ;övöben 
következetesebben folyiussa a harcot 
a vasútnál meJ,búoó ellensé11.es ele
mek lelrplezésére és a bürokrácia 
mef!.szünle/ésére. A szakszervezet 
a vasút dolgozóira támaszkodva, 
velük en11ütlmüködve, hajtsa oéf!.re 
a Pártunk által kitűzött feladato
kat. 

3· A SZOT tilkársá.l!a felszólitia 
a vasút dotf!ozóil - izog.lJ a szoo iet 
lapaszta:atok atka[mazásával. me
rész kezdeményezésekkel szállja,wk 
.,ikra a Pádunk JJ. Kongresszusán. 
meghatározott célkitüzések kövl'!
kezeles megvalósításáért, a vas.:Lt 
szoc,ulista áléP,itéséért, a tömec.�k 
kezdeményezését akadályozó bii
rokralikus és ellenséges megnyilvá
nulások teljes felszámolásá:Jrt. H.'r
cukban éljenek a nyilvát10s birálat 
minden lehetöségéoel és harco!ja-
11ak a bírálat elfojtására irányuló 
minden törekvés ellen. 

Budapest, 1 95 1 .  j ú l ius 26. 
A SZOT tilkársága 
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AZ ORSZÁGOS VASÚTÜZEMI ÉRTEKEZLET HATÁROZATA 
A bék� é� háború erőinek gigászi küzdelmei közepette harcol a ma- , 7000 km-re, október hónapban gx_�r �olgo.�o .. nep fel�melt ötéves tervünk végrehajtásáért. Hazánk m inden km-re, november hónapban taian UJ„ eromuvek, gyarak, gépál lomások, lakóházak, iskolák épülnek. Uj vá- 1 0.000 km-re növeljük 

8000 j sunkat szeptember hó 1 5-re 1 334 egy
pedig ségteljesitmény értékben száz számlé-

kig k iteljesítjük. · 
:o�o-� n�n�k ki_ a„ földből. Földjeinkről dús termést takarítunk be. Az ország- 7 A FORGALMI SZOi GALA T ep,to, beket _vedo m_unkában nekünk vasutasoknak, akik az ország zavarta- · 

GOZOI · • 
noL- d) A teherkoci.ijavítási állagot, a 

lan  �azdaság, v�rkermgésének harcosai vagyunk, feladatunk a dolgozók áldo· 
· 

zalkesz, termeló munkájának gyümölcsét rendeltetési helyére elszállítani. A a) A forgalmat a gyorsaság, a gaz-
dolgozók asztalára az élelmiszert, az üzemekbe a szenet, nyersanyagokat, gé- d�ságosság és a tervszerűség szem 
peket. A cement, kő, tégla, homok elszál lításával részesei vagyunk a béke- előtt tartásával a 24 órás forga,mi terv 
művek építésének hazánkban. alapján bonyolítjuk le. 

Míg a Szovjetunióban épül a kommunizmus, hazánkban és a többi nép i b) Az egyes állomásokra érvényes 
dem_okráciáb_an. győzelmesen halad a szocia lizmus alapJainak lerakás.a, addig kocsi tartózkodási egységidö értékét 2 
a� impena l tstak Koreában elhúzzák a fegyverszüneti tárgyalásokat, hogy to- százalékkal csökkentjük. 
vabb gy,lkolhassák az egyszerű embereket Nyugat- 'émetországban újjáélesz- c) A rendkívüli megállások számát 
hk a fasizmust, dol lárokkal tömik a déli határainkon acsarkodó Tito-bandát. a júniusi helyzethez viszonyítva szep
A · · 1 · t · k h · b · !ember 30-ig 12 százalékkal, október z 1mpena 1s a a orus tervei ellen a béke táborában harcolnak a még el- l -től december hó 15.;g pedig továbhi nyomoti nép�k is, köztük a szálli lómunkások, vasulasszlrá jkokkal és fegyver- 5 százalékkal csöi<kenljük. szá l l ítások megtagadásával. 

I lyen helyzetben áll előttünk a nagy őszi száll ítások által megszabott d) A berakási terv alapján szüksé-
feladat. F-árlunk 1 1 .  ko�grPsszusa határozatai szcl!er.iében ind1lunk harcol az !:Jz 
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őszi forgalom sikeres lebonyol ításáért, ötéves tervünk második évének határ- eJ A anyag-, valamint villamosener· idő előtti befejezéséért. Népünk számít ránk, vasutasokra, becsületes mun- giatakarékosság biztosítása érdekében kánkra. Elvárják tőlünk, hogy mindent megtegyünk a szocial izmus építésének a szolgálati helycl<re megszabott meggyorsítása, a béke megvédése érdekében. anyag- és villanyáram -előirányzatot 5 
Pártunk, kormányunk irántunk va!ó bizalma, munkánk megbecsülé e a százalékkal csökkentjük.  felszabadulás óta mindig és most ismélelten megnyilvánul[ a minisztertanács f) A forgalmat ácsorgás nélkül bohaláro1.atában, mely minden év augusztusának második vasárnapját .,\'as- nyolitjuk le, különösen a szabad vá

ulas Nap"-á ny; !váníiotta .  gány hiánya miatti ácsorgás okát tel-
. Mindazért, am i t  a felszabadító Szovjetuniónak és győzelmeinkel vezetn jes mértékben kiküszöböljük. Parlunknak köszönhetünk, úgy fejezheljük ki hálánkat, hogy az őszi forga- g) A menetirányító szolgálat hibáit lomban megszilárdítjuk a munkafegyelmet, kiűzzük sorainkból az eredmP- megszüntetjük. A vonatforgalmat tervnyeinkre lörő, a boldog jövőnket szétzúzni akaró el lenséget, kiszélesítjük a hős szerű tényleges irányítással, a vonatok szovjet vasutasok példája nyomán nálunk is meghonosodott sztahánovista menetének előzetes megtervezésével, a 

mozgalmat, m int szemünk fényére, úgy vigyázunk a kezeinkre bízott nép- szomszédos menetirányító szakaszok
vagyonia. Biztosilva a szolgálati ágak jó együtlmíiködését, a száll ittató üze· ka'il az állomási, vontatási és vonatki
mekkel való szoros kapcsolatot, harcolunk a nagy őszi forga lom sikeres vég- sérö-személyzettel szoros kapcsolatot 
rehajtásáért. Tovabb erősítjük hazánkat, a magunk erejével segítjük a kapila- tartva, szabályozzuk. 
lista orsz:igok vasutasainak békeha,rcát, tovább szilárditjuk a béke táborát, me- h) A gurító- és s,iktolatásos rendezö-lyet a nagy Szovjetunió és a béke első katonája, Sztál in elvtárs vezet. pályaudvarokon, továbbá középállomá-

Az előttünk á l ló feladat nagyságával együtt járó felelősség tudatában sokon alkalmazni fogjuk a tolatás meg-
vál laljuk: gyorsítására szolgáló új, sztahánovista 
t. A FORGALMI, l(E.RESKEDELMl 
ES VONTATASI SZAKSZOLGALAT 

DOLGOZOi EGYÜTTESEN: 

a) A gazdaságosság kérdését szem 
előtt tartva, a kocsiforduló! szeptem
ber hónapban 3. 1 -3.6, október h,ónap
ban 3.0-3.5, november hónapb-an pe
dig 3.1-3 5 nap átlagidö alatt teljesít• 
jük és szükség szerint 3 nap alá is le· 
szorítjuk. 

b) A 2000 tonnás-mozg-alomban napi 
50.000 tonna több-terhelést továbbítunk. 
A közlekedő 2000 tonnás vonatok sz.1· 
mát naponta 250-re emeljük 
-e)· Irány- és közvetlen tehervonatok· 
hói a csúcsforgalom idején átlagosan 
napi 300 vonatot közlekedtetünk. 

d) A tehervonatok késését az elmúl1 
év hasonló időszakához viszonyítva a 
gyorsteher és C. D. vonatoknál 40 sz�
zalékkal, a közvetlen irány- és to lalo 
vonatol.<nál pedig 25 százalékkal csök· 
kentjük. 

e) A „Minden út jövedelmezöségé 
ért"- és a „Nazarova"-mozg-almat mind· 
három szolg-álati ág területén kiszéle
s1tjük. 
2. FORGALMI f.S VONTATA'5l 
SZAKSZOLGALA T DOLGOZOi Kö• 

ZöSEN: 
a) A mozdonyok átlagos napi km-tel

jesítményét 155 km-re növeljük. A1 
500 km-es-mozgalomban résztvevő 
mozdonyok napi km-teljesítményét pe
dig- 1 90 km-re emeljük. 

b) A felemelt sebességgel közlekedö 
vonatok számát napi 150 vonatra emel
jük. 

e) A tehervonatok utazási sebessé
gét a mult évi 14 km/óráról 1 7.5 km/ 
órára emeljük. Ebből a gyorstehervo
natoknál a mult évi 1 7.8 km/óm he
lyett 20.7 km óra, tolatóslehervonatok-
nál pedig a mult évi 9 km/óra helyett 
1 0  km/óra utazási sebességet fogunk 
elérni. 

d) A személyszállil<ó vonatok késését 
országos állagban 4.5 százalék alá, a 
munkásvonatok késését l százalék alá 
csökkentjük és december 15- ig ·elér jiil<, 
hog-y a napi maximális vonatkésés 36 
óra alatt lesz. 
3. FORGALMI ES KERESKEDELMI 
SZOLGALAT DOLGOZOi KÖZÖSEN: 

A kocsirakományi küldeményeknél a 
kocsik kihasználását december 15 -ig 
1 4.5 tonnára emeljük. 

4. A VONTATASI ES MOH ELYI módszereket. 
SZOLGALAT DOLGOZOi KOZöSEN: i) Az őszi forg:ilom munkaerőszük-

A terv előírása szerint a vontatójár
míí- és kocsiállagol szeptember 20-ra 
üzemképes állapotba hozzuk. A kocsi

javítási állagot pedig szeptember, no
vember hónapb-an a javítási idő megrö
vidítésével a jelenlegi 7 százalékról 
legalább 5 százalékra csökkentjük. 
5. A PALYAFENNTARTASI ES H ID
SZOLGALAT DOLGOZOi EGYÜ TTE-

SEN: 
a) A p!álya- és hídépítő. továbbá a 

pálya- és hídfenntartási munkák miatt 
szükségessé váló vágányzárak időtar
tamát 1 25 százalékos átlageredmény fi
gyelembevételével tervenük 1neg-. A 
vágányzárási munkákat a műszaki ve
zetők bevonásával komplex-brigádok 
keretében úgy szervezzük meg, hogy a 
vágányzárak időtartama a tervhez ké
pest, legalább IO százalékkal megrövi
düljön. 

b) A kocsifordulók idejének csökken
tése érde4<ében a kocsi ki- és bemká
sokat úgy szervezzük meg, hogy a 
mindenkori elöirt rakodási idö legalábl!-
5 százalékkal megrövidüljön, anélkiil, 
hogy az anyag-okat k'árosodás érné . .  

c )  195 1 .  I I .  felében az anyagnormak
hoz viszonyítva betonkavicsnál 5 száza
lékos, cemeninél 2 százal&os, motor
benzinnél 7 százalékos, egyéb olajszál
lításnál pedig- 5 százalékos megtakarí
tást é.rűn.k el. 
6, A VONTATASI SZOLGALAT DOL

GOZOi: 
a) Az 1 95 1 .  évre e lőirányzott 1 50.000 

tonna szénmegtakaritást szovjet mun
kamódszerek bevezetésével a továb
biakban biztosítjuk, s ennek keretében 
augusztus h�napban 1 1  .245 tonna, szep
tember hónapban 1020 tonna, o4<tóber 
hónapban 1 4.60 tonna, november hó
napban 1 5.000 tonna, december hónap
ban pedíg 1 5.875 tonna szenet takarí
tunk meg. 

b) A „Minden út jövedelmezöségé
érl''-mozgalomba 600 mozdonyt és 1 200 
mozdonyvezetőt bekapcsolunk. 

c) Mozdonyszolgálatképtelenség ese
teinek számát a I I. negyedévhez viszo
nyítva, 25 százalékkal csökkentjük és 
a kocsi hönfutások viszonyszámát 
230.000 km-re növeljük. 

d) A „mosástól mosásig"-mozgalom
ban a mozdonyok mosási km-teljesít
ményét átlagosan szeptember hónapban 

ségletének biztosítása érdekében a női 
vonalfékezök munkába állítása terén 
fennálló lemaradást szeptember 1 5-ig 
felszámoljuk. Ezért a budapesti igazga
tóság 120, a miskolci 90, a pécsi 60, a 
szomb-athelyi 50, a debreceni 60 és a 
szegedi legalább 40 női vonatfékezőt 
felvesz és kiképez. 

j) Az őszi forgalom zavartalan lebo
nyolítása, különösképpen a balesetmen
tes szolgálat biztosítása végeit az őszi 
forgalom négy hónapjában a súlyponti 
állomásokon megszakítás nélküli fel
ügyeleteti szolgálatot rendszeresítün.k. 

& A KERESKEDELMI SZOLGALAT 
DOLGOZOi: 

a) A fuvarozott létetek számához vi 
szonyítva az árukárokat december l fi-ig 
a jelenlegi 0.8 százalékról 0.5 száza
lékra csökkentjük. 

b) A fuvaroztatókkal v� egyiittmü
ködés kiépítése céljából december hó 
15- ig a !..omplex-brigádok számát 1 200-
ra emeljük és a komplexbrigád-mozga
lomban 3500 fuvaroztató vál lalatot be-
szervez.link. 

c) A csúcsforgalom ideje alatt ha
vonta legalább 40.000 kocsit, a „rakva 
rakott"-mozgalomban továbbítunk. 

dl Kocsirakományú küldeményeket a 

rendelkezésre bocsátás elölt 4 órával, 
a zártvonatokat pedig a rendelkezésre 
bocsátás előtt 12 órával elöérlesítjiik. 
Az irányvonatok zavartalan kirakásá
nak lehetőségét az irányvonatok erke
zése előtt maradéktalanul biztosítjuk. 
Az irányvonatok rakodásáról a leadási 
állomást minden esetben értesítjük 

e) Az irányvonatok g-azdaságosságá
nak legnagyobb mértékben való biztosí
tása és a versenymozgalomba való re
ális és helyes beállítása érdekében cé
lul tíízzük ki árunemenként százalék
arányban növelni az. irányvonallal to
vábbítandó áruk mennyiségét. 
� A PALYAFENNTARTASI szo� 

GALAT DOLGOZOi: 
a) Azokat a jelentősebb magasépít

ményi építési és ½arbantarlási munká
kat, amelyekre a forgalmi, kereskedel 
m i  és  vontatási szolgálatnak az őszi 
forgalomban szüksége lesz. valamint a 
szükséges iparvág-ányokal a tervezett 
határidő előtt legalább 7 nappal előbb
befejezziik. 

b) A pályafenntartási munkálrnt kis 
brigádok párosversenyének kiszélesíté
sével úgy végezzük, hogy a lassújelek 
hossza a jelenleg-i helyzethez viszonyít
va, legalább 20 százalékkal csökkenjen. 

c) A Felépítményi Vasanyagjavító 
üV -nél az 1951 .  év 1. feléhez viszo
nyítva az ócskaanyag felhaszn41ását 
10  százalé�kal emeljük. 

d) A telitöte!epeken a telitöolaj el
csorg-ását az 1 95 1 .  év első feléhez vi
szonyítva, 2 százalékkal csökkentjük. 

1 0. A M ű H ELYI SZOLGALAT DOL· 
GOZOI: 

a) A felemelt gözmozdonyjavítási k1• 
szabásunkat IX. hó 30-ra 4321 egység
teljesítmény értékben száz százalékban 
kiteljesitjü'.<, úgyhogy már IX. hó 1 5-re 
az őszi forgalomhoz a szükség-es üzem
képes mozdonymennyiség a vontatási 
szolgálat rendelkezésére álljon. 

b) A gőzmozdony javítási állagot a 
javítási időtartam meg-rövidítésével 
szeptember, október, november h.óna-
pok alatt a jelenlegi 1 3  százalékról 
legaláb-b 10 százalékra csökkentjük, 

A mühelyszolqálat sNkmai értekezletén Csirta elvtárs, a Szombathelyi 
müjavitó OV. dolgozója beszél. 

Jár-

hogy az üzem!<épes mozdonyok számát 
az őszi forgalom ideje alatt a szüksf· 
ges szinten tarthassuk. 

c) A teherkocsik újjáépítési kiszabá-

személykocsijavítási állagot is a jelen
legi 7 százalékról legalább 5 százalék
ra csökk,mtjük, hogy az őszi forgalom 
ideje alatt az üzemképes teherkocsik 
számát ál landó szinten tarhassuk, Illet
ve, hogy a személyszállító vonatokban 
minél kevesebb teherkocsit kelljen be
sorozni. 

e) A műhelyek minőségi munkáját 
olymértékben emeljük, hogy a műhelyi 
hibából eredő hönfutásokat. vooorúd
szakadásokal, a lehető legkisebb mér
tékre csökkentjük, a kocsibeázásokat, 
valamint áruelszóródásokat jó munká
val megszüntetjük. A műhelyi munka 
minőségét úgy megjavítjuk, a belső 
munkaátvételt úgy megszervezzük, és 
a végzett minőségi szempontból olyan 
mértékű szavatosságot vállalunk, hogy 
ennek következtében október 1 -töl 
kezdve a vontatási szakközegek átvételi 
eljárása megszüntethető lesz. 

f) Az 1 -5. pontok alatt felsorolt fel
adatokat úgy érjük e l, hogy 2.95-et/1 000 
óráb-an megáilapitott termel�enységi 
és 5 százalékos önköltségcsökkentéssel 
készített önköltségi terveinket mara
déktalanul teljesítjük. 

g) Hengerelt nasanyagoknál, a szén
fajtál<nál, valamint faanyagokn.ál 7 szá
zalékos, egyéb anyagoknál pedig leg
alább 5 százalékos megtakarítást érünk 
el. Az általánosan előirányzott 5 szá
zalékos megtakarítást a fokoz.ott gond
dal végzett bontási munkákból vissza
nyert anyagok felhasználásával bizto
sítjuk. 
1 1 .  A TAVKöZLö- ES B IZTOSITO
BEREN DEZÉSI SZOLGALAT DOLGO-

ZOi: 

a) Az évenként elvégzendő nagyobb
szabású hibamegelözési és karbantartá
si mun"ákat, valamint a berendezések 
évi felülvizsgálatát, továbbá az őszi 
forgalom lebonyolítását elősegítő mun
kákat augusztus 3 1 - ig  befejezzük. A 
berendezéseket az öszi forgalom ideje 
alatt kifogástalan állapotban tartjuk. 

b) Az áruirányitó-szolgálat telefon
hálózatát szeptember hó l -ig 80 szá
zalékban, októb-er hó 3 1 - ig  pedig 1 00 
százallk ban elkészítjük és üzembe he
lyezzük. 

c) Mindazokat az anyagokat, melyek 
javítással beépíthetők, feljavítjuk és a 

fenntartási, valamint a hibamege'özési 
munkák elvégzésénél új anyagok he
lyett, felhasználjuk. Ezzel kapcsolatban 
Pusztaszabolcs-Dunapentele között 
műszakilag- teljes értékű 2 mm-es 
használt bronzvezetékanyagból építjük 
meg a jelzésadó távbeszélövonalat. 
1 2. AZ ANYAGKEZELESI SZOLGA

LAT DOLGOZOi :  
a)  A folyékony üzemanyagokra vo

natkozólag, mivel azok kiutalásánál a 
tervhez képest kiesések mutatkoznak, 
úg-yszintén a szén- és vasanyagoknál, 
az őszi forgalom zavartalan biztosítása 
érdekében az anyagkezelési szol gála! 
dolgozói vállalják, hogy a kiutaló fel
sőbb szervekkel, úgymint: Tervhivatal, 
bánya- és energiaügyi minisztérium, 
kohó- és gépipari minisztérium, vala
mint a Tárca Anyaggazdálkodási fő
osztálya, a tervszerűséget biztosítják. 
Az őszi csúcsforgalom zavartalan bizto
sításához szükséges len en felüli - a 
felhasználó szakszolgálatok által a le
hető legrövidebb időn belül közölt 
anyagsziikségletekne,l< a biztosítása, a 
lehetőséghez képest a megállapított ke
reteken belül is. 

b) Vállaljuk, hogy a kocsirakási ha
táridők betartása érdekében a szénfel
adások tervszerűségét célzó rendeletet 
az anyagszerkezelési szolgálat dolgozó; 
maradé.<lalanul végrehajtják. Vállalá
sunk biztosítására megteremtjük a for
galmi, kereskedelmi, vontatási és pálya
fenntartási szolgálati ágakkal a szoros 
együttműködést. 

Az őszi forgalom lebonyolítása n.agy 
feladatok elé állít bennüket. Mi, a 
Vasútüzemi Értekezlet részve\·öi vál
laljuk, hogy ezt a halározatol haza
menve minden vasutas dolgoz.ó\'al 
megismerlcljük. Az egész vasutasság 
nevében ígérjük, hogy augusztus 1 2-ig 
a „Vasutas Nap"-ig bezárólag a vasul 
minden dolgozója egyé'lileg lelt fel
ajánlásával csatlakozik az öszi forgalmi 
versenyhez. Biztosak vagyun:, a győ
zelemben, mert az őszi forgalomért ví
vott csalánkat is a mi nagy Pártunk és 
a magyar nép forrón szeretett aly ja, 
Rákosi elvtárs vezeti. 

Előre Pártunk vezetésével a béke
szállitások, az őszi forgalom sikeres 
lebonyolításáért. 

E/jen auausztus 12, az első magyar 
rasutas Napi 

E/jenek a szovjet vasutasok, és pél
dájukat követő sztalzánovistáink! 

E/jen győzelmeink szervezője, szo
cialista építésünk motorja, a Magyar 
Dolgozók Pártjai 

E/jen forrón szeretett vezérünk. 
Rákosi elvtárs! 

El jen a hazánkat felszabadító nagy 
Szovjetunió, a legyözheteUen béketá
bor szilárd vezetője és bástyája! 

E/jen népünk nagy barátja, a béke 
első katonája, a mi drága Sztálin elv
társunk! 

1 951 AUGUSZTUS 'J. 

A közlekedés- és postügyi minisz
térium az 195 1 .  tervév második ne
gyedében az élüzem címért folyó 
versenyben a következő sorrendet 
á l lapította meg a vasut területén: 

1 A VONTATASNAL / élüzem a 
Budapesti 

Eszaki Fűtőház. A mozdonyok 50 
száza lék a résztvesz az „500 kilomé
teres" -mozga lomban, a normát 53 
százalékkal túlteljesítették. A dolo-o
zók h ibájából baleset nem törté"'nt. 
A „mosástól-mosásig''-mozgalom
ban országosan k iemelkedő ered
ményt értek el. Második a Máté
szalkai Fűtőház. 

1 AZ ALLOMASOKNAL I élüzem: 
, . .::...! Szeged allomas. A teher- és személyvonatokat menetrend szerint indították. A_ kocsik . k(: és be_rakását a meghatar?z?t! 1doben vegezték. Fűtési és v i lag1tasi anyagból 29 százalékos megtakarítást értek el. Az á l lomás dolgozóinak h ibájából baleset nem történt. Második: Tapolca állomás. 

1 A PALYAFENNTARTASNAL 1 
éliizem a Szombathelyi Osztály
mérnökség. 56 brigád dolgozik 
munkaversenyben, a koplex-brigá
dok száma három. A dolo-ozók h ibá
jából ba leset nem törté;t. Második a Kiskunhalasi Osztálymérnökség. 
1 A MDHELYSZOLGALATNAL 
élüzem a Budapesti Eszaki Jármű.
javító OV. Tervét 1 32 százalékra 
teljesítette. Anyagtakarékosság te
rén az előirányzatot 0.9 százalékkal 
túlteljesítették. Második a Debreceni 
Járműjavító OV. 

--:------

„A szowjet vasutasok 
az újtermésü kenyérmagvak szállítását 

harci feladatként végzik el" 
A \lasútpolitikai Osztály kiadásá

ban megjelent ,,A szovjet vasutasok 
az újtermésü kenyérmagvak szállítá
sát harci feladatként végzik el" című. 
brosúra. Ez a füzet egész sor munka
tapasztalatot nyújt a magyar vasutas 
dolgozók számára, hogyan készülje
nek fel a szemveszteség nélküli ga
bonaszállífásokra, hogyan készítsék 
el a kocsikat, a raktárakat, .. hogyan 
szervezzék meg a szállításokat. Ez 
a brosura, mely most a gabonaszállí
tások idején kerül a vasutas dolgozók 
kezébe, ismételten nagy segítséget 
jelent. Minél több vasutas dolgozó 
tanulmányozza át ezt a füzetet és 
kövesse a szovjet vasutasok példa
mutatását, alkalmazza mindazt a ta
pasztalatot, amit a szovjet vasutasok 
hosszú évtizedeken keresztül kemény 
harcokban szereztek és számunkra 
Ö'IZellenül nyújtottak át. 

A kocsik minőségi javítása, a ga• 
bonaszállitmányok megszervezése, 
a gabonairányvon.atok képzése mind 
olyan kérdés, mely élénken érdekli 
a vasutas dolgozókat, melynek si
keres megoldása szer_ves része az 
őszi forgalomnak. A füzetben közölt 
munkamódszerek e fenti kérdések
ben döntő erejű segítséget jele,nte
nek és ezért szükséges, hogy a va
sutas dolgozók e brosúra anyagát 
ankétokon tárgyalják meg, értékel
jék ki és a maguk viszonyaira alkal
mazzák. 

50.000 ANGOL VASUTAS NEZ 
SZEMBE AZ ELBOCSATASSAL. A 
Dai lv Worker beszámol arról, hogy 
újból válságban vannak Angl ia vasutai. 
Az angol vasutasokat érzékenyen érinti 
a válság. Ismét 50.000 a11go1 vasuta& 
do!go?Jó néz szembe azzal a lehetőség 
gel, hogy a köze:jövöben, amikor a 
Vasútügyi Végrehajtó Bizottság ra
cionalizálási lerveit végrehajtja, - el· 
bocsátják. 

Tárgyal ások folynak a szakszerveze. 
tek között. A javas'.-atokban szerepel a 

do' gozók újabb kiuzsorázása, mint pél . 
dáu l a vonatkísérők fordulójának 
meghosszabbítása. Ez gyakorlatban 
annyit jelent, hogy csökkentik a vonat· 
kísérő személ) ze.t l élszámát és meg-
hosszabbítják a mozdonyvezetőknek és 
f[ilőknek a mozdonyon eltöltött szolgá 
!ati óráit. A javaslat szerint eJsösor
'ban a kereskedelmi szolgálalnál foglal . 
koztalotl munkásokat érinti, de az úgy. 
nevezett .,fölös" me!IékvonaJak meg· 
szüntetése révén sokezer mozdonyve
zető, fűtő, vál tókeze!ö és páJyamunkás 
válik munkanélkü'. ivé. 

!gy segíti k az imperialisták által le
pénzelt nyugati kormányok a dolgozó 
nép „felemelkedését", 
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Előre az 1951-es terv határidő előtti teQesítéséért ! 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa V. teljes ülésének határozatából 

A SZOT ötödik teljes ülése a bözö válfajai ellen; a munkafegyelem 
Szakszervezetek Országos Taruícsá- megszilárdítását röYid!ejárat ú kam 
nak Elnökségét bízta meg a haiá- pányfe:adatnak tekint ik; számos eset· 
rozali Javaslat végleges kido:gozásá- ben e!hanyago!ják a do'.gozók jogos 
val. A határozatot az alábbiakban kívánságait és nem folytatnak kö
kivonatosan közöljük: vetkezetes harcot a munka jobb meg-

• szervezéséért, a dol,gozók munkafe! . 

jobb kihaszná1ására irárryu!ó mozgal ·  
makat. Harco'.janak következetesen 
a dolgozók munkafeitételeinek meg
javit ásáért, az egészségre ártalmas 
munkakörülmények megszüntetéséért. 

A határozat a továbbiakban rá
mutat arra, hogy A Szakszervezetek Országos Tana- tételeinek és életviszonyainak meg· csa lelkesen üdvözl i a Magyar Dolgo· javításáért. A határozat megál ia· a takarékosság minden dolgozónak zók Pártja I I .  kongresszusának hatá - pítja, hogy e hibákat a szakszerveze. rozatait, amelyek megszabják a ma- tek csak úgy küszöböJhetik ki, ha hazafias kötelessége gyar dolgozók feladatait a béke meg· fig)elmüket az 1 951 -es terv te!jesí. védéséért, a szocializmus építéséért lése és tú teljesitése legfőbb előfe! · Kü önös figyelmet kell szentelni a 

vivott harcban. téte,einek megteremtésére összpomo- szinesfémekke:,  szénne!, oJajJal, hen-
A SZOT ötödik teljes ülése ma- sitják. E:ppen ezért a SZOT v. te:jes gerei lárukkal, acéllal fonal la l, fával 

gáévá teszi a Szakszervezeti Vi lág- ülése kötelezi a szaksurvezeteket, börre', Yil :amosenergiával va,ó lakaré: 
szövetség végrehajtó bizottsága bécsi hogy kosságra. A do:gonk takarékossági 
ülésének és a Béke Világtanács iro-

a munl.afegyelem 
tömegmozgalmának megszeryezése ér. 

dája he:slnki érlekezJetének halároza- 11 dekében a SZOT V teljes ülése a 
tail, az öthatalmi békeegyezmény meg· további megszilárdítását kövelkez,1ket határozta el: 
kötéséért vívott harc fokozásáról. - A b zalmiak felv i lágosító munká-

A határozat miután rámutat a né,P- állandó harci fetada'nak tekintsék! va 1 érjék el hogy a versenyszerződé-
gazdaságunkban végbement hatalmas Folytassanak 5zé'.eskörü felvi: á.go- sek terjed jenek ki  a takarékosság 1eg-
!ejlödésre é6 a megmutatkozó !ogya- síió munkát a mur.kafegyelem meg· különbözőob területeire (nyarsanyag, 
téko&ságokra, meigáLapítja. hogy a szilárdítása érdekéoen. Különösen nagy szerszám, energiatakarékosság, stb.) 
szakszeryezetek e!ötl á!lló köz.veilen és figye:met fordítsanak a pol i t; kai lag is. 
Jeglőbb fe:adat: kevésbbé fejlell, az iskolákból, fa'.u - - A szakszervezetek minden ipar-

- Harcra mozgósítani a do'gozók ró! és a háztartásb.YI újonnan az üze· ágban szervezzék meg, hogy egyes 
százezreit az ötéves terv és ezen be- mekbe került dolgozók nevelésére. do'.gozók, műhelyek és üzemek rend 
lül az /951-es terv minden ré>zleté· A11i"sák pé!daképü, a do'.gozúk e:é az szere,en, bizonyos ideig megtakaritott 
ben való megvalósí'.ásáért és határ. üzem régi munkásait, akik évek hosz- anyagból dolgozzanak. 
iáöelőlti te.je,ítéséért. szú során át fegyelmezett munká,·a! 

, I b A határozat a továbbiakban meg- kivívták ma.guknak a jogos megbecsü- n szocia ista érezés towábbfejlesztéséwel 
1 h k t k lést és elismerést. á.lapítja, ogy a sza szerveze e · kapcsolatban a SZOT V. te11·es ü lése munkájában - bár vannak bizonyos A határozat a továbbiakban köte- a ,zakszervezeti vezetöl< és aktívák eredmények - jelentős fogyatékos. lezi a szakszervezeteket, hogy minden ff 

ságok, hibák mutatkoznak. A szak· o:yan munkahelyen, ahol erre Iehetö· e:sorendü feladatává teszi, hogy meg-
szervezetek versenyszen ező mun• ség nyilik, szervezzék meg a munká - a: kuvás nélkül harcoljanak a szocia. 
k · . , b · k b .. k f 'k  nak idöveszteség nélküii átadását és l ista bérezés megvaiósit ásáért, a aJa a,n 1,gen 60 a uro -ra I us vo- darabbérrendszer kiteriesztéséért. nás; a szakszervezetek még miodig átYételét (meJegcsákányvá!tás, mozgj 

A határozat köte.ezi a szakszerve-nem harco: nak következe,esen a bér- gépátadási mozgalom s,b. ) ,  ter-
C6al ások, a normalazitások kü:ön jesszék el szé,es körben a munkaidő zelek központ i  vezetőségei!, terüleli és 
_________________________________ 1

üzemi bizottságait , hogy harcoljanak 
az eddiginél következetesebben J1 
bérlazitások, a normacsalások e: Jen. A 
szakszervezeti vezetöszervek u .ese,n, 
a termelési értekez'.eteken rendszeresen 
lárgyaiják meg a bérkérdéseket. Lép· 
jenek íel határozollan és köYelkeze'e. 
sen a jogos bérek kifizeté éért. a dol 
gozók szoci á l is és kulturális heJyzeté
neK megjaviiásáért, 

Az alkotmány ünnepére tett vállalások túlteljesítésével 
készülünk a ,,Vasutas Napra" 

A \·aEulas dolgozók t ízez.rei készül-
1nek ,endü'.etesen az a 'kotmánv ünne
pére tett vál la: ások 1últeljesitésé,el a 
.. Vasutas Napra". 
. S.zpmba,lhely területén pé'.dáu-1 Sár
vár .áI !omás dolgozói közel 30.000 fo 
riJJ-t fe1ai ánlást teliek. I<imagas: ik Ta
kács Imre ifi)Jrigádja 130, Bocskordi 
Erzsébet távi rá>sz 1 5 1  és Kiss Pá,J for
galmi szo'. gálatt�, ő 1 20 száz,a!ékos 
1.e:jesitménye_ 

A Szombalhelyi Jármüjavitó OV 
n.ipi mühelyát,aga e'.érte a 1 10 sza. 
za!ékot. A munka JÓ megszervezese 
, e! Horváth Józ;,ef féksierelő 1 74, 
Foki Józ.sef mozdonylakatos 224. Hor
várh Bo!dizsár tüz ikovács brigá<lja 
pedig 158 száza!ékra eme:te teljesít
ményét. Az a lkotmány ünnepére a 
V i l i .  osztály második műszakának 
jó eredményének lehet e'.könyve'.ni azt 
a verse�yt, ame!y az idősebb do! go
zók és az ifj úmunkások között alakult 
ki. Jelen'.eg az idösebb, n,agyobb ta . 
pas-z.tal.alt.ad ,rendelkezö dolgozók 
105.5, az. ifjúmunkások pedig 1 03.3 
száza '.ékos eredménnyel veté'.kednek. 
Valkó József esztergá:yos 1 17.2, Vas 
István műszaki iíi 200.5 száz,a!ékot 
ért el gyor&vagással .  

Budapest Területi Bizottság terü-
letén különösen Szolnok állomás és 
fütöház teljesítménye emelkedik ki. A 
szolnoki fűtőház dolgozói eddig 152.400 
forintot takarítottak meg a verseny so
rán. 357 tú:sú:yo., vonatot. 87 fel. 
emelt sebe66égű vonatot, 15 darab 
- ,.négyes kapcoolt" - mozgalmú 
-vonatot €6 hét darab körfolvamalos 
szerelvényt t,yvábbitottak, 343 tonna 
szénmeglakaritást értek el. Budapest 
Keleti-pályaudvar dolgozói az augusz
tus 20-ra telt felaján,!ásukat közel 
90 száza lékban már te:jesítetlék. Bu-
dape&t Ferencv�ros pá'.yaépitő do!-
gozói az elmult 10 nap a'latt közel 

százezer forintot takarítottak meg. 
En 1él az üzemnél Fekete Antal bri
gádja 120 száza!ék ,átlagteljesítmény. 
nyel do'.gozik . 

A Felépítményi és Vasanyagjavító 
élbrigádja tíz nap alatt 1 83 szá
zalékos átlagteljesítményt ért el. 

Ugyanitt Gergely .Jenö vá 'a'la, hogy 
augusztu6 20 i fe'aján!ását auguszius 
12-re teljesíti. Atlagleljesítménye 298 
sz.áza!ék. 

Szeged terü'.e!én is hasonló lendü 
'ette1 ké,zü'.nek a do!gozók alkolrná 
r1vunk megünneplé•ére � ez1 ös�ze
kötik a , .Vasu1as Napra" tett vá !alá · 
sok túlteljesítésével 

A makói műhely dolgozói például 
a multhavi 1 32 százalékos átla-

gukat 1 78-ra teljesítetté.k. 
/ga1J Ferenc 124 százalékról 1 80-ra 
tett fe'.ajlán!ást és vál :a'.ásat 209 szá
za !ékra te'.jesítette. A kecskeméti osz• 
tálymérnökség dolgozói 99 száza lék
ban tettek relaján! ást és ebből 72 
ifjúmunkás .félszázezer forint értékben 
Az osztálymérnökség át lagteljesitmé
nvét 1 18 száza'.ékról 125-re eme'.te 
hÍÍ:ábó! a Párt és a kormány iránt. 
a „vasutas 11apért:'. Nagy Kálmán 
brigadja 157 százalékot ért el .  A 
békéscsabai osztálymérnökség dol go
zóinak közel s-zázszázaléka vesz részt 
jó eredmén,1yel a fe'.a ján!ásokban. 
Szentes és Monor föépitésvezelöség 
versenvében e•sö he'.vre került Szen 
les 126 száza'.é>kka!. Az egy f5re eső 
kite'. jesités. 446 forint. Szeged terü
!etén egyéoként a NazaroYa-mozgalom 
keretében 231 nagyobb gépet vettek 
át a do!gozók szoc'a l :s1a megőrzésre 

Az eléíszál 'ási féíépítésveiietllség 
szávicsi szakaszán a dolgozók ne
héz fö!dmunkában 180-260-310 
százalékot érnek el. Az iizem /át
lagos teljesítménye a verseny alatt 

164 száza lék. 

Az ellenség fokozza tevekenysé�ét 
Az öntudatos do'gozó lelkes mu.1 szakasdn a s7erzödési űrlapok k!-

káját az ellenség sem nézi tét!enül. Ai töltetlenü! hevernek a fiókban. 
Imperial isták ügynökeinek minden Pásztor Sándor, a terület társa-
eredmény égetöen fáj. Ezért már a da,:mi aktívája e:mondol:'t,a, hogy a J 1 1  
legkiseob résen, ame:yet nyitva ha• Osztá!y 5-6 olda'.as rendeletet ad  ki 
gyunk, behatol é6 megke:ooí rombolo és ezek Iegnagyoob rész.e csupa szem-

pont a versennyel kap,:;so:atban. mun>káj>át. Hiba a'L is, hogy üzemi Az utóbbi ;Jőben főleg Szege<l es bizottságairrk még mi•,1,dig 0001 kezelik Pécs területén rom'.ott a mun-kalegyeoontö kérdé�ént a ver.seny nyi:vános- !em. Sok a szolgálat; idö alatti a:vás ságát. nincsenek tisztában annak jt>- és az ittasság. Nagykanizsán például Ientösé.gével. Területi bizottságaink· 8 vasutas a.sszo.1yok közölt fo!ytatnak nak és vo,,alfe'elöseinknek á'.l an.dóan .iz e'. lenség ügynökei tevékenységet a e!Ienőrizniök keil ezt a kérdést is. köze:: átás kérdésében. Füzesabony és 
Még mindig hiba, hogy a 6zakszol gá- Mi ko!ckövesd között az e!!enség· 1 00 lati vezetölt jelentékeny része nein darab vezetékcsigát erőszakos úton el kezel i súlypontként a versenyt Büro- távo'. itott a tartÓ06z!opokról, hogy a 
kralikusan, rende:etekkel akarják jelzőberendezést hasz.nál hatatlann,á te megoldani. A Misko:ci Területi Bi- gye. 
zottság értekezletén társadalmi ak Az öntudatos vasutas do'gozók a 
tívák és szo'gá!ati vezetők bevomá „Vasutas Nap" mfüó módon való sával tárgyalták a verseny hiányos· megünnepléséve! tovább fokozzák 
ságát. Az aktivá� feltárták például ,  az augusztus 20-1 mu,1lkaverseny ed 
hogy 

I 
digi eredményeit. Ezzel hálálják meg 

felsözsolc.án a verseny form'ális, a Pártnak, Rákosi elvtársnak és kor-
a dolgozók nem Is tudnak v.illa-

1 
má-nyunknak azt a megbec„üié6!. 

Iásaikról, míg a szárnyvonalakon ame'yben minden vasutas dolgozót ré 
egyáltalában nem is ismerik a szesilett a " Vasutas f1ap" rendszeresí-
venenyt. Kisköre p'ályafenntartási tésével. 

A nöknek a termelésbe való 

fokozott bevonása 
terén a SZOT V. teljes üiése 8 szak
szervezelek feladatait a következök
ben ha•ározza meg: • 

- A szakszen·ezetek központi veze· 
löségei és az üzemi bizottságok har
to'janak azért és <,egítsenek abl:>a11. 
hol!\' a nóknek a 1ermelésbe v-a:ó 
fokozott abb hevonásár,)J szóió minisz
tertanácsi határozat rende kezése11 
megiele.ően végrehajtsák (napközi 
otl11011ok, bölcsődék fe!á!lílása, üzemi 
étkeztetés, a nők háztanási munká 
ját megkönnyítő gépek el lcrjeszlé e, 
st b. ) .  A do!gozó nők 6Zámára ku: tu
rált munkakörü;ménveket, ruhái, tisz· 
tálkodási lehetőségeket ke, I biztosi
tani - áll apítja meg a hat ározat s 
felhívja az üzemi bizottságok figyel ·  
mét, hogy gondoskodjanak arról, hogy 
a nők miné: nagyobb számban vegye. 
nek részt a szakma oktatásában, hogy 
a terme'.ésben é!enjárók felsőbb mű
szaki iskolára kerü jenek és a k'eme -
kedö teljesftményűeket megfe!elően 
népszerűsítsék. 

- A tervszerűség terén mutatkozó 
hibák egyik főoka a rossz együtt . 
miiködés az üzemen belül és az üze
mek közölt - áJ:apitja meg a határo. 
zat. Eppen ezért a szakszervezetek 
kötelességévé teszi, hogy „magyaráz
zák meg a munkásoknak, hogy a má· 
Sik műhely vagy üzem számára ké
szatő áru késede:mes szá!iítása rossz 
minősége egész népgazdaságunk ler
uének teljesítését, így végsö fokon 
saját üzemük tervének teliesítését is 
akadá/!lozza . . .  Gondm,kodjanak ar
ról. hogy az üzem', valamint a mű· 
he: yversenyszerződésekbe bekerüljenek 
a kooperáci ,s feladatok." 

A határozat a toyábbiakban köte. 
lezi a szakszervezeleke', hogy javít
sák meg a verseny nyi/vánosságá:, 
eme:jék a lerme1ési értekezletek szin
vona' át, a do!gozók bírálatának, ja
vas:atainak bátorításával  és vi lágo· 
,an határozzák meg a versenyfelada
tokat. 

A szakszervezetek elnökségei 
tűzzenek ki jutalma• a uersenyszer
t•ezö munkában legjobb eredményt el
érő üzemi bizottságok, mühe.'ybizott
ságok és bizalmiak számára. Gon
doskodjanak a fe!v i lágosi1ó és szer
vezőmunka terü'.etén kivá1ó ered· 
ményt elért szakszervezeii funkc'oná
riu .. ok és aktívák megbecsüléséről . 

A SZOT V. teljes ülésének határo
zata befejezésül leszögezi: 

- A szakszervezeti munka sikeres· 
ségének és eredményességének, tehát 
az e határozatban me,gjelö!t fe!ada!ok 
megvaJósílásának is döntő előfe/té+.ele 
a legmLigasabb fokú éberség. Felada
tainknak csak akkor tudunk eleget 
tenni, ha következetesen harcot folyta
tunk a szociá'.demokratizmUs marad 
\'ányai el len, amelyek még mindig je
lentkeznek a szakszervezeti munkában 
<'s akadályozzák a szocia:izmus épi!é· 
sében való eredményes rész\·éteJ üokel. 

,, 

A népnevelő munka megiavításával 
az őszi „békeszál l ítások" 

s ikeres és gazdaságos lebonyol ításáért 
A vasut as dolgozók kü!döt!ei az Or

szágos Vasútüzemi Er!ekez.eten aug. 
4-5-én tárgyalták meg.a vasút veielői
,el az idei öszi csúcsforga'.om lebonyo· 
l i1ásának fe:adatát. Az ér1ekezlet meg 
áI :apitotla, hogy a &zoc'al ist_� ipar�í
tás meggyorsu ása, mezogaz?asag 
szocia is•a módon való áts-Z>t'rvezese. a 
gazdag 1ermés, az egész orszá,gra ki 
terjedő nagy békeépitkezések - . a 
magyar vasút történetében eddig 1�
meret!en, nagy száJ:ítárok l�bony_?:1:  
lását teszik szükségessé. Az 1de1 osz1 
forgalom során kétszer annyi árut kell 
eiszál . itani, mint 1949 ben, 30 száza
lékkal többet, mint az e!mu t esztendő· 
ben. A fe!adat hataimas, de nem meg·· 
o,dha1a'lan. A magyar vasutasok az 
idei őszi csúcsforga:mat is sikeresen 
lebonyol ítják, minl ahogy a fe,sza
hadu!ás óta a Párt ezetésével , a 
szovjet vasutasok segítségével megoi
dottak mindan szá'.l ítási fe1adatot. 

A Vasútüzemi Ertekezlet megállapí
totta, hogy az idei öszi forgalom le: 
bonyo'.itása nem e,gyszerűe� szak!:"a1 
fe1adat: harci ieladat. Az 1de1 osz1 
forga, mat csak úgy Jehet !,e,bonyol ítani, 
ha minden vasutas do.gozóval meg· 
i smertetjük a kétnapos értekezlet ha 
tározatait és mindenkit mozg>l6ilunk 
a szá l : ítá&i feladatok maradéktalan, 
gazda6ágos végrehajtásáN!. A Vasút
üzemi Ertekezlet ezen megál !apitása 
különösen aláhúzza a vasúton fo:yó 
népneve'ő és oktató munka fontossá · 
gát. Ezért írták az értekezlet részt .  
vevői Rákosi eivtársnak küldött táv
lratukban - ,a,lamennyi népnevelö és 
a ktiva nevében : , . Igérjük Onnek, 
kedves Rákosi elvtárs, hogy i.züntele· 
nül magyarázzuk és mjnden vasutas 
do'.gozóval  megértetjük, hogy . mi _a 
szál l ításra kínál! áru gyors, b,ztonsa· 
gos és gazdaságos elszá l l itásával )� · 
rulunk hozzá népünk a!kotó munka1a
hoz Párlunk II. kongres zusa határo
za��i végrehajlásához, felemelt ötéves 
tervünk második éve sikeres idöelötti 
be!e1ezéséhez a hatalmas Szovjetunió 
vezette béketábor mejlerősiléséhez, a 
béke védelméhez:• Rákosi elvtársnak 
lelt ígéreJünk maradéktalan vé1<rehaj 
tása szükségessé teszi népneve:ő mun· 
kánk tartalmában és módszereiben lévő 
hibák, hiányosságok fels,zámolását. 

Népnevelő munkánk komoly hiányos
sága, hoe,r ke\'eset és rendszerleJenü1 
iog a lkozik a békeharc kérdésével .  
Ezért , an az. liogv a vasutas tloTg(jzók 
je:entékeny része nem ismeri a béke· 
harc a lapvető kérdéseit, a béketábor 
eröfö!ényét. Söt vannak olyanok is, 
akik még azt sem tudják, szemé ysze· 
rint mennyiben feJe'.ősek a békéért és 
mik a fe:adataik a béke védreJmé-ben. 
Komoly hibát követtek el azcik a 
vasutas néipneve!ök, békebizoltságok, 
pártszervezetek, akik elhallgatják a 
növekvö nemzetközi feszültséget és nem 
mondják meg nyi'.tan, hogy békés 
épitö munkánkat az imperia l ista há 
borús gyuj!ógatók fenyeget ik. Tudnunk 
és tudatosítanunk kel l ,  hogy az elől 
tünk á: ló öszi sz.állítás-i felada1ok vég
rehajtásának - akárcsak ai ötéves 
terv második éve te!jesitésének - fe: 
tétele a bé-ke megvédé6e. Ez a felada
to� feladat a, mert a béke megvédése 
nélkül nem tudjuk lebonyol,[lani az 
őszi csúcsforga ,mat. 

A vasuton fo'.yó népnevelő munka 
nem tudatosítja eléggé, hogy az idei 
őszi s,záll itásokat o:yan nemzetközi 
helyzetben kel] gyorsan, pontosan és 
gazdaságosan elszállítani. ame:y egy_re 
feszül lebbé vá:ik, amelyben „nem azer! 
van béke � ahogy Farkas Mihály 
elvtárs a pártkon�resszuson mon<lotta 
-, mert az imperialisták még nem 
akarnak háborút, hanem azérl, mert 
erős a Szovjetunió és erős a világ 
béke/rontja." A népneve:ökre hárul az 
a meg'iszte:ö feladat, hogy megmutas
sák az őszi forgalom sikeres, gazda
sá1<os Jebc.nyol ításával, a mag-yar 
vasutasok hogyan járulnak hozzá a 
béke eröi gyarapításához, a béke vé
de'.méhez. Magyarázzák meg, hogy az 
idei őszi forgalom szállításait azért 
neuezzük „békeszál!ításoknak", mert 
az őszi forga/om sikeres, gazd.aságos 
lebonyolításával hozzá/árulunk a nép
gazdaság felemelt ötéves terve, a 
béke terve második évének ídőelőtti 
!e'.jesítésélu!z. Az öszi forgalom szál · 
l ításai biztos, gazdaságos lebonyo! i!á
sáért folyó harc békeharc, mert a 
szocializmust építö do:gozó népünk 
állal munkaversenyben termelt érté
:-ek elszállításával hozzaiárult a béke
tábor ercsi!éséhez, a béke védelméhez. 

Népneve:ö munkánk másik hiányos· 
sága, hogy nem neve} eléggé kemény 
helytállásra, nem tudatosítja a vasutas 
dolgozókra háruló felelősséget. 'Ez 
különösen megmutatkozik a Vasutas 
Nappal kapcsolatos felvilágosító mun
kánkban. A vasutas népneve!ők nffll 
használják fel agitáclós munkájukl>an 
a minisztertanácsnak a Vasutas Nap
pal kapcsolatos határozatát. Nem tuda. 
1ositják, hogy: ,,A vasút az ország 
ll'azdasági vérkeringésének legfőbb 
ütőere. A szocializmust építő nép-

gazdaságunk csak úgy tudja felada· 
tait megoldani, ha a vasutak zökkenő· 
mentesen továb>l>ítják a gyárak míikö
d�hez szükséges nyersanyagokat, az 
építkezések anyag zükségleté', ha terv. 
szerüe•n juttatják el az ipar tennékeit 
a fogyasztókhoz, pontosan e:szá ítják 
a mezőgazdaság termékei,! a nagyváro
sokba és az ipari vidékek dolgozói· 
hoz". - Azért van az, bogy a Vasutas 
Nappal kapcsolatban a vasutas nép
nevelők többet beszélnek az iinnepJés
ről. kü'.önböző rendezvényekről, mint 
arról a megnövekedett felelősségről, 
ami a vasutas do' gozókra hárul. Nép 
nevelő munkánk ezen hiányosságát a 
következö napokban sürgősen ki kell 
javítani. Az Országos Vasútüzemi Er
lekez:et határozatai ismertetésén ke· 
resz.tül el kell érnünk, hogy minden 
va,;utas do gozó a Vasu-tas Napig le• 
gyen munkaieJ,ajá•niást. 

Népnevelő munkánk eddi g nem 
eléggé mozgÓ6it az e! lensé!J e'lenl 
harcra, nem nevel az eJ!enség elleni 
gyülö.etre. Népnevelö munkánknak az 
eddiginél sokkal konkrétabban kel l  
fog!a kozni az el lenség e . .  eni  harn 
kérdésével . A vasutas népneve:ők 1u. 
datosí1sák, hol!v az öszi forgalom Ie
bonyo; itása érdekében fokozni kell a 
harcot dolgozó né,pünk és a vasutasság 
e1;ens�ge1 el len, akik ismét pusztító 
haboruba akarják sodorni országunkat. 
A Grősz-per tanulságai alapján fo• 
kozni kell az éberséget és minden ed
dig; né! határozottabban kel l keresni a 
nehézségek és a hibák mögött az el 
lenség kezét. Az őszi csúcsforga:om 
végrehajtása hozzájárulás hazánk 
megerösödéséhez, módosított ötéves 
terv�n� második évének sikeres végre
haJtasahoz. Eppea ezért az ellenség 
e_ddiginél dühödtebb támadásai váltja 
ki. Az el lenség támadása me!!'":utatko
Zl-k a munkafegye:e'7i laz.asagában, a 
hanya-g, a felelől len szolgá 1atban, a 
munkaversenyvái la lás nem te,Jesí!ésé
ben, stb. Tapo!cán a k:eriká 'is reakc,ó 
aknamunkájának eredményeként a 
mozdonyvezetök megtagadták a túlsti· 
Iyoo vona..ok továbbítását. Az ellenség 
el!_eni harc jogos önvédel mi harc, eddig 
el:rt eredményeink, békénk, jövőnk 
vede,me, ezért nem lehet jő vasutas 
az, aki nem fo!ylat kövefkezetes har
cot az ellenség el len és közömbösségé· 
vel, hanyag, fegye:mezelien munkájá
val e'.ősegíti annak aknamunkáját. A 
népneve!?k m�gtiszte'ő Jela<lala. hogy 
hl\eplezzek a vasutasság elfenségeit és 
minden dolgozói mozgooitsanak az el 
lenség elleni harcra. 

(1, vasut_on fo,yó népneveJ& munka 
me.!l' .!ll•nd,ll nem �lég konkrét és meg
gyozo, a népnevelók kevés helyi érvet, 
helyi konkrétumot haszná:nak fel a 
népnevelő munka !lOrán. Az előttünk 
álló n-agy feJadatoka>t nem kötik össze 
a szolgálati he:yek .problémáival. A 
nagy országos feladatokat, céJ•kitüzé
seket nem bontják fel az egyes vasutas 
do!gozókig. Nem magyarázzák meg 
pl., hogy dolgozó népünk egységé
nek szorosabbra vonása a vasuton a 
vasutas pártszervezetek vezetöszerepé
nek __ meg:�z.(lá!d_ítását, a 6Zolgá:ati ágak 
egyullmukodesenek megjavítását, a 
vasutas dolgozók és a �zállittató felek 
közötti jó kapcsolat megter�tését je. 
l enti. Az. őszi forgalmi népneve:ő 
m�nka során el kell érnünk, hogy 
mmden vasutas dolgozó tudja, mi a 
fe'.adata a nagy „békeszál!Hások" le· 
bonyoí itása érdekében. 

Az idei ösz.i nagy „békeszáll ilás-" le
bonyolítása szükségessé teszi, hogv a 
vasutas pártszervezetek az eddígfoél 
sokkal nagyobb gondot lordí!;;;anak a 
népnevelő munka megjaYílására, a 
v�suton ?.o}gozó népnevelők összefof;á
sara, po,1hka1 és szervezeti irány1tá 
sára. A napokban megtartott esti öszl 
f�rgalmi _népnevelö iskola komoly J>e• 
g1tséget Jelentett az öszl forga:omra 
való f�lkészülés terén. Különösen jó • 
eredmenyeket értek e1 a népnevelők ki
képzése_ terén Józsefváros á llomáson, 
ahol m inden népneve'.ő szakszerve
zeti bizalmi é6 tömegszervezeti vezetö 
rendszeresen minden este résztvett eze. 
ken a tanfoly,amokon. A józsefvárosi 
népnevelök jó felvilágosító munká jának 
er�dménye, hogy az elmúlt napokban 
elerték a sztahánovista szl11let és most 
nagy JenduJette: mennek előre a mi
�isztertanác& zászlajának e1nyeré�
ert. 

,f:.z_ ide! öszi nagy „békeszá!lítások" eloke,;_zf_tC;Se és lebonyolítására való mozgos1•as komoiy erőpróbája lesz a va6utas népnevelőknek NaíY megtisz. t�Itetés az őszi nagy „békeszáll ftások" siker,� !ebon�·olllása érdekében nép· neve.o munkai folytatni. A vasutas népnevelők érezzék feladatuk nagyságát, . fontosságát és a reájuk háruló felelősséget, legyenek büszkék arra hogy munkájtrkka! hozzájárulhatnak � szocial iz.m� épftésének meggyorsftás�h?z, a béketábor további m�erösf• teséhez. 
Gadanecz Béla 

a Va,;útp�lit\kai Osz.tály J'iileveJé&i 
Alor.ztalyanak mt.tnkaláraa. 
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A Szárazföldi- és Légiközlekedési Dolgozók 
Nemzetközi Szövetségének le/l,ívása 

A Szárazföldi - és Légiközlekedési 
Dolgozók l\emzetközi SzöYetségének 
bécsi értekezletén ielhivással fordultak 
a vi lág száll itómunkás szervezeteihez. 
Ebben elmondják, hogy a jelenlegi 
rendkívül kiéle:cődött nemzetközi hely
zelbcn igen nagy felelősség hárul a 
szál l ilómunkásokra. akik a termelésben 
kijelölt helyükön döntő mértékben tud
na!, résztvenni a háború megakadályo
zása érdekében folytatott küzdelem
ben. Ez az oka annak, amiért a szál
lítási szakszervezeteknek haladék
talanul meg kell valós itaníok a követ
kező feladatokat: 

Fejleszteniök és erősíteniök kell 
még nagyobb mértékben a béke ér
dekében kialakított harci szerveze
tüket; növelni kell az üzemekben a 
békebizottságok számát, amelyeknek 
egyéb feladatok mellett még az a 
szerepük is megvan, hogy vala
mennyi száll ítómunkás elctt folya
matosan nyilvánvalóvá teszi a há
borús politika veszedelmeit és en
nek a politikának hatását a dolgozók 
munkabérével és életfeltételeivel 
kapcsolatban. Meg kell erősiteniö,k 
frontszakaszukat a háborús propa
ganda minden formájával szemben, 
mindazokkal a hazugságokkal és rá
galmakkal szemben, amelyekkel a 
Szovjetuniót és a népi demokráciá
kat elárasztják. Valamennyi száll ító
munkás bevonásával országos és 
kerületi gyűléseket kell rendezni a 
béke megvédése érdekében, valamint 
mindazon mozgalmak támogatására, 
amely a világbéke megmentését 
tűzte ki céljául. 

Azokban a, országokban, ahol há
borúra készülnek, széles mederben 
meg kell erősíteni a szál l ítómunká
sok között a felvilágosítás munká
ját, meg kel l  értetni velük, hogy 
mind az ő, mind pedig valamennyi 
dolgozó érdekét szolgálják akkor, 
ha a had'anyagszál lit'ás keresztülvite
lét megakadályozzák. Ha erőtelje
sen szállnak kiizdelemoe a hadi
anyag berakása, kirakása és szállí
tása ellen, úg-y ezek a dplgozók 
megzavarhat ják az imperialisták 
agresszív szándékait és hatékonyan 
járulnak hozzá i lymódon a béke 
megvédéséhez. 

El kell érni azt, hogy valamennyi 
száll ítómunkás résztvegyen abban a 
mozgalomban. amelyet az öt nagy
hatalom között megkötendő meg
egyezés érdekében indítottak meg. 
El kell érni azt, hogy valamennyi 
szállítómunkás aláírása ott szere
peljen a Béke Világtanács felhívá
sán ennek az egyezménynek meg
kötése érdekében. 

Olyan tömegakciót kel l  szervezni, 
melynek során a szállítómunkások 
követelik az azonnal megkötendő bé
két Koreában. Erősítsék meg a ko
reai népnek juttatandó erkölcsi és 
anyagi segélyt, amely nép oly ke
gyetlenül szenved az imper:alistá:k 

cselekedeteitől. Akadályozzák meg 

a katonai szállításokat a koreai, ma
láji és vietnami imperialista seregek 
számára. 

Valamennyi szakmai ágazatban 
meg kell élénkíteni a szállítómunká
sok aktivitását Nyugat-Németország 
és Ja;ián újrafelfegyverzésével szem
ben. Minden támogatást meg kell 
adni valamennyi, bármilyen formai 
és szervezeti dolgozó részéről elin
dított akciónak, amely ezekben az 
országokban újjászülető militarizmus 
ellen irányul. 

Folytassanak aktív küzdelmet az 
ellen, hogy Nyugat-Európában ame
rikai ka!onai hatóságok ellenőrzése 
alatt hangolják össze a szállítási 
szervezetek valamennyi ágazatát, 
minthogy ez az együttműködés a há
borús uszítók katonai terveinek egyik 
alapvető részét képezi és csak a ki
zsákmányolás folyamatának megerő
södését, a bérek leszállítását, vala
mint a szál litómunkások tízezreinek 
elbocsátását eredményezi. 

Allandóan szélesíteni kell az akció
egységet a békeharc során, vala
mint a dolgozók létérdekeiért folyó 
kiizdelmet függetlenül attól, hogy 
milyen szakszervezethez tartoznak. 
mi a politikai véleményük, vallási 
meggyőződésük, nemzetiségük és fa
juk. Különöskepen szükséges az egy
ség megkötése és megeri!sítése azok
kal a hajósokkal és rakodómunkások
kal, akik a hadianyagok szállítása 
ellen küzdenek, valamint a bányá
szokkal és fémkohászokkal, akik a 
Schumann-terv ellen vették fel a 
harcot. 

A szállítómunkások csak abban az 
esetben tudják megvalósítani a rá
jukháruló felelősségteljes feladatokat 
a béke megvédése érdekében, ha 
egységet teremtenek soraik között. 
Éppen ezért felhívással fordul vala
mennyi, Nemzetközi Szövetség ke
retéhez nem tartozó szállítómunká
sokhoz, hogy ők is valósítsák meg a 
legszéles�bbkörü akcióegységet a 
szövetséghez tartozó szakszerveze
tekkel. Vegyenek részt a béke hívei
nek egész világra kiterjedő fronjjá
ban, Leplezzék le azokat a szakszer
vezeti vezetőket, akik akadályozni 
próbálják a békéért folyó küzdelmet, 
mint az amer ikai háborús tervek 
ügynökeit, akik új világháborúba 
akarják taszítani a szállítómunkáso
kat. 

A szakszerveztti szervek köteles
sége, hogy késedelem nélkül tárják 
fel a szállitómunkáso1< előtt, hogy 
csupán valamennyi dolgozónak, a 
béke érdekében folyó aktív küzdelme 
tudja megakadályozni a háborút, 
egyedii l a szilárd béke képes az 
egész világor. biztosítani a haladást, 
valamint a bér- és életszínvonal ja
vulását. 
A magyfü �zá'!ilóipari • dolgozók�! 

G.íspár Sándor elvlár . a Vasutas Szak
szervezet fölilkára képviselte a bécsi 
értekezleten. 

/OJ< HARCA 

�JUf/. A Z  ,IMPER IA L IS TA 
ELNYONA S ELLEN 

A SZOV.JET ELLENORZO BI ZOTT 
SAG TI LTAKOZASA A VASUTASOK 
O1.DOZÉSE t\\ lATT. S. A. Dengin 
el\'lárs, a Berlini Szovjet El lenörzö 
Bi zottság elnöke az e!mú;t napokban 
li l lakozó jegyzéket jullatott el L. 
Mattheweson vezérörnagyhoz, az ame
rikai Ö\'ezet parancsnokához. Egész 
sor pé ,dát hozott fel arra, hogy Ber· 
h1 amerikai övt>zelében fo!yamatosan 
üldözik és letartóztatják a vasú! azon 
alka lmazot tait, akik részt válla lnak az 
e,gész né,; n-nzgaimában. az egységes, 
békcszerd5 és demokratikus Némelor-
6Zág megteremtése érdekében. 

Dengin elvtárs a leghalározottabban 
kö,·e!elte az  ül dözés megszüntetését. 

OSZTRAK VASL'TASOK HARCOL
NAK AZ IMPERI ALISTA NYOMOR
POLIT IKA E LLEN. Ai, osztrák Bet
rieh!ltleiiung eg) ik száma ezze a cím
mel számol be a nyomor ,·árhaló fo
kozcidásáró:: ,,u;abb áremelkedések 
e/iílt." A vasutas lap megírja, hogy a 
legközelebbi napokon mái:. várha(_ó .tej · 
drágulás me!lett, az e!kovetkezo hat . 
nyo:c hétben már 5zámol ni kel! a ke
nyér, J iszttermékek, zsí_r _és cukor ,árá· 
nak jelentős emelkedesevel is. Kolb 
kercskede'mi miniszter bejelent.ése. nagy 
fe:zudulást váitolt ki, a dol gozó 
vasulaG,iÍg kfo:ött. Ezek s2:-frint a �e
nvér jc_l�n'.e/.!;i 2.-10 sch1 1 1 1.ng� ara 
kilogrnmmonkénl :J.50 re. a 2.98-as 
liszt 4.70 -re emelkedik Ugyanakkor a 

nagybirtokosok és nagy tejgazdas lgok 
hivataloo szerve: � Te1gazdasági Alap 
véd e: me a:att  a tej· és tejtermékek 
szál : itása terén \'alóságos közé:e:me
zési szabotázst űz, hQgy il ymódon k i 
es' ka  rhassák ezeknek az életf ontooságú 
élelmiszereknek azonnali, mélyreható 
megdrágftását. 

A „ tl7iener Börsen-Kurir" arról ír, 
hogy sem a közalkalmawltak, sem pe
dig a vasutasok. számára ni ncs pénz, 
de az exportörök fantasztikus haszon
ku csokkal do:goznak. ,.Hogy i ly  
rendszeres, a doJgoz;ó lakosság és az 
ország ki zsákmányolására irányu!ó 
pol itika mellett a létfenntartási kö. lsé· 
gek ál:andóan emelkednek, - ta'án 
nem i s  szükséges külön megemlíteni. 
Hasonló 6zomorú képet nyujl az 
Osztrák Gazdaságkutató I ntézet. is az 
imperial ista zso: dban ál ló kormány 
n,omorpol i t ikájáról". 

A FRANCIA VASUTASOK AZ OT· 
HATALMI BÉKEEGYl,.ZMÉNY MEG· 
KOTÉSÉÉRT. A francia vasut)lsok ke· 
mény harcban ál lnak szervezeteiken 
keresztül az öthatalmi békeegyei,mény 
megkötéséér). A Békemozgalom Nem 
zeti Tanácsa legutóbbi ülésén kimon
dotta. hogy a dolgozók a pályán be(· 
gádonként, az üzemekben é6 műhelyek
ben csapalonként vitaösszejÖnteleket 
tartanak, ahol megbeszélik a közös 
küzdelmei az öthatalmi békeegyez
mény kiterjesztésére. 

SZOCIALISTA V ASúTeRT 

� 

A „Vasutas Nap" 
kultúrprogrammja 

emeli ünnepünk fényét 

A vasutasnapot Gzerte az or-
szágban ünnepi megnyilvánul ásokkal 
kötik össze. Ezeken kultúr- és sport
bemutatók Jesmek. A vasutasság nagy 
ünnepén részvesznek és bekapcsolód
nak népha,d.seregiink  alakulata; és dol· 
gozó népünk l egjobb fiai is. Az ünnepi 
műsorban részvesznek a városok. köz· 
ségek, valamint nagyobb üzemek kul 
túrcso,porljai i s. 

ötven nagyobb szolgálati helyen a 
„ Vasút jelentősége és szerepe, a 
vasutas dolgozók felelőssége a fe:emelt 
ötéves !erv te/jesítésébe11" címen lö
megelöa<lásokat rendeznek. 

Három kiváló sztahánovistánk éle
téről és munkamód&zerérőJ kisr�gény 
alakjában brosurát ad ki a Va6ula6 
Szakszervezet. 

A határállomásokról indítandó 
,, Vasutas békeuá/ló küldöf!,séffek" is 
emelik az ünnepség lényét. 

Augusztus 1 1 -én dé!után 2 óra�or 
nyílik meg az Orezág<>& Vasutas Kep
zö,művészeti ·  és lJjíló Kiál ! ilás a Nem-
1,e!i Sza:onban. Különösen a nagyobb 
vasuli uócpontokon vasutas tárgyú f i l 
meket �etítenek és 1 1 -én bemutatják a 
Vörös Csil lag fi lmszínházban a „ Tel
jes gözzel" című vasutas tárgyú fii 
met. 

Országos vonatkozásban 55 he:yen 
rendeznek könyvkiáll ításokat és könyv· 
ankétokat a „Kazanczov-család'' és a 
,,Pá/yamunkások" című könyYekbö!. 

A vasutasnap ünnepség,eire lel-
kesen készülnek a szakszervei,eli ku! . 
túrcsoportok és társadalmi aktivák, 
mert tudatában ,·annak annak, hogy a 
kulfúr- és sportbemutatók sikere nagy
ban emeli ünnepnapunknak, a uasutas. 
11ap-nak lényét és moz;gósíl az 
újabb fe:adatok jó végrehajtására. 

,, TELJES GŐZZEL ,, 
A Grősz-[é/e összeesküvés bírósági 

tárgya:ásá11 Ba:ázsi Sándor uolt MA V 
állomásjönök ta11áva/lomásából ki
dertilt, hogy a szervezkedésnek vas11ti 
kártevő csoportja is volt, ame:ynek 
é'ére 1949 őszén dr. Péchy Pál', a 
józsejuárosi pályaudvar főnökét és 
Vá:yi Kálmánt, a Kisgazda Pári 
v_asutf csoportjának egyik vezetőjét á!
(1tottak. Ok azután cinkosaikkal együtt 
forgalmi akadályok /é/rehozásáva' vo. 
natkisiklatások e!őkészitéséuel próbál
ták megáUtani az ország gazdasági 
vérkeringésének legfontosabb 1itöeréf. 

A per anyaga különös időszerü;éget 
ad a „Teljes gőzzel" címü úi mag„ar 
[1/mnek, melynek feluételei az e/múlt 
hetekben fejeződtek be. 

Szinetár G,llör{<lf, a�i Mancserou 
Frigyes filmmíivészeli főisko:ai hall
gató ötlete a:apján, Akos Miklós társa
ságában írta a forgatókönyvet, el
mondotta, hogy a film azoknak az ön. 
tudatos és becsü1etes mozdonyvezetők
nek, fütölzázi dolgozóknak és a vasút 
más terütetén dolgozó elvtársaknak 
harcát eleveníti meg, akik a Párt se
gítségéve/ a ,,2000 to,nnás'' mozgalmai 
1949-hen etinditolták, megua:ósilotlák 
es a jó szovjet tapasztalatok fclhasz-
1ui'ásával és segítségével sikerre vit
ték. A „2000 lonnás"·mozga'om ha
zánkban a szocializmus építésének ab• 
ban az időszakában bontogatta szár
nyait .. _amikor a hazaáruló Mindszentu 
uezetesevel a kleriká.'is reakció, a kü.'
földi imperialista táborra: összei,1f!t•,1, 
mindent elkövettek arra, hogy megaka
dályozzák ef?észséges feiiődésünket, a 
munkásosztá:y gyözeimén.ek kibonta
kozását és kémei, sza/1otőrjei, valamint 
a jobboldali szociáldemokraták közre
müködéséuel megsemmisítse azokat az 
eredményeket, amiket do:gozó 11épünk, 
Párlwtk segiiségéuel már elért és még 
el akar émi. 

A „Teljes gőzzel" című fi'm irói -
mondotta Szinetár György - azt akar
ták megmutatni, miként győzik le elv
társaink, öntudatos dolgozóink min
den.ekelőtt az önmagukban fe!-felbuk. 
kanó ingadozás!, gyengeségeket, majd 
a legnagyobb győzelem után, miképpen 
semmisítik meg a Párt segirségéve:, 
ha:adásunkat a,jas eszközökkel akadá
lyozni akaró ellenségeinket. 

Máriássy Félix, a film rendezője e/
mondotta, hogy a forgatás alatt ő 
maga, ua/am,,11 a szereplő müués.:ek 
szoros baráti kapcsotatba kerültek a 
vasát dolgozóival, megismer/{,k mun
kájukat, életüket. A mozdnn_lfuezelőt, a 
fűtőt és a többi fontos szerepet alakító 
müvészek ig!lekeztek megismerkedni a 
mesterséggel. Allalában a MA V veze
tősége a legmesszebbmenő sef(ilséget 
n_yujtotta az ábrázolás hitelességé,nek 
érdekében. 

A forgatócsoport tagjai Máriássy 
Félix rendezöuet az élén a!kolmá
nyunk tiszteletére azt a fe!ajánlá.st !et
ték, hogy a terv szerinti szeptember 5. 
he'.yelt · augusztus 12-re etkészítik a 
filme:, hogy azt a magyar vasutas 
dolgozók ünnepén bemutathassák. 

Acs K ároly, 

a Magyar Filmgyártó Vállalat 
saj!óelöadója. 
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A Dunakeszi JárómaJavító OV flatalJal által elkészített VIT-szerelvényt lelkes 
ilnnepséq között adták át rendeltetésének 

Prieszol eh·társ "ezt>tésével elu t azott 
a Szovjetunióba a niagrar vasutas küldöt tség 

Augusztu.s 4 én a Szovjetun:ó héí6 vezet löttt-k�ra, Szekszárdi I mre e!v
va6utasainak meghívására repü:ögépen !,fos, a budapesti MAV l gaz,gatóság 
elutazott Mosi,kvába a magyar v�s- Po'. iUkai Osztá:yának vezetője, Surányi 
utDs küldöttség, A küldöttség tagjai József e'.vtárs, a Vasúti Főosztály ÉJ.>Í
ré6ztvesznek a 5zovjet „ Vasiuasok lési és Pályafenntartási S:ia.kosztályá
Napjának" ünnepségein. A küldöltsé- nak vezetője, Szücs Sándor, Pataki 
get Prieszol Józseí e'.,vtár6, a köz!e- András, Takács I lona és Szü!s Sán
kedés. és posiaügyi min iszter e!sö he- dor e,v,l ársa-k. 
lyellese vezeti . 

A „ d" t · t · · . .  , . .  • J A kü • döttség tagjai: Fe[csu/i Lász!ó . -�ul ot �-eg �gJ_a, � rep�' 0i.,eI?, e_ · 
elvtár6, a Vasútpo:itikai Osz!á.y Neve- tn<lu ,gsa e,ott __ t_�v1rat1 .ag udv_o:olte� 
:ési Alosz1á,:yának ,·ezetöje, Gáspár I az a kkor kezdodo magyar Va6utuzem1 
Sá.idor elvtárs. a Va5utas Sza-kszer- Ertekezletet. 

Termelési és sport/e/ajánlásokkal készülnek 
sportolóink a vasutasnapra 

A minisztertanács ha,ározata elis
merést és megbecsülést jeleni a vas
utas dulgozók - közöttük a sportolók 
- részére is. Megtiszteltetés minden 
yasutas számára a vasutasnap, 
mert ezen a napon az egész ország 
valamennyi dolgozójának figyelme a 
vasutasok felé irányul. Vasutas spor
tolóinknak be kell bizonyítani, hogy 
méltók a kitüntetésre és a Párt, a 
kormány megbecsü:ését azzal hálálják 
meg, hogy a termelés és a sport te
rületén fokozzák teljesítményüket. 

A sportkör elnökségi, és a terü-
leti sportelnökségi vá!asztásGk alkal
mával a vasutas sportolóK meglelték 
augusztus 1 2-re és 20-ra felajánlásai
kat. Ezekben vá: tal·ták, hogy a vas
utasnap t iszteletére, valamint a lkot
mányunk ünnepére fokozzák eddigi 
termelési és sporleredményeiket. Ez
zel is kifejezésre akarják jullalni kö
szönetüket a Párlna·,, Rákosi elvtárs
nak, hűségüket a Szovjetunióhoz, é6 
törhetetlen békeakaralukat. 

A vasutasnap tiszteletére 

Debrecen, Szombathely és Pécs terü
lete vállalta, hogy az MHK-ra jelent
kező sportolókat I OO százalékig le
próbázlatják az e1öirt 9 5zámból, 
mig a dolgozóknak 50 száza,é\a vég
zi el az MHK-próbákal. Augusztus 
20-ára, alkotmányunk ünnepére a dol
gozók 80- 1 00 százalékig va ló le
próbáz!atását ajánlollák fel a lenti 
tcrü:etek. 

Budapest, Miskolc és Szeged terü
letén elmaradás mutal'rnzik az MHK 
terén. Ezfrt augusztus 12-ére. vala
mint augusztus 20-ára vál:al ják, hogy 
mu,kájukat megkélszeresíh e biztosít
ják az MHK-ra· jelentkezö dolgozók 
!epróbázlalását. 

Pártszervezeteink, üzemi bizottsá-
gaink, valamint a szak\onali vezetők 
segílsé\ clö a területi sporlelnöksé
gelt · állal tett fel.,jánlások végrehaj
tását. 

A siker érdekében pedig azok az 
üzt>mek. ame:y_ek eddig semminemű 
inlézk�dést nem lettek, tegyék meg 
felajánlásukat augusztus 12-ére, il
letve augusztus 20-ára. !gy: Bük\ 
Körmend, Kőszeg, Landler Művek, 
Északi Járműjavító, Józsefváros, Püs
pökladány, Kisújszá,lás, Kis\'árda, 
Nyíregyháza fütöház, Debrecen pálya
felújitó, · Bánréve, Miskolci Járműja
vító /!s még lel . tudnák soroln_i jóné
hány üzemet, alw: az MHK érdeké
ben semminemű intézkedést nem tet
tek. Ahol figyelmen kívül hagylá'< a 
SZOT elnökségének ilye�irányú ha
tározatát, az üzemi háromszög üljön 
össze, készítsen munkatervet és fejt
sen ki népnevelö, propaganda és agi
tációs munkát, hogy üzemük dol
gozói az MHK testnevelési rendsze-

ren keresztül készüljenek fel a mun
',ára, béké·1k megvédésére. 

Élen haladnak 
üzemeink közül jó munkájukkal: a 
békéscsabai, somoskőújlalusi. füzes
abonyi, zalaegerszegi, északi f üiöház, 
Déli p. u., Komárom, Biharkeresztes 
dolgozói, ahol az MHK testnevelési 
rendszert magukévá téve, bizlosítják 
dolgozóink részére az alkotmányban 
biztosított jogokat. 

A \'aisu\as sporto:o·, terme:ési fel
ajánlásukon keresztül járulnak hozzá 
népgazda6águnk megszi lárdításához 
és közül ük mind többen és többen 
nyerik el a sztahánO\·is!a okleve el. A 
Debreceni Fűtőház. a létszámába tar
tozó Orosházi Is-tván, Kürősi Is\\ án, 
Antal JÓ7.sef fömozdonyvezetök, Hajdu 
Sándor Oláh András fiitök, mint szta
hánoviilák tették meg termelési fe' • 
aján ásukat aug. 12-re, melyet ösz-
5zekötöltek aug. 20-il<i vá la lásukkal. 
Mátésza, 'rn állom� létszámába tar
tozó Bongrá!er Is!ván, Nagy Gábor 
raktári munkás'lk mint sztahánovisták 
példát mutainak a többi 5portlár6ai,k 
részére a termelé-5 \"Ona' án. A debre
ceni és a málászaikai szlahánovislák 
a Lokomo!iv Sportkör labdarúgó tag
ja i. A zalaegerszegi Lckomot iv Sport
kör sportolói közül Gorza Jenö szta
hánovista forgalmi swlgálattevő (te
kéző) válla lta, hogy !30 6Zázalékos 
tel jesítményét !70 százalékra emeli és 
már 150 százalékra teljesítette is. 

A fentiekhez hason óan megtelté'< 
felajánlásukat a termelés.i és sp'>rl\'o
na!on a Lokomotiv Sportkörben dol
gozók. Párlszervezeteink, üzemi bi· 
zolt6ágai nk. 5zak\'onali vezetőink és a 
területi bizoltságo� nyujlsanak kellő 
segítséget ahhoz. hogy a sportolók 
á: lal  megtett fe'aján ásokat akadály
ta.!anul tudják végrehajtani .  Az augusz
tus l 2-ére tett felajánlásukat kössék 
össze augusztus 20-i ki felajánlásuk
kal. 

Területi Sportelnökségeink 
e!lenörizzék a felügyeletük a lá  tar
tozó ,sportkör e nökségének munkáját 
és gyakorlati 5egílséget adjanak ré
szükre, h0gy eredményes munkát Lud
janak ,·égezni. 

Minden vasutas sportoló szálljon 
harcba az eddig elért eredmények túl 
szárnyalásáérl. Legyenek a munka és 
a sport élenjárói, akik magu·,.kal ra
gatlják azokat a sportolókat is, akik 
elmaradlak. 

A KöZLEKEDÉS- ES POSTAOGYf 
M I N íSZTÉRIUt,I 

E:S A VASUTAS SZAKSZJ;:RVEZ!::T LAPJA 

Megjelenik ha.vonta kétszer 
Szerkeszti a �ze_rkesztö bizottság: 

Laptulajdonos: a í<özlekedé.s- és Posta
ügyi Minisztérium 1. Vasut1 · F6osztálya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség és klatióhivatal, 

Budapest. VI .. Munkácsy MrháJy.u. 16. 

Telefon- 1 13-887. 124-893. 3 1 3-744. 

Szikra Lapnyomda, Budapest. vm., 
József.körút 5 

FelelOs nyomdavezet& Kulcsár Mihál� 
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A KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTAÜGYI M I N 1 "SZ TÉR 1-U M ÉS A VAS U lA S -SZAKSZERV EZ E T t APJA 
X1...IH. ÉVFOLYAM, 12. SZAM. 

A Szabad Nép 1951. augusztus 
hó f 1-én vezércikkben foglalko
zott � vasutasok naqy nemzeti 
feladataival, A cikket az alábbiak
ban teljes terjedelemben közöl
jük. 

1 

1 ' 
Ara: �O •fíll. 1951. AUGUSZTUS 15. 

, ··1f, ' 

A vasutasok· nag'y ·_:n:�-mzeti f elad·ata . 
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Minden, dolgozónk számára felejthetetlen marad 
_ az első magyar Vasutasnap 

AZ t��"EPSEGEK UTAI\" A .HlJNKAF EGYELEiU �I EGSZILAR DÍTASA l' A.L KÍ"ZDEXEK l' AS'l"T ASAI�""K 

AZ ŐSZI CSÍiCSFORGALOH HARCI FEr�A DATAI NAK HEG,'ALÓSÍTÁSÁÉRT 

Az ország egész vasutassága szere
tettel és hálaval tekinteti a Párt és 
a nepköztarsaság J..=rmánya felé, 
amiért a vasu,as dofgozók megbecsü
léseként minden év augusztusának 
második vasárnapját Vasutawappa 
nyilvanitotta. 

A magyar vasutasok éppen e hatá 
rozat következtében ismerték fel iga 
zán a vasút népgazdasági jelentősé
gét. amelyet ötéves tervünk végrehaj
tásában, a béke megvédésében tölt 
be. Ezen a napon fokozottabban ju
tott ktíejezésre a Párt, a S.:ovjetunió, 
a szovjet vasutasok segítsége, támJ· 
galása. amely lehetővé tette a vasút 
eddig, eredményeinek elérését A 
Vasutasnap amel lett, hogy ezt kidom 
borította, eg) ben az őszi forgalom el
inditásanaJ.. napja is volt, amikor a 
,·er6enybe való bekapcso'ódással 
harcba indultak a vasutas dolgozók 
az őszi csúcsforgal=m sikeres lebo
nyolításáérl 

A Vasutasnap megmutatta, hogy a 
Párt. Rákosi elvtárs és a kormány 
szerető gondoskodása, útmutatása 
tette lehetővé. hogy a magyar vasuta
sok az egész dolgozó nép megbecsü 
lését és szeretetét élvezik. 

Már jóval a Vasutasnap előtt, de 
kü lönösképpen a Vasutasnapon az 
eész ország figyelme és elismerése a 
vasutas d :lgozók felé fordult. A vas
utasok j_pbb munkával, az  őszi for
galom versenyében való bekapcsoló
dással és a munkafelajánlások, 

az augusztus 20-i versenyre tett 
vállalások ezreinek már a Vasutas
napra történő elvégzésével és túl
teljesítésével juttatták kifejezésre 
a Párt, Rákosi elvtárs és a kor• 

mány iránt érzett hálájukat. 
A magyar vasutasok nem felejtették 
el a mult megaláztatását, elnyomatá 
sát, amikor nem tanulha ttak. elvégzett 
munkájuk gyümölcsét nem é lvezhet
ték Azt sem íeleJ t ik  el, hogy amig az 
impenalista országok vasutasai leg
elemibb jogaik védelméért kénytelenek 
harcolni, addig a magyar vasutas�k 
szabadon, megbecsülve, kitüntetésben 
részesülve ÚJabb és újabb eredményei
ket ünneplik, mint például a vasutas 
egyetem felá l l ítása, a mostam első 
\ "asu•asnap, a Szovjelunióba menő kül
döttségek, stb. s egyéb. szociál is és 
kulturális juttatások. amelyekről az
előtt á lmodni sem mertek volna. 

A Vasutasnapon indult el az osz1 
forgal mi verseny, amely · egyben fel
emelt ötéves tervünk második terv. 
évének idöelőtti befejezését segíti. 
A dolgozók tízezrei 

az alkotmány ünnepére tett munka
felajánlásaik teljesítésével és túl
teljesítésével harcolnak a terv 

idöelőtti végrehajtásáért. 
A vasutasok ezzel segítik nehézipa
runk megerösödését, hadseregün_k _feJ· 
lödését, a mezögazda�ag sz:ctahsta 
átépítését, a béke megvédését. A 
Vasutasnap újabb lendületet ad a VI. 
Országos Vasútüzemi Értekezlet hatá
rozata i  teljesítésének . .,Az ősze forga
lom legjobb dolgozója" címért folyó 
ver,enyben részlvesz minden becsüle
tes vasutas dolgozó, mert tudja, bog� 
ez hazafias kötelessége. A vasutas 
ifjúság és a nők egvre nagyobb szám
mal és lelkesedéssel vesznek részt a 
szoci a lista vasút megteremtésében, de 
az első Vasutasnap után még több 

ifjú sztahanovistánk lesz és még 
több nőt vonunk be a termelő 

munkába. 

Férfi dolg:zomk segittk a női munka 
erőket, átadják munkamödszerüket és 
megtanttJak őket a magasabb teljesít
ményd, elérésére. 

A oasutasnap kifejezi a vasutas 
dolgozók harcos békevagyát Az ön
tudatos vasutas dolgozók tömegei 
nemcsak akarJah a békét. hanem har
co,nak i6 érte. A szolirálati ágak kö 
zös együttműködésével leküzdik a ne
hézségeket és békeszállítással juttat 
ják el a békemüvekhez a békemüsza 
kokon termelt szenet és ipar, termel
vényeket A vasutas dolgoz_ók _ tudJák, 
hog; ha kezükbe veszik az oszt csucs
f:rgalom. az öszi békeszállítások 
ügyét, a i<kor voltaképpen a békéért 
harcolnak. 

A Vasutasnapot megelöző 1döben 
és a Vasutasnapon még fokozottab
ban teltek tanubizonyságot a magyar 
\·asutasol, a Szovjetunió népe. a szov
jet vasutasok iritnt érzett szeretetük• 
ről és hál ájukról. A magyaar vasut�s 
sosem fogja elfelejteni, hogy eddig 
elért eredményeinek a lapja. a. szoviet 
vasutasoktól átvett munkamo<lszerek 
alkalmazása helyi viszonyainkra. A 

Vasutas,·zup mégin,<ább tudatosítja dol
gozöink között, hogy az eredmények 
fokozásahoz még az eddiginél is job
ban használják fel a szovjet módsze
reket é� széles tömegm ·zgalommá 
fejlesszük azokat. A magyar vasutas
ság példaképének tekinti Elena C.,1.1h
nyukot és hős társait és magalartá
sukban is a szovjet vasutasok példá
ját követik. Nagy on jól tudják, hogy a 
szovjet vasutasok példakövetése egyet 
ielent a haza, a dolgozó nép iránti 
szeretet el mél vílésével, a szovjet nép. 
a szovjet vas.utasok iránt érzett ba
rátság megszi lárditás,h·al. 

Ez a szeretet és barátság érzése 

jutott kifejezésre a hazánkba érke• 
zett Vaszilij Vasziljevics Kurocskin 

elvtárs, és Blázsenov elvtárs mele2 

ünneplésével, 

amerre csak megfordultak az Grszág
ban. Es kü lönösen szünm nem a karó 
ünneplé,ük a Vasuta,nüpon. ahol Ku
rocskin elvtárs. mint a Szovjetumó 
kozlekedési miniszterhelyettese átadta 
a szo, jel nép, a s,ovjet ,·asutas_ok 
fonó üdvözletét. A Vas1,tasnap IO• 
kozta a vasutas dolgozók éberségét a 
vasúton megbúvó ellenséggel szem
ben Szi lárd r�gada lmat tettel< arra, 
népiink szeretett vezérének. Rakosr 
elvtársnak: úg,· harcolnak ellenük, 
hog" 

megszilárdítják a munkafegyelmet, 
kivetik maguk közül mindazokat, 
akik akadályozzák hanyagságukkal 
tervünl< teljesít�sét, az öszi for-

galom lebonyolítását. 

Lel kes ünnepségek az egész országban 
Augusztus 1 2-én, az első Vasutas

napon az ország majd minden városá
ban és olyan községében, ahol na
gyobb számú vasutas dolgozó tesz 
szolgálatot. meleg ünnepségeket ren
deztek. Az ünnepségeken méltatták a 
Vasutasnap jelentőségét. Ezt nagy 
szabású kultúr- és sn·rtbemutalók kö
vették 

Az iinnepségeken résztvettel( a 
néphadsereg egyes alakulatai. 
tiszti küldöttségei, a nagyüzemek, 
a városok és községek dolgozoi. 

Ezen a napon kiiejezésre jutott a vas
utas dolgozók és a dolgozó nép több: 
szervezeteinek, fiainak egysége. 

A hat igazgatósági szekhelyen 
egésznapos programmot á l l ítottak ösz-

sze. Az ünnepségek színhelyére a 
vasutas dolgozók tömeget zenekíséret 
tel, szebbnél -szebb dekorációkkal vo

nultak fel, de dicséretesen feldiszitet
ték a s·kezer békevonatot, magát a 
vasutat, a pályaudvarokat, az ál lomá
sokal 

Az ünnepségeken megjelentek Pár 
tunk, különféle szakszervezetek és 
egyéb tömegszen-ezetek vezetői. Ott 
voltak a honvédség, a rendőrség. a 
tanácsok, a kinti üzemek és termelő
szövetkezetek népes küldöttségei, Meg 
jelentek 

azok a vasutas dolgozók is, akik 
jelenleg a Párt, a honvédség, a 
rendőrség, a kormányzat vezetö 
funkcióiban végzik munkájukat. 

Az Északi Fűfőház - Hámán Kaió Ffüőház 
Budapesten már augusztus 9-én 

megkezdődtek a Vasutasnapn .,/ kap
csolatos ünnepségek. A délutáni órák 
ban meleg ünnepsél" keretében nevez
ték el Hámán Katöról az E.szaki Fűtő
házat. 

Az 1 951 év m ásodik negy<-'dé,·ében 
és az a lkotmány tiszteletére folyó ver
seny eddigi szaJ..aszában a legjobb 
eredményt a vasúti üzemek közül az 
Északi Fütöház érte el. A fütöház dol
gozói jó munkájukkal kiérdemelték 
azt a megtisztelteté t. h;gy 

H ámán Katóról, a magyar mun
kásmozgalom hős harcosáról 

nevezzék el a !útönázat. 

Az ünnepségen Csanádi György 
el\'lárs vezérigazgató méltatta a fütö 
ház dolgnzóinak kilünö munkáját. 
majd a dolgozók lelkesedése köze
pelle átadta az élüzemkitüntetést, va
lamillt a közlekedés- és postaügy, 
minlsz �rium zás:i.laját 

A fűtőház dolgozói 
Sándor sztahanovista 
zetö köszön1e meg a 
tést. 

nevében Föd, 
fömozdonyve

kettös kitünte 

Ezu'án k:osziot,ák a 70 sztahanovi,;
• a -sz,nte! e.érő dolgozó között a sztaha 
novista-oklevelet és hat élenjáró dol
gozónak nyujtotlak át sztahanovista 
jelvényt, 14 dolgozót pedig 200-250 
forinttal jutalmaztak jó munkájukért. 

A tern1eléshe11 �lenjá ró , a„u cas dolgozók 

kormány k i i üntefése 
A l'asulasnap alkalmából népköz

társaságunk kormánya a legjobb vas
utas dolg�zóknak kitüntetéseket ado
mányozott. A kitüntetési iinnepséiren. 
amelyet augusztus 1 1  én a MAV 
Anyag-hivatal Lenin -körúti disztermé 
ben tartották. megjelent Dob, István, 
a minisztertanács elnöke. Bebrits La
jos elvtárs. közlekedés- és postaügy, 
miniszter, Harastyák József elvtárs, a 
Szakszervezetek Ors1,ágos Tanácsának 
elnöke, Katona Anta l és Földvárt 
László közlekedés és postaügyi mi 
niszterhelyettesek. valamint a hazánk 
ban tartózkodó szovjet és csehszl �vák 
küldöttek. 

.\ kitüntetési ünnepségen Bebrits 
elvtárs beszédet mondott. Ebben mél
tatta az t>bö mag� a r  Vasuta.snap Je
lentőségét, maid rámutatott, hogy 
minden esztendő augusztusának má 
sodik vasárnapján megrendezendő 
Vasutasnap Pártunk és kormányza• 
tunk megbecsülé,ének jele a vasutas 
dolgozók iránt. Ezután a vasútnál 
meglévő hiányosságokról beszélt és 
felhívta az ünnepségen megjelent ki
váló vasutas dolgozókat, hJgy har
coljanak továbbra is és ha lehet még 
fokozottabban mint eddig, a szovjet 
sztahanovista-mozgalmak átvételével 

az új, haladó' techmka bevezetésével 
l 

lése . �?zben áta�ta _a ki_t�nte�éseket. 
az östí csúcsforgalom sikeres lebonyo A k1tun\etett d �l!,lozo_k _ne�sorat, la-
lítitsáért. Ezután a jelenlévők ünnep punk mas1k helyen kozo! Juk. 

Az Ehő {Jr„7.,ágo .. \'as u tas Képzőművészeti• 

i.., w"j í fókiáUícá ... meg11J i fása a Nem.zeti Szalonban 
Augusztus ! l -én, délután 2 órakor 

nyitotta meg nagyszámú megh1votl 
vendég jelenlétében Rácz Kálmán elv
társ. a Vasutasok Szaks,ervezetének 
titkára, az első Országos Vasutas 
Képzőművészeti és Ujító Kiá l l ítást. 
A kiá l l ításon megjelent V. V. Ku
rocskirt elvtárs, közlekedésügyi minisz
terhelyettes. V. Blazsenou elvtárs. 
Sztál in-díjas sztahanovista fömozdony
vezetö. a Szovjetunió „500 kilomélP
res"-mozgal mának elindítója, Bognár 
f mre elvtárs, a \'asútpolitikai Osztály 
vezetője, Rózsavölf!Y' József elv társ. 
a Vasútpolitikai Osztály vezetöhel}et 
lese, Rácz Kálmán elvtárs. a Y�suta
sok Szakszervezetének tilkitra. a mi 
nisztérium. a társada!mi szervezetek. a 
kin-ti na,gyüzemek dolgoz,íi nak kü'döt
tei és sokan mások. 

Az ünnepi megnyitóbeszédet Rácz 
Kál m�n elvtárs mondotta. Arról be
szélt: hogy a vasutas dolgozók ma 
még nem szám�ttevö. de mindjobban 
növekvő része, a termelés frontján 
való helytál l ás mellett ku lturá l is a l 
kotásokkal kívánta megünnepelni a 
Vasutusnapot. A Vasutas Szakszerve• 
zet Képzőművészeti Iskolájának hal l •  
gatói és tanítói lelkesedéssel vettek 
tudom�sl Pártunk és kormányzatunk 
elismeréséről é, elhatározták, hogy a 
magánszorgalomból végzett művészi 

ön képzésük terén eredményeikröl a 
Va.,utasnap tiszteletére újabb a lkotá 
sokkal adnak szám ,t. 

Rác:: el,·társ hangsúlyozta, hogy a 
k 1a l l ítás megrendezésével,  az előké
szitö bizottság jó munkája és a töme
gek széleskőrü nyilvános bírálata ré
vén. 

a vasutas képzőművészeti és újító

mozgalom újabb lendületet vesz. 

Ewtán arról beszé lt, hogy a mai 
eredményeket minek köszönheti a ma
gyar vasutasság, a ,·asutas képzömű 
vészek és újítók. Elismeréssel szólt 
egy-két dolgozóról, akik művészi _ön
képres-e; jó úton haladnak Veleny, 
Lajos m,ntaaszta losról elmondot ta, 
amei lett, hogv munkaterületén ki
erdemel le a sztahanovbta kitüntetést 
képzőművészeti vonatkozásban ts 
eredményes munkát végez. Vagy 
0/lé Lajos elvtárs, aki munkaterüle 
tén először élmunkás, majd sztahano
vista lett, és min( a kerületi tanács 
tagja cselekvően veszi ki részét a po· 
l i tikaí munkából is. Obermayer Mihály 
elvtárs, képzőművészünk újtípusú 
csapágykiön:ő készü:éke é,ente ne
gvedmi' l ió iorjnt meg·akarítás-t ered 
ményez népgazdaságunknak. Ober
mayer e'.vtárs készülékét már a ttst
vérí Román i\épköztársaság is átve:te 
él; a ika,mazza. 

A ... zaksze1•,·eze•t nem har('ol t  elég keményen 

az ú.§ít.á�t gát ló el l('ns�g eHeu 
Rácz el\"társ ezután a hián, :ssá-

gokra mutatott rá. Kiemelte, hogy 

a szakszervezet nem segítette elö 
kellően a dolgozók új1tómozgal
mának széleskörű k ibontakozását, 
eltűrte és nem vette fel a harcot 
a vasúthoz beépült ellenséges ele-

mek ellen, 
A sz�bzervezelbe� dol(:ozók. a �za_k
vezetesben munkalkodo kommu111stak 
nem szívelték meg eléggé Rákosi 
eh·társ többszöri figyelmeztetését. A 

vasutas újítások bürokratikus intézése 
a felső vezelés ré,zéröl, azt igazol
ják. hogy Rákosi elvtárs tanításának 
megYalósitá,án. amelyet az eisö Szta
hano,·isla kongresszuson mondott, 
csak egy kézzel dolgozhalnak újítóink, 
másik kezükkel ál landó és kemény 
harcot kell vívni az el lenség tevé-
kenysége. módszerei, a bürokrácia kü 
lönböző megnyilvánul ási formája el
len 
Ez.u'á-n R,foai eldaí6 sza, ait idézte: 

„A mi követe.'ésü11k a mar:,;l/Qr .�ulfúra 
munkásai, nem utolsó sorban festöink 
iele. tanuljanak a szovjet kultúrától, 
hugy unmár ne Párizsra, hanem 
Moszkvára vessék vigyázó szemaket 
- tulajdonképpen azt jelenti, tanuld 
meg a szovjet kultúrától, a swojet 
müoészettól, hogyan kell a dolgozó 
nép számára alko/111, hogyan kell a 
magyar dolgozó nép életét és harcait 
ábrázol,11, hogyan kell a magyar dol• 
gozó népnek segíteni harcainak meg• 
uíuásában és ú.j életének megépíté-
sében." 

Tartsuk szem előtt - mondotta be· 
fejezésül Rácz elvtárs - Pártunk ta• 
11itásait ezen a Uriilecen is, hogy a 
kultúra egyik bást11ájá11ak. a képzó
müué,zeti munkának még szélesebb 
mértékben való meghódítása terén 1s 
elöretörjiink a szocializmus mcgvaió
sításn felé. 

Ezután megnyitotta a kiállítást. 
amely képeivel. s kiáll ított újítási 
tárgyaival osztatlan s;kert aratott. 

A. Pári és a kormány tardai fogndták az élenjáró 

,,asutas dolgozók k ü ld öttségét a parlam.euthen 
A Vasutasnap a li<almából Pártunk Sándor elvtárs, a Népköztársaság E l  Központi Vezetősége é s  a Magyar nöki Tanácsának elnöke. Dob, István, l\épköztársaság minisztertanácsa a minisztertanács elnöke, Gerő Ernö augusztus ! l -én este 8 órakor a parla elvtárs, á l lamminiszter, ,•a l amint a ment kupolacsarnokában fogadást ren Magyar D�lgozók Pártja Politikai Bi-dezett. A fogadáson résztvett Rákosi zotlságának. Központi Vezetőségének Mátyás elvtárs. t\\egjelenl: Rónai és a min isztertanácsnak több tagja is. 

�•---------------------------------•------------.. Ott volt a fogadáson J. D. Kiszeljov 

1 
elvtárs, a Szovjetunió magyarországi 
nagykövete, a magyar Vasutasnap al
kalmából hazánkba érkezett külföldi 

1 

küldöttségek tagjai, élükön a Szovjet-
unió vasutasküldöttségével. , 

A magyar vasutasok fogadalmi la 
pókra írott vá l la lása i! tartalmazó szí• 
nes a lbumot Pákozdi Jenő elvtárs, a 
Ferencvárosi-ál lomás munkaérdemren-
des sztahanovistáJa nagy taps közben 
adta át Rákosi t,1á(yás elvtársnak. 

- Mi, a magyar vo.sutasok küldői, 
lei - mondotta a többi között -
büszke örömmel adjuk át a fogada 'm1 
lapokat, amelyek a magyar uasulas 
dolgozók elszánt békeakaraláról. Pár• 
lunk és kormányunJr iránt, szeretetük
ről tanuskodnak. Pártunk és az On 
útmutatása. kőzuetlen szer-uezó és irá
nyító munkája s a vasutasok iránti 
szeretö go11doskodása eredményeként 
éurö! évre eme:kedik a vasutas dol
gozók öntudata. munkájuk szinuonala. 
a uasutak telje!fitöképessége. 

A. v�sutaanapon 2 1 0  munkll5- é5 para u:tifJúból lett vasutastisztet �v.;attak. Képünkön �z �vat.>ndó tisztjelöltek eqy 
csoportj;it JátJuk. 

Az elsö magyar Vasutasnap alkal
mából fogadjuk 011tlef<, drá1ra 
R ákosi elvtárs. hogy becsülettel 
teljesiljük valam.-nnyi feladattm

kat. 
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\'ldám zeneszóval ébredt augusztus 
12-én a főváros: a vasutas zenekar, 
a postás zenekar, a szaoadságharco
sok és a Hofherr-gyáriak zenekara 
zenés �bresztöt adott aL első ma
gyar Fasulas,wp tiszteletére. 

· A Vasutasnap a lkalmával a vasutas
ság kép\"iseiöi és a hazánkba érkezett 
küliöldi vasu!asküldöttségek augusz
tus 12 én 10 óraLr m�gkoswrúzták a 
gel érthegyi szo, jet emlékmü,·et. 

Az első Vasu tasnap alkalmá'l'al első útnnk 

a felszahad í ti• hős Szo,,jet lladsereg 

em lékm Ű '\'�hez '\Tezetett 

,\ z  ünnepségen megjelent Dobi Ist
ván, a m•niszlertanács elnöke, a \'as
útpolit 1kai Osztály, a szakszervezet, a 
kö,lekedés- és postaügyi minisztérium, 
yalamint a Vasúti Főosztálv vezetői, 
a tisztképt.öintéze! hal lgatói -és sokan 
mások. 

A szovjet és magyar Himnusz el
hangzása után Rózsavölgyi József 
elvtárs, a Vasúlpolilikai Osztály ve
zetőhelyettese a magyar vasutas dol
gozók képviseletében megkoszorúzta a 
felszabadító szo\"jet hősök emlékmű
vét, majd beszédet m�ndolt. 

Az első Vatulasnap alkalmából 
kezdte beszédét R.ózsm•ölgyi elvtárs -
elsö utunk a hazónkat felszabadi/ó 
hős Szovjet Hadsereg emlékmiivéhez 
uezef, hogy kegyelet/el emlékezzünk 
meg azokról a hősökről, akiknek sza
badsáuunkat 11épgazdaságunk, jó/é. 
1ünk, kultúránk új. szocialisw úton 
való e/i11d11/ásál köszönhetjük. 

Hat és félesztendeje annak. ho,rw 
a hős Szovjet Had.sereg dicsőséaes 
[:!yőzelmekkel. áldozatok árán felsza
badí'otta hazánkat a hi//eri fasizmus 
és ma_gyarországi csac!ósainak nyilas 
uralma alól. 

A szovjet nép. Sztálin elvtárs ve
zetésével nemcsak felszabadította 
hazánkat, hanem a:.óta is áilandó 
segítséget nyujt szabadságunk, 
függetlenségünk, békénk megvé
désére, népünk anyagi és szellemi 

Kuroc,,sl<in elvtárs, a szovjet deleqáció vezetöje, k özlekedé.süqyi miniszterhely ettes meqkoszorüzta a Szovjet Hösök 
Emlékművét a Gellért-heqyen. Balról-jo bbra: Földvári László, Katona Antal el vtársak, közlekedés- és postaUqyi 

miniszterhelyettesek, Vaszilij Vasziljevics Kurocskin, a Szovjetunió közlekedé sUqyi miniszterhelyettese, a kép jobb-
szélen söb�t ruhában Boqnár Imre elvtárs, a Vasútpolitikai Osztály vezető je az en,té-kmü elótt. 

felemelkedésére. 
A Swvjelunió segítsége az alapi_a 
annak, hogy népünk ma szabud es 
fiiggellen, hogy az amerikai 1mpena
listák ;.:azdasági és po/iC1ka1 leigázá
sucól szilárd ja/ként óvja meg a 
Swujet.11n1ó oeze,le /u,f-a)mas békelá
barc. 

A Szo,,jetunió dicsőséges nadserege 
a /,-/szabadulás e/só pillanatától 
kezdue hatalmas segítséget nyujtolt a 
Ms11ca,; dol{.!ozók11ak. Felszabaditoltak 
bennünket a ittluir terrort leglelje-
sebbe11 kiszol{.!áló reakciós oa1;ú/í 

fegyc•ertársa; akarunk lenni a Szui, in 
elotárs ne,,el1e hös vasu1asok11a.k, -
pé:daképl'inknek -. akkor feladalU•lk, 
hor:(y fokoz,ule a vasút te1jesítőképPssé
gét és IÍgy dolgozzunk, hogy a szállí
tásra fe/a(/oll áruk gyorsan és mara
dékll, anul re11de·1elti.si ltelyii.kre jussa
nak az őszi for�a;om :-.,--orótL 

Az őszi forgalom végrehajtása a 
vasulaM>k nagy nemzeti feladata. 
erősíti ha:iánkat a béketábor reánk 
eső szakaszán, az ötéves terv vas
útra esö részének ere�ményesebb 

végrehajtásán keresziül. 

A je.'szabadiro szovjet hősök emlék- rlum. a mi 1isztérium \'a,sufi Főosztá 
mííuénéi, az első Va>1aasnup a'ka.má- 'ya he'yezték el koszorúi·kat az em 
ból foga,/juk fejezte be beszédét ékmíhön. 
R6,.,a,•ö!Qyí eiYlárs -, hogy még na- A .\\agyarországon tartúzkod<i vas,u-
11!/0hb le11düle1te. harcoturik a ,w!{y tas é,s má6 kü'fö di kü döftek e!ső 'ko 
Sz<.>vjetunió és c, vf.ág békeharcának ,.,or,,ját V. V. Kurocskirt he'rezte e„ 
i tinfJ'e_.;:ii :.•ezérP, ;nrrün _..;Zt:?re!t'Il t ·tána a koreai. eseih�z'.o\' � k. román, 
Sztálin e_' <•cárs :•e.ecésh•ei. fogadjuk. bo gá r. [randa, német. h0·ga , ,,-_ztrák, 
hO?.JI lll<'f! egységesebben 2árkózu111/ sYéd, non·ég és dán kii.döttségek fc 
jel Párllmk és Rákosi e/t,tá,s vezetése- jezt-ék k, az emlékmii me2'koszorúzá
,-e/ me�swboll. fP[ada:ok ,,égreha1cir- s,s\'al országa ik  ,·asuta do'gozo nah 
,ára é,·_ ,2erete1 / hazánkban a szoc,a- t ·szte e"té, a .\.\ag, arorSÚJ<' fe ,zaba rií l 1,zm11s Je"ép,té,ébez I tásáér' véPtket á dozott '.,,zovjet hösök 

Ezulan a \'a,-uta-,, Szakszerve:ret a ránt A ko zorúzá•· ün ,�pség az 
köz:ekedé-s- és postaügyi mm sz·é- l mernaciona é ha ngja1va; ért vég<:'1. 

BehrÍis el'l-társ : 
oe2etrik uralma alól é., lehelővé lel
ték, hogy Pártunk uezetéséuel a vas
utas dolgozók is részlveliessenek a 
mozt.;almi életben, urnelytiil Peyerék 
és a jobboldali szoc,áldemokralák oly 
gaiádul lávnlta-rlotlák a <'aoufasokal. 

,1 dicsóseges Szoujet Hadsere.� ka� 
fona, voltak azok. akiknek segítségé
vel tudtuk csak újjáépíll!ni a fasisz
ták által lerumbolt ua.,11/unkat. helyre
hozni vasúti ltídjcúnkat és a fasiszták 
állal ,,/rabol/ mazc/o1111ok és kocsik 
visszaadá.sáva/ az orszJ.l!. t'érkeringé
sél o ki;zlekedésl megi11díla11i. 

A Vasutasnapon az eg�sz ország fig:'~elme 
és elismerése a 'l'asu tas dolgozók felé fordul  

A Párt és Rákosi elvtárs uezelésé
vel a magyar dolgozó nép és benne 
a v11.rnta.,ok is bebizonyílotlák, hogy 
élni t11,!11ak szabadságukkal. 1:.s ami
kor Pártunk {.!yözelemröl-gyözelemre 
vezette és vezet, a magyar népei, 

a vasutas dolgozók a rájuk bízott 
szállítási feladatok maradéktalan el
végzésével biwnyílják, hogy a hős 
szo, jel nép által adott szabadság 
a legnagyobb kincs számukra és 
készek azt minden belső és külső 

ellenség ellen megvédeni. 

D� után két órakor a nép1igeti Va 
6a6-p,� yán ünnepi nagygyű'ésse' io\ 
tató<lott a \'asuta.\ f1ap. Hatalmas tö 
meg gyü't Ö.<sze a 1agy.gyii:é re, 
ame'.ynek középpontJában 2 1 0  món'k/is 
é„ parnszt :ijúbó' !<>tit vasutas l is1,t 
fe avatá.sa á:,;011. Az ünn-epség szín
pompás felvonll ás-sal kezdödö11. A me
net élén az ünnepségen rész-vevő 
, a-sula,; a 'a lrn '.a lok zá s1,lóit vitték. 
Sölél'kték egye iruhas va.;11\i ti.szlek me 
nete Uniit, Szlál,n és Rákosi Mátvá 
kép-,\ eme·te magasra. A Lokomotiv
sporto· ók é,, a ,·as11t többi do'. goz,,i 
nak osz'.opa :  után menete: t a ie:a, a 
tandó t.,;Z1ek csapata, ame y a lr 'biin 
e:ő!I a „p<>rtpJlya zö"d gyepére ka
nyarodott és a diszpáho'y e!őlt he!,ez 
kedel[ eL A r.-Ivor,u ' ási az úttörö 
\"as(K szürke egyenruhás. p;rossapkás 

Ma, amikor az első magyar \ asu/o.s- kis vasutasainak me1ete zárta be. 
napr,1 ,,nru•peljük, - hang.sú'.yozta a Pákozdi Jenő munkaérdemrendes 
tovább akban - é� ve·ünk egyiit: az csztahánovi.sta iorgalmi &zo'gá:attevö, 
ország egész népe, - melyen knesz- a magyar vasi'tt vala mennyi do'.gozóját,U Párzunk. kormányunk s az egész nak nevében nyitott a meg . az ünnep 
dn/40:zó (l':f? szeretec'.el f?rdu/ a va- ségel, 6Zívé, yese 1 üdvözö'.te a vastt 
,u:asolqe,e _-_ meg_a1:�ptlhat1uk. ho.l!,.11 tas bt,kevá!t í t agjait, a küiiö:di kiila sZOVJI'/ hnsok n.elku/ mindez nem dö1teket, é'. iikön a szovjet vasutasok 
lehelne. Es ha íni. vas_ut-0s do/goz

.
ók, 

l 
kii'.döttei\·el. Ha ngo,tatta, hog, az e'.sö 

sofaa ei nem muló hét ónkat a.kari11'1 magvar \lasula1-nap hata·mas iin,nepe 
k1/ejez11i a szot>jet hősöknek és méltó a m·agyar va9u[a,ságnak. Köszönetet 

mondotl a Párlnak és Ráko ; .\1-iltv�s 
nak, hogy 'ehető"' tették az e!si

í 
ma 

gyar \'asulasnr,;, meg-rendezb.ét 6 ez
ze'. is megiJe.csü:é'<f s-zere1-tek a va<;úf 
do:gozbinak. 

A je:e.1lévö 20.000 iöny; lomeg fel 
J l ,va . 1e'.kt>sen éliet1e a Pártot és a 
magyar nép szeretett v<;,zéré1. Rákosi 
Mál\'ást. 

A· bietizéd , égezt<!,e! k'5 út1őrő'.ány 
vált k ,  a sorb<'>' , és  iid,·özölte a ie'. 
a, atand0 tiszteket. Közben útlörő
kii'.ck'it ts.{,g- ,·onu:t fel a díszpáho,yba 
é,; v;rágcs0krokat nyuj1otl át a kü,! 
fö"d i kü'döt·eknt>k. 

Kürtje: hirdette ezutá:n. hogy kez 
d6dik az avat,1si iinep.ség. Behrif� 
La:� köú•kerf%• és postaiigvi rr"i 
niszler, Rózsat•iilgyi József, a Vasú1 · 
pol it"ka i  O,zt� r he"ye!tes ,·ezefője és 
Somkuti Á rpád, a I\\A\' vezérigazga1,í. 
ht> wlt�e hi�éretéoen az a•vatdnd---k 
e!é · '.Spett és kö<zö ,tö'te ökcl A kö
szöntésre 2 10  f iatal  torok „Erőt, 
egész,égetl" köszöni�! vá 1aszo!t. 
Dísz:épésben vörös se:yemzás7ló1 hoz
lak mo.st, amelvet � fe:avatan-dó tiszti 
oooport1af szembe,n á: '.ítot1ak fei'.. A 
magyar � szo, jet H'm-nu.sz e'ha ng
zíisa után ,.Eskühózl" vezém•szó hal 
lat tszolt. ünnepélyes osendbe 1 hang 
1.01 [ el ezutá,n a 210 új vasút i 1i-szl 
eskiije - akik köz'>H 44 nö van -. 
hogy a Maieyar Népköztársasághoz, 
anna,J,; nép,'hez és a 1kotmánvához híie,J,; 
lesznek, köle'.essé!l'eiket hé,en teljesí
tik. 

Bebrits l.a·j0s mi 1 iszter az eskü f!'. 
hangzása u1.\n beszédet[ intézel·! az 
új t isz1ekhez. Felhívta iigye'.müket: be 
löliik kel l k ikerül nie a vasúti ti,;ztek 
élcsapatának. A magyar dolgozó né-p 
elvárja a most fe1avatott h,zteklö'.: 
ők ,s ugyano'yan jól '.á6Sák e< i1c"lada
tukat, mint azok a munkás- és pa 
raszt fiata lok, akik ed<líg is jó' be
váltak a nehéz vasúti szo·gá·'.at l'tlá 
tá6ában. 

/(l'ki Lajos a fe!aYatottak .1evében 
vá la�io,r a min lsver szavaira . .  �\eg 
fogadta hogy hű,-1(- teszne'k a nép-hPl 
és minMn erejü•kke' awn lesznek, 
hogy harros katonái !egyenek .a h.'kt> 
megyédé,;é111:'k, népi demokráciánk 1ak. 
Köszönetet mondott a Párt-nak és a 
kormánynak, hogy 'ehetií-vé tette s1,,i-
mu-kra a va,;utas t,i,szt; fokozat eJ 
nyerésé t 

Az új vas-uta„ tisztek �íszf-elvonulása 
után k�rii l t  oor Bebrits Lajos ('v 
,ár,; köt'ekeM,s- és pos1aiigyi mini5Z 
ter beszédére, 

nepe ez, cl,> részi\ esz benne egész 
do'gozó népün,k_ Pártunk és a kor
má l\'Za1 határozata rén;n !ett augusz 
tus második va,sárnapja Vasu1asnappá. 
Eze,1 a napon az eg,;,,z or,;z,ág fi 
gye:me é; e' ismerése a va11utas dol
gozók fe:é fordul .  

Ezután arról beszélt, hogy a Párt 
már a fe:szabadulás után segít�égére 
siet-eh a val'uta,;oknak Gerő e:,1üsal 
éi. , : i tona a köz·'.e1<�d-é6 é'ére, -aki az 
t.'gi!ísz mag,·ar népeL mozgt>S-Hotta a 
, asút lijjá<ipitésére 

l g, d ,  ,a':ra a Párt jelszava: 
„A ret(1 u ,•as1Í1 ;e•é". l g) kerü:t é!re 
a Ya .;u!ils. d,/g-01'1 é� ehbe,'1 a hel� ze 
lében vég eg megerfuili a Vasutas
nap. 

A min,.s-zter ezután összehason:ítá,1 

<ett a ,·asutas do:gozdrnak a mu"tban 
1apa,;ztalt mega áz,alá;,a, e nyomatása 
és a ma' megbec,ü,ése közöit. A va
sutas do;gozúk n-em szervezkedhettek 
sza badon, a jobho"da;i szo('iá: demo 
kraták árulása i e'.zárták a va utasság 

s 

·e' o' azt a lehetősége'. hogy az öntu 
datos. oszrá:,,harcos munkáso, c,]da
lára sorakozÚ,r. fel. A szo'.gai a:áza 
tosság 6ze. '.emét h ,ntellék a yasut_a,ok 
közé és kimélet·en terroc nlezkerlbek 
kell b �tos'.l�l ;ák � . iegye met . , \\indez/ a mu' le. Te.Jesen UJ utako.1 Jarunk a 
szoc· a izmus útjára 'épetl országunk
ban. E:töröljük a régi .\\AV ot, m_e': 
ega:abb öt, en én-e: ma�a�.t e a teJ_ el' vasút�r-dszerek . mogott techm

kában és munkamc>d,;zerekbe� eg, 
a ránt. 

Behriis elvtárs e:mondo·.ta. hogy 
i1ye,, e'őzménvek után 11;u'�atat.a�u 
szük&ég vo!t új utakra t1c"rnt. A Par 
é6 a kormányzat a zért kö,·e:e:t·0 t>zt 
tö ünk. mert a régl .'-'IA \' val képte'e
nek '.ettünk  vo·na a szocia'. ista (er\' 
gaz-daság megnőtt szál· ítási fe'.aclatai
va' megbirkózni. 

Ma l<ét és félszer, sőt háromszor 
annyi árut kell továhbítanunk és 
négyszer annyi az elszállítandó 
utasok száma, mint a H orthv-

rendszer idején volt. 
Az ene: kapc,so'.,ato.< rnegol dá,;! ·a 1:>a 
ráti Szo\'jetunió seg:t�g,e Mz1osito'ta. 
A SzovjetunLbóI kaptuk a gazdag ta
paszta 'atokat, a nagys2erii pé;riáka•. 
a tervet és az a .1yag'. ;:hnog-a1á5i. 
Ezért a egmél\'ebb há'. á, a'. é6 e' isme
résse{ kel; visiltett"'!ünk a S!o\·jetun:r", 
iránt ligyanakkor az amer,irni im 
peria l'zmus e:zárja e:ö: ünk a piacaii 
és a német ias'szt a hordák á 'la e· 
hurco·1 mozdonyainka• é6 kocs;jainkat 
sem a-dják v;S&za. 

Építjük a holnap VHÍÍtját 

Ha egy fél h•század óta nem t>o't új 
vasú1építé., �álunk. mosc van - fo\ 
tatla. - Száz és száz kilom,,•er úi 
vonat és iparvágirny épül. O,yan 
10-!5 ki oméler hosszú iparvágányok, 
6melyek már új vonalnak is bet•ál
nu�. Az építés ,ne(·hauizáh tnÓ ' és 
nem a rettentő jizikai mer:(erölte1és/ 
igénylő mbot többé a kubiko.solm-a�. 
To<'áhb fejlesztjü!, a 1•Uamosi/ást. 
:Wel(c•an l!J..lg{larányú ten:ünk Ps rnáris 
megkezd1ük a végrehfiitást, Naf,!yobht1� 
lesznek á.'."omásaink és rendezöpá-fya
ud,•arain.k. Tágítjuk raktárainkat. A 
le[!.modernebb jelző- és biztosító he
,.,,,cde::éseket vezetjük be, Van már 
é., épül tor·ább az önmiUtödö 1érki"iz
bizcosí1ás. A ,,i!tamos t'áfló- és jel:éi
á/,itás, amely egyúilaJ vá(!ányioJ{<l "
ságo1 is ;e:ez és /ehetelle1111é /.eszi, 
hogy oda újabb vonarot fogadjun�  és 
/is. -zeücközésre keriilhessen sor. .Weg
indu{f az új, nagyobb celiesí-öképes
sé{!íí mozdonyok épícése. UJ. naf(yohh 
raksúlyú teherkocsik képezik már par
kunknak 1én.yPges részét. ',frgkndcük 
a négy/e„ge.�11es t-ehe•koc�ik építését 
és vé.r[!eg, - az egész parkra k;t?,rj,,, 
döen - be„ezettük az iinmíiködö ft-
kezést. Egyre több a pompás új négy
lenge!yes személykocsi, 

B<•b,riis e:Ytár.s hanle'.;ti'yoZ1a, hoin 
az új módszerekre a munkánál m�g 
siirgösebben szükség van. mint az ÚJ 
berendezé ekre. fü lá t,nik meg !eg· 
erőfe jesebben a Szov-j('l-un'ó segits0i:;�. 
Atadja nekünk a szo,·jet 6Z1ahánovi;, 
fák munkamódszereit. amelyek lénye
gesen emelik a va,;.í1! te jesi tőké-pessé
gét. 

A hös ,;zovjet ,·asu1asok közti ,z ü 
ezréve'. eme'kedtek ki a ,;z;alifoo, '�t ' ,<  
P�!diijuk í e  :e:kesítelie é ,  i c  bzotl ak 
1 i\  iiásra k�sztette a magyar ,·asu. a<'i 
clo.gozóKat. közöttük vasutas úJitó 
in•kat. \\eglndti " t  a _szoc·a tista ver ·eny 
,; egyre szé ese,i>b tömegeket ö' e't fel 
:\,\ nd több a magyar s,laránoYista 
már é<> pé'.dájuka1 százak és ezrek k '· 
vetik. Az új mu·nkamódszerek beveze. 
lésénél övék a Ienagyobb érdem. 

Az wj vasutas IÍ<iZtek eal<Ut tesznek. 

T"j ü1nt>p kerii\1 nap· ánml<ba. a i·a
.<111a<11ap - kezdte besz>iMt 8°brit, 
elv,tár6. - A ,,a,;utas dolgozói.. iin-

Róz,savölqyi József e-lvtárs, a Vasútpolitii<ai Osztá.ly vezetöhelyettese a �yar 
vasuta-s dolgozok neveben elhelyezi a hála es szeretet koszoruJ�t a hazánk,u 

'4,!szabadjto szovjet hősök <;1ellértheqyi emlékmüven, 
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Az .elsö Vasutasnap alkalmából rendezett fogadáson a jövö vasutasainak, az 
úttörő vasutasoknak két éltanuló kü ldötte is résztvett. Az ifjak boldoqsáqa 
csak fokozódott mikor Bebrits pa;tás. miniszter leült közéjük és hosszasan ' 

efbeszélqetett velük, 

\' asuf rendszerünk iová hbi íejltidése attól függ. 
na ikéni nő sdabánovis-a-naozgabnnnk 

Meg ke"1 á l lapítani, hogy a vasúti ad
minisztrációban megbúYó el lenség és 
a még mindig mélyen üiő bürokrácia 
gálo·ja és je enleig is akadályozza a 
6Zocial i  la \'erseny és a 5ztahánovista 
mozga'.om ki fej'.ödését. Történt már :n
tézkedés e gát eltáyoiítá&Ma, de ko
rántsem e:ég és 

kíméletlenül meg kell semmisíteni 
utolsó maradványait is. 

Sokkal nagyobb mértékben van szük
ségünk olyan újítókra most, akik a 

rakodást, a vona1összeái:ítást és a 
rnnatlovábbítás gyorsabb lebonyoi itá
sára új, teremtő gondo:atokat hoznak. 
Az anyagtakaréko,ságná! még csalc a 
kezdeti megmozdukísokat tettü-k meg. 
I tt is tért kel!! nyern:ök a újítóknak. 
Szó:janak erről a Szovjetunió vasutas 
sztahánovistái á : ta,1 kivívott eredmé
nyek. 

Vasútrendszerünk további fejlődése 
lényegében attól függ, miként nő 

sztahanovista-mozgalmunk. 

llagasabh kultiirájaí. gazdagabb es szebb élet felé 
Diegy a magyar vasuias 

A Szovjetunióban mir.den mozdony 
13.000 tonnáva! nagyobb súlyt visz 
éYente a rendes terhe'ésnél é6 14 és 
fé' száza lékka l kevesebb szenet fo
gyaszt az e!öírt normánál 

Szabad utat a sztahanovistáink ré
szére, - ez alapfeltétele további 

haladásunknak. 
A Vasutasnapon tényként. ,!eszögezhet 
jük. hogy magasabb ku: túrájú, gazda
gabb és -szebb é,e, fe:é megy a fel
éSzabadu:t vasutas. A jóh·égzett mun
káért megkapja a megie.:elö bért és 
o'yan szo:gálali kategóriákná\ me
l yeknek bérezés(\ nem áll a rányban 
az álla:uk Yégzett munka je'ent&;égé
,el, most van folyamatban a bérek 
rendezése. I i1enrk a vonatfékezök, ko
csirendezők, vállókeze:ök és mások. 
kiknek vá la in nagyarányú fele'össég 
nehezedik. 

l(imagasló nagy teljesítmények, 
mint a z  őszi forgalom lebonyolí
tása, külön - nagyobb arányú 

- premizálással jár. 
Gon-doskodnunk kell a jö,·öben vasu\i 
l akások építésérö: . Vasúti l akótelepek 

létesí!éséröl, me'.yekben he!yet fogl al 
a szocia'. ista gazdaság komfortja és 
-kuitúrája, m· nden intézménye. Sür 
gösen meg ke:1 javítanunk !aktanyá
inkal. Korszeríi laktanyát kel' épite
nünk az  utazószemélyzet, a mozgó 
pá:yafenntarlás és a rakodómunkísok 
részére. El ke'.i érni, hogy 

az utazó személyzetet gépkocsik 
hozzák ki szolgálatba és telefont 

vezessünk lakásai:iba, 

a gyorsabb ldérlesítés biztosítása vé
get t .  Tehát nemcsak e'.ismerés jár a 
jólvégzett munkáért, de a :egme:egebb 
gondoskodás is jelen van e mu11k.\: 
végzök iránt. Jgy van nálunk 
aho: a szocial izmus épül. De odaát 
a kapitalista országokban nern ez a 
vasutas sorsa. Ott a }ege:emibb jo
gaikért sú yos harcot kell ,·ivn·ok a 

Yasutasoknak Életük, testi épségük, 
kenyerük és szabadságuk van veszé!y 
ben a sztrájk alatt ve'ük · szemben a l 
kalmazott véres rendörlerror követ
keztében. A l<apital isla vi:égban a 
vasutasok részére n·ncs ünnep, nincs 
Vasutasnap. 

A \: asníasnapnak fokozn ia kel l  
dolgozóink n1. unkalendü leiét 

és az el lenség elleni J.art:ot 

Bebrits elvtárs a továbbiak során a-r- jén a második (el'\·évet 6ikeresen még 
röl beszéit, hogy a Vasutasnap tn- határidő előtt befejezzük. 
l ajdonképpen - vasutas újév. Ebben 
az i,döbe-n fejezödík be a vasúli munka 
régi ciklusa és kezdődik az  új ciklus 
me!y teljes esztendeig ta�. A ci klus 
e:ején az őszi . nagy for%a:_om k�zdete, 
a mczőcrazdasag termeket etlol az 
időtől k�zdve nacryobb mértékben ke
rü!ne'k elszáí:ítás;a, Nagyobb erö,·el 
fo'yi-k ebbe,1 az időben az üzemek biz

A dolgozók miHiói munkafelaján!á
sa ik  teljesitésével harcol nak azért, 
-hogy a tervet végrehajtsák. A vasu 
1asoknak vá' la ln ·ok keil ebböt a rájuk 
esö részt. füért 

a Vasulasnapnak az őszi forgalmi 
verseny elindítójának kell lennie. 

tosílása a téli időszakra nyersanyag- E napnak mozgósítania kel l a vasutas 
ga i .  Az ipar termékeiből mind több és dol·gozók legszélesebb tömegeit. Még 
töi>b kí\'án elszá'. : itást A nagy épí- nagyobb eröfeszitésekre. még fokozot 
tési munkák az ősz idején sem ,·eszi- t2bb n:iunka fegye:emre van �zükség. 
tenek :endületükböl é6 szakadatlanui fokozni kell a vasutas do!gozok mun
szá : i ítanunk kell a tégJáf. cserepet, kö- ka'endü'.etét. !<övessenek_ e!_ mind_e�t 
vet meszet és egyéb építési anyagot. a kocs1fordu;o olyan aranyu megrov1 
E �zál '. itásokat kivéle! és késede:em 

I 
dítésére, ame:y 'ehetővé teszi az uto:só 

·néikiil le kell bon}�! ilani. E� a f�Jté- to.má}:'! a szál ílásra felkinált iáruk 
tele annak, hogy oteves tervunk ide- elnle.et. 

SZOCIALIST A V ASúTERT 

� 

A Vasutasnap kifejezi 

a -.·asutas dolgozók harc::os 

békevágyát 

A jól végzett munkával a béke 
ügyét erösitjük. M:nden becsii 'eles va
sutasnak tudatában kel l  lennie an
nak, hogy munkájáért nemcsak népé
nek fece:ös, ha .1em a békéért harco:ó 
népek nagy csa l ádjának is. A Va„il
tasnapnak kifejezésre keli juttatnia a 
vasutas dolgozók harcos békevágyát. 
Dllnapente:én, Inokín, Barcikán és az 
ország száz más helyé1 békemüyek 
épü:nek és igényelnek épilöanyagot. 
A bányászok békemüszakok útján ter
me!nek mind nagyobb és nagyobb 
szénmenny:séget. Ezeket 

békeszállílással kell elvinniük a 
vasutasoknak a különböző rendel-

tetési helyekre. 

Az irá.iyvonatok, a ,,2000 tonnás", az 
,,500 kilométeres" vonatok, - béke
vonatok. 

A béke megvédése ügyében dol
gozik az a vasutas, aki fegyelme

zetten és zökkenőmentesen, balese
tek nélkül biztosít rakodási, vonat• 

összeállítást, vonattovábbítást. 

A VasutasnapoP fogadalmat ke."J, ten
nünk - fejezte be beszédét Bebrits 
e:v!árs, me:yet sokszor 6zaki101t fé'be 
a do:gozók tetszé.snyil·vánítása, a ha
talmas Szovjetunió, Sztálin és Rákosi 
elvtársak, a Párt és a hős szo,·jet va 
sutasok é.telése , hogy fokozzuk 
éberségünket a vasúton megbúvó el
lenséggel szemben. Az eKenség tuda
tában van a vasút nagyarányú nép
gazdasági és honvédelmi jelentőségé
nek. Ezért az etlenség támadásá11ak 
egy;k nagy célpontja a vasút. Mi11d 
nyíltabban mutatja fogafehérét a t'a-

1951 AUGUSZTUS t'S. 

Felejthetetlen élmény marad a parlamenti fogadás mindazok sziámára, akiket 
Pártunk Központi Vezet<'.Sséqe és a Maqyar Népköztársasáq Minisztertanácsa 
vendéqül látott a Parlament kupolacsarnokában rendezett fogadáson. Képün• 
kön Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés- es postaügyi miniszter és feleséqe fogad-. 

ják az érkezö Lenqyel József sztahanovista fömozidonyvezetöt és fefeséqét. 

súttuíl az ellenség. A Grősz-per is 
bizonyságot szolgá:tatott a vasút11á: 
megbúvó ellenség tevékenységéről. 

gyelmet és ki kell vetni magunk kö
zül mindazokat, akik nem használják 
ki munkaidejüket, akik i11dokolat/anu1 
túlóráznak, lazítják a normát, csalnak A klerikális reakció mélyen be van 
a bérekkel, megdézsmálják az árukat és .igyazva a vasutasok között és telkiismerellen ftanyagságukka! balese-azon mesterkedik, hogy megtörje 
teket idéznek elő. Ki kell vetnünk ma-a termelési versenyei< lendületét, 
gu11k közül azokat akik (ázíta,wk a szembe fordítsa a vasutasokat terv- munkajegyelem ellel!, a jobbotda/i szo-

!!az_daságunk �él�!lüzés;ivet, .?z ciá!demokratákat, szocialista épitésün.k osz, forgalom ideJere vallalt kote-
dühödt e/lenségcii. Csak így t•á!unk lezettségekkel. 

/ 
tel;esen mé/tóuá nagy Pártunk es 

Az eUenség el!eni harc sikere érdeké- kormányunk megbecsülésére, a va
ben meg kell szilárdítani a munkafe- sutas ünnepre: a Vasutasnapra, 

KurocskÍn elvtárs a hős szovjet vasutasok 
f 0 1.·ró üd,·özletét tol111.ácsolja 

Szünni nem akaró taps fogadta V 
V. Kurocskiti elvtársai, a Sz:vjetun ú 
vasútügyi miniszterhclyettesét, aki el
hozta a szovjet vasutasok torró, test
véri üdvözletét. 

Kurocskin elvtárs elmondotta: mi
lyen újabb sikereket érnek el a szov
jet vasutasok a kommunizmus diada l 
mas épitésében, hogyan segítik a béke 
hatalmas a l kotásainak, az új vizicrö
müveknek építését, a természet áta;a
kitásának sztál in i  tervét. 

- A szov jel vasutasok - mondta 
- figyelemmel és szeretettel k í-
sérik a magyar vasutas szaktársak 

sikeres munkáját. 

örömmel l á tták, hogy /1\agyar:rszág 
vasúthálózatának hossza már t 948 
végére fe:ü 'multa a háború előttit, 
s hogy a dunai hidak bámulatosan 
rövid idö a latt újjáépültek. Ugyanígy 
örvendetes, hogy Magyarország vasúti 
dolgozói feladatuknak tekintik, hogy 
az ötéves terv ideje a la t! öt új dunai 
és egy új tisza i vasúti hidat felépít
senek. És örömet vál t ki a szovjet 
emberekből az is, hogy a jelmondat. 
. . Tanuljunk a szovjet emberek/ól, sa
játítsuk el a szovjet vasúti dolgozák 
lzalaímas tapasztalatait" - a ma
gyar közlekedés dolgozóinak elve lett. 
A szovjet vasutasok őszintén örülnek 
az  önök sikereinek, gyözelmeinek! 

A koreaÍ. c::seJ1szlo-.·ak, 

ronúín. bolgár és francia 

küldöttek felszólalása 

Ezután Csen Gjo Szep, a koreai 
közlekedési és vasutas szakszen·ezet 
kö2,ponli vezetőségének elnöke beszé!l. 
Izzó szavakka I mondott köszönetet a 
magyar népnek azért a testvéri segít
ségért, amel l yel hozzájárult a koreai 
nép szabadságharcának sikereihez. 

- Felszabadító harcunkban vasuta
saink tömegével bizonyítjá k  be haza
fiasságukat, hősiességüket. Kern tö
rődve a kegyetlen, barbár bombázás
sal és a tüzérségi tűzzel, eredménye
sen biztosítják a szá l l ítást. A hös 
Ham Nam Szu vasutas tavaly augusz-. 
tus 20-án, amik�r vonatát megtámad-

lák az amerikai légi kalózok, nem 
ijedt meg a bombázástól és a géppus
kázástól, a heves támadás közben le
kapcsolta az  égö vagonokat s továb
bította a szerelvényt, nem törődve az
za l ,  hogy összeégette a kezét. 

Az idén februárban Ham Nam Szu 
a barbár bombázások a latt 12 
megrakott kocsit mentett meg .a 

pusztulástól. 
A koreai vasutasok küldötte beszéde 
végén további eredményeket kívánt a 
magyar népnek a szocia l izmus épité
sében. 
Vojtech Daub11er, a csehszlovák köz
lekedési dolgozók szakszervezete köz
ponti vezetőségének elnöke a cseh
szlovák vasutasok üdvözletét hozta . 
,,A csehszlovák és magyar vasutasokat 
11emcsak a vasúti vágá11yok kötik ösz
sze, hanem közös eröfeszitésük is a 
szocializmus építésében, a béke védel
mében" - mondotta többek között. 
Petár Petrov, a bolgár köz'ekedési 
szakszervezet küldötte üdvözlesében 
elmondta, h:gy a bolgár vasutasok 
egy héttel előbb ünnepel lék magas 
termelési eredményekkel Vasutasnap
jukat. A vasutasok közösségét mind
inkább á1 iogja az ,,500 kilométeres" 
és a nagylcrhelésű vonatok mozgalma. 

A bolgár vasútépítők kilenc nap
pal a határidő előtt törték át a 
Ba lkán-félsziget leghosszabb alag
útját, a ha1ki!ométeres l(oznica-

a lagulat. 

cia megbecsüfésél mutatja a magyar 
vasutasok iránt. /llajd a francia mun
kások békeharcáról beszélt. 

- A francia munkásosztá ly minden 
elnyomás és terror el lenére harcol -
mondta. Dok',munkásaink meg
tagadjá k  a hadianyag kirakását, 

vasutasaink számtalan alkalommal 
tüntette!< a hadianyagszállílások 
ellen, Franciaországban n�pról 
napra növekszik az áldozatkész, 

bátor bél<eharcosok száma, 
Az első magyar Vasutasnapot ün

nepi d isze'.öadás fejezte be a Margit
szigeti Szabadtéri Színpadon. A kitünö 
műsor, a melyet a Vasutas Központi 
Énekkar, az F:pítő- és Faipari Dol 
gozók Szakszervezetének l(özponti 
Népi Együttese, Fodor János, az  
Operaház művésze, Ascher Oszkár, La
domerszki Margit és a Vasasok Köz
ponti Népi Együttese adott elő, nagy 
sikert aratott. A díszelőadáson mutat
ták be Raics István - Szelecsényi 
István - Tóth László „ Vasutas in
dulóját", amelyet a Vasutasnap tiszte
letére szerzeitek. A MAV súm[óni·,u
sok ugyancsak sikert könyveltek el, 
Lukács Miklós vezényletével, s lelkes 
ünneplés követte Térey /llária vezény
letével a Vasutas Központi Zenekar 
népi részlegének, és a K,özp:nti Ve
gyeskar kitünö műwrát. A román vasutasok nevében Dimitru Bebrits Sarbu, a román közlekedési dolgozók Az ünnepi díszelőadáson 

szakszervezetének e lnöke beszélt a 
l:.ajos elvtárs, közlekedés- és posta -

román vasutasok munkaversenyéröl, ügyi miniszter beszédet mondott. 
amelynek scrán augusztus 23, Romá- Az első magyar Vasutasnap a 
n ia felszabadulási ünnepe tiszteletére margitszigeti ünnepi d íszelőadással 
értékes felaján lásokat tettek. A buka- végéhez érkezett. A magyar vasutas 
resti teherpá lyaudvar dolgozói a ki- dolgozók, a dolgozó nép mil l ióinak, a 
és berakási időtartamot 38 százalék- Pártnak, a kormányzatnak megbecsü-
kal csökkentették. !ésétől övezve, az eddiginél is jobb 

Végül /11arcel lea111zot, a francia munkával harco:nak az a l kotmány ün
vasutas szakszervezet titkára adta át nepére tett vái lalásaiknak túlteljesitésé
a francia vasutasság üdvözletét. Hang- vet az öszJ csúcsforgalom feladatainak 
s�J !y_ozta, hogy a francia vasutasok 

I 
megvalósításáért, s ezen keresztül a 

latJak: a Vasutasnap a népi demokrá- terv idö előtti végrehajtásáért. 

Csen-Gjo,.Szep elvtárs, Korea küldötte. V. Daubner elvtárs. csehszlovák küldött Dimitru Sarbu elvt'.:irs, Románia kü ldötte, Petár Petrov elvtárs. Bulqária küldötte, Marcef Jeannot, FranciaorszáQ küldötte. 
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Az alkótmány ünnepére tett vá l la lások tú lteljesitésével 
segítjük az őszi forgalmi verseny sikerét 

A munka biztonsága 
egyik elengedhetetlen feltétele a ter
melés emelésének, a tervek teljesíBorsí Imre €-S Nagy József ifi . iütő'< tek az öszi iorgalom zavarta!an lebo- tésé'1.ek. Kormányzatunk rendele-

egész sorát találhatjuk meg a Dú". 
receni Osztá/ymérnök.ség IV-es, 
11-ös és Vl-os szakaszán, ahol VW 
János osztály mérnök a munka• 
védelmi felelős felhívására azt vá
laszolta, hogy öt esetleg csak kér
heti a munkavédelmi felelős a hiá
nyosságok megszüntetésére. A hiá
nyosságok nagy részét a kitüzött 
határidőre nem szüntette meg, 
annak elle.'tére, hogy azok helyileg 
megoldhatók lett9k volna. Máskép• 
pen foglalkozna.k a munkavédelem 
kérdésével a Landler !enö Járómű
javitó Ozemi Vállalatnál, ahol a 
vállalatvezető, Brand Ferenc elv
társ a munkavédelmi szervekkel. az 
üzemi bizottsággal szorosan együtt
maködve harcol az üzemükben 1év6 
balesete/hárítási hiányosságok meg. 
szüntetéséért. Ellenőrzi a felhívás
ban közölt hiá,'1-yosságok megszün
tetését, szigorúan felelössé_gre vonja 
azon müuezetőkrd, akik a hiányos
ságok megszüntetését elhanyagol
ják. 

'A v8sut'as dol�t(Í,s már a „ Vasutas
nap'' hetében és át az! mege,ozö idö
be·n. úgy do.gozlak, hoev az augusztus 
20-i versenv vállalásait ' iega!ább 
au1susz:us 12-n•. az első ., \'asulas
napra. ''. telj�iu.ék-

A , vasutil„ do gozók azonban Aem 
elégszenek meg a ,. c•as1rasaapi" ki
vá'ó eredményekkel , hanEm azon igye
keznek. hogy m�g- a „ rnsutasnapi" 
eredményeket is messze tú.szárnya), 
ják. 

Ez a Je:ke� és öntudat<>& munka I á! 
6zik meg a békésci,abai fűtőház do!
gotóinál is . .  1./a.gy Károly kocsi1akatos 
193, Fazekas Sándor tüzikovác,;, 1 96 
Házalékos át !agte!jesílménnye1 dolgo-
2ik Or�6hiizán pél dául Mogyorós Jst 
\"án to• atásvezetö és brigádja 202 6Zá
zalékot ért el. A szentesi fűtőházban 
röpe-1•ű!é re iöt!ek össze a dolgozók. 
Itt tudták meg, hogy 

Csutora József kazánmosó 140 szá• 

zalékvs felajánlását 1 69, Biró Sán
dor esztergályos pedig 1 30 száz.a. 

fékos felajánlását 1 59 százalékra 

teljesítette. 

A szegedi terület i bizottság dolgozói
hoz hasonlóan küzdenek a miniszter
tanács ziiszlajáért a debreceniek is. A 
Debreceni Jármüjavitó OV-ben példáu!  
K.o,•ács Kálmán kazántiszt ító km ács 
157. Csukás László fúrósbrigád, _ � 
Aaf!.q László kerekesbrigád 1 26, 8,ro 
Káro,y armatúraiakatos 130, Zabos 
Lá;;zió kerékesztergál yos 13 1 .  Kocán 
zo;'án  eszterg�. yos 207 száz.a 1ék,s 
átlagteljöilménnyel '<üzd __ az a�gusz
tu5 20-i versenyben. A muhely at!aga 
elérte a 1 03. l százalékot . Az osztályok 
közötti ver,senvben e' só he, yen ál I a 
\' 1 1 1  osztálv · 1 1 0.7. mig a Vll  osz
tá'.v 1 02, 1 ,  a I l l .  osztálr 100.2 száza
lékkal a második. i l letve harmadik he 
lyen á l lnak. 

ki üzem a \\iskolci Jármüjavítóva' 
van versenyben és jelen.eg a debrece
n ek , ezetnek. 

A misko Ci területen a dolgozók az 
a 1 kotmány ünnepére tett ie ajánlásai
kat nagy általánosságban már a 
. .Vasu1as,u,pr<1" tei •esítették é6 mc,t a 
hátralfrö időre újabb fe: a;án ásokal 
tesznek . .  \H k�król a „ Va,utarnqpon" 
indították el .,né![yPs kapcsolt"-moz 
ga:omban az e'.ső ő.$Zi forgalmi vona 
tot. .,.0 -., , � ,  

A pécsiek a békem(íszakokban döntő 
többségben teljesitelték az a ugusztus 
20-i vá. la lás-aikat. Dombóváron Gu. 
rinyi Tibor, Radó Rezsö iorga!mi <Szo:. 
gálatte,·ök a vonatok terhelését 1 1 3, 
Faragó F óri án kocsimester a koc,,i 
mozgatást 122, Látos .lán06 tolatás
yezetö a gurítási egységidöt 165, mig 
Kooács Mihálv v011atl'e�etö az utazási 
�ebességet tolat&. vonattal 1 24 száza 
!ékra. Tarr Js,,·án votia!\ ezető és bri
gádja_ a keze!ő és tolató tehervonat 
utazási sebe ségét 1 1 3 százalékra te! 
jesite!te. 

A budapesti t<1rüieti bizott6ág terü
letén is számo· kimagasló eredménv 
született_ Példáu: a Kelet i Fűtőházban 
Sudán István sa lakos 1 63, Lolos Já 
nos csőiuvató 1 40. Szala; István 'ti· 
m06Ó 153, Torma 1st, án begyujtó 
167.8 százalékos te jesitmény1 érlek e! 
Cgyanitt Szilágyi Gyula  

napi kilométerlervét 275. tonna

tervét 305. széntakarékosságát 

27.6 száza'ékra teljesíti az alkot-

mány ünnepének tiszteletére. 

Ko"•ács Pál mozdonyvezetö sem marad 
e: Szilágy; mögött. Kovács pé: dául 
napi ki,nmétertervét 227, száza!éktonna 
ten·ét 4 1 2, a széntakarékO&Ságot 1 4.8 
gzázalékra teljesítette. 

A szege<li Almühe\ oen iii. Arva 
Ferenc esztergályos az  augusztus 20-i 
versenyben a békeműs-;r;akban 3 18  szá 
zal ékot ért el. 

A dun'apentelei vasúti üzem óol 
�ozó' a .. Vasutasnapra" ,·a.ó ió fe!,ké
�zülésse! teljesítették tú! az; augusztus 
20 i versenvdllalásai1. A békehéten 
eh·égezték á .,D" -út feletti betonhíd 
utolsó szakaszának próbaterhefését. 

Az új dunapentelei pályaudvar 
nyocadik vá,zányának építését be

fejuték és összekötötték • iő-
vonallal. 

llt'V a Dunai Vasmü ré<szére érkezö, 
gépék'<e] €6 építőanvagokl<al megra
kott vonatok most már síirübben � 
gazda<'ágosabban köz!ekedhetnek. 

A Szolnoki Járrnüjayitó OV do'go 
agi minden pénteken békeniüszak'l'kat 
tartanak. 

A Ferencvárosi Fűtőház dolgozói 

augusztus 20-lg 150 túlsúJyos vo

nat indítását vtl'a lták, de már több 

mint 185 ilyen vonatot indítottak 

és most újabb t 20 túlsúlyos vona1 

inditiísára tet1ek felajánl ást. 

A fía•a!ok sem maradnak el a ,-erseny 
be!t. Farkas Ferene mozdonyve�etö, 

egy 424-es géppel, 50 ki1ométeres se- nyo!ításában. Erdeke:tek a munkafe- tekkel, törvényekkel biztosítja, hogy bességgel 1821 tonnát todbbilottak gyelem megszi l árdításában. abban, a vállalatok vezetőségei, szakszol-1 250 tonna he:yett Misko:cról Hatvanba hogv öntuuatos vasfe,zye!men felépülő •1 f " ' k  · k t ·· öd '  k é6 69 mázsa szenet takarítottak meg eredménveikke: méginkább erősítsék ga ati 0nd sege • or 1ene az 
ezen a z  úton_ • népgazdáságunka, és ezen keresztül a egészségesebb és biztonságosabb 

Hosszan sorolhatnánk fel a jobbná SzoYjetunió ,ezette béketábor. 6í.OCia• munkakörülmények megreremtésé-
jobb eredményeket, amelyekkel do'go l ista  építésünk ütemének meggyon;itá- uel, a dolgozók szociális helyzeté-
zóink biz,myitják: hálájukat és s�re- 5ára irányu'ó fáradozásainkat. nek megiauításáual. tetüket a , Párt és a kormányzat iránt, A .. Vasurasnap" le'.kes hangu, atá\'al ----------: k a ,Yascaasna.p" rendszeresitéséért. Jó iendüle1esen küzdjünk továbbra is a / PARTUNK JAVASLATARA lmá:y

r: munkájukka,. az el'enség elleni · harc I minisztertanács vándorzászlajáért, az 
fokozásával bizonyitjá'<, hogv -érdeke:- őszi forga.0m sikeréért! zatunk ezen törvények, rendeletek 

betartásának és végrehajtásának 
ellenőrzését a szakszeroezetek irá
nyitásával magukra a dolgozókra 
bízta. A SZOT elnökségének 1950 
október 6-i határozata eredmé,•1ye
ké11t a szakszervezetekben létreiöt
tek a munkavédelmi szervek, akik-
11ek feladatuk harcolni a ;obb, 
egészségesebb munkakörülménye
kért, a balesetek megelözéséérf. 
Kormányzatunk külön rendeletben 
szabta meg a dolgozók szociális Lé
tesítményekkel való ellátásának alsó 
határát, megál/apitotta az üzem 
szociális létesítmények minimális 
normáit. 

Pável Szemjonovics Szmetankin üzenete a magyar vasutasoknak 
PáYe: SzemjonoYic„ Szmetankin elv ha'.adást a 6ZOCia:izmus és a kommu 

társ. a moszkvai me1ro építkezések ,1izmus fe,ép!tésé-ben .  Szmetankin elv
Sztá'.:n-dljja' kitüntetett mérnöke, az társ e:mondotta, hogy a szovjet va
e!sö magyar \"a6utasnap a:ka:mabó. sutasok örömme; hal'.ott.ák a buda
nsdióüzenetet intézett a magyar ,·a pesti fö:dalatti va;;út épHkezésének 
sutasokhoz. S,meta'1kin e, vtárs a ;;zov- megk-ezdését és az olt do'.gozók jó 
jet va utasok nevében üdvözölte a eredményeit. 

k ·d h · - A szoujet vasula.sok meg uan.nak magyar ,·asutaso ·at. mai angsu gyözJ5dve arri,, hogy a Magyar Dol-lyozta, hogy a ,asúP szá::itás mun gozók Pártjának és Rákosi Mátyásnak kája l>iztos(tia a �ép�a�daság va '?· gondoskodására a magyar va,ut�of/ menny, aganak feJlodeset, a dolgozok újat>b sikerekkel vá.'aszo:nak - feiezte 
ku'.l�rá:;� 

. 
é� a�yag: _ szim·ona·'. á!�ak I b� _a_ .. magy!lr vasutas�kho,z _ intézett 

eme.kedeset es b•2tos1t1a az e'ore rad ,ouzenete• Szmelaril(in e dars. 

Prieszol és Felcsúti elvtársak nyilatkozata a moszkvai rádióban 
A y\osihaban tartózkcdó magyar Felcsuri Lász'ó eh-társ. a SzovJe! 

vasu taskü: döttség vezetőjének, Prie- u nióban tartózkodó magyar vasutas
szo' Józsei e:nársnak, a .\1agyar ;-.;ép kü. dött ég tagja is beszámo'.t tapasz 
köztársaság köz'.ekedés" m:n'sztere e!ső ta•lata:róJ a moszhai nádióban. E. 
he'\'et\eséne'k n,·· • atkozatát közvelilette mondOita. hogv a kü:döttség tagjai 
a mMzhai rádio. a szovjet vasutasok központi technikai 

- A merre járwnk mondotta házában meggyözödlek a fizika; 19u•1• 
Prieszol e'nárs -, rende:. fe�yelmel kások és a m{i.�za�i érMm,ségiek al
po11tosságot, riszcaságot, az urasokéa, ko:ó együl!miík"dési-nek gya�or/af; 
va:ó udoarJas bánásmódot. az uta- megi·alósításáró/. _ Felcwtí e1�,1árs 
sok kénye mérő/ való _gondoskc,dást •e'kesedéos�· besré t a moszhai rad:ó 
láttuk a 5,ovjer vasutakon. Gyö11yöri1 ban a többi között azo�n'>' az újtlm•sú 
példá;t :áttuk mindenütt az eí!,yütfmii- rnozdonvokró', ame yek 10 1 2  000 
ködésnek. az egyes szolgálati ágak. tonnát fs ,·ontatnak. 

1 \IASlJTOZEMONK TEROLET!.N 1 
jelen(ös számban alkalmazunk úi 
munkaeröt, közöttük nagy számban 
nöket. akiknek egészségével, testi 
épségével és szociális helyzetével 
oaló nemtörödés veszélyezteti a 
munkaerőtoborzás sikerét, a nők,wk 
a termeló munkába való bevonását, 
a sziikséges munkaerö biztosítását. 
A Lazaságok és hiányosságok meg
türése az ellenség malmára hajtia a 
vizet, akik ezen a területen is aka
dályozni akarják vasútüzemünk 
szocialista fejlődését, a tervek tel
jesítését, nehézségeket gördítenek 
az őszi csúcsforgalom lebonyolítása 
elé. 

ua/amim azok sze,lemi és ;izikai do'. - .Wi, a Szot'ie'tmióban tartózkodó 
gozói egymásközötti f'í/,_qii -wuiködésé- magyar Msúti de·egác;é, 1af!,_iai . . a�! 
nek - mondotla a többi közölt Pr;e. igérjlik, hOf;!f a sok nag!{szeru rs _ 1e1-
szo1 e:vtár,;. aki befejezésű, a Szovjet - tett munkamódszer a!kaf mazasan,'! 
un'óba;i tartózkodó magvar Ya,utas 

I 
haz,inkban, a magyar vasutakon elso

kii'.döltség tagjai nevében Gdvözö'te t•ona'.beli harcosai leszünk - ie_iez!e 
a Vasu•asnap a ka'mábó! a magya r be Fe.csur; e\·társ a moszhai rad o 

.4 rendeletek betartása és végre
hajtása teré-i komoly hiányosságok 
mutatkoznak. A vál/alatvezetöségek 
és szakszolgálati főnökségek egy 
része nem tartja, illetve nem tar
latja be a dolgozók egészségét, 
testi épségét védő törvényeket, ren
deleteket, balesetelháritási óvórend
szabályokat. Egyes vezetök még 
mindig nem látiák a munkavédelem 
és a termelés közötti szoros össze
függést, nem ismerték fel, hogy 
csak a biztonságos munka lehet ter
melékeny és így Lebecsülik a mun
kavédelem fontosságát. Az fjzemeík 
lerülelén lévő hiányosságokkal 
megaUwsz·1ak, azok me{!szií.ntetését Kormányzatunk határozatot holiberálisan kezelik és igq módot 
nyuitanak az üzemen belül meg- zott, amelynek értelmében 200 fo-

vasutasoka1. ban teli nv· •'kozatát. 

húz6dó ellenség további kártevésé- ri,'1-tig terjedő bírságolási jóggal ru
nek. A munkauédelmi szeroeknek a házza fel a szakszervezetek munka
hiányosságok határidőn belül való z;édelmi felügyelöit. a jog szigorú 
megszüntetését célzó fdhioásai/ fi- gyakorlására, a balesetek és meg-

A vi lág minden részéről érkeztek üdvözlő táviratok gye{n,en kioül hagyiák. ,\"em har- betegedések elleni harcra, a iobb, 
colnak a felsőbb szakszolgálati egészségesebb, a dolgozók kedve-

a magyar Vasutasnap alkalmából szervek felé a hiám1osságok meg- zőbb munkafeltételeinek megterem. szüntetéséért, még abban az esetben tése, a munka biztonsága érdeké-A7 első magyar Vasutasnap a. tatták ki lejezésr� dolgozóik érzel- sem. amikor azok oz üzemen belül 
kalmaból a hatalmas Szovjetumó hiís meit az; e sö Vasutasnapon. A !randa megoldhatók len-zének. Nem ellen- ben. 

• . .  , asutasai küldtek e:sőnek üd,iiliií es olasz szakszervezeti szJwts.-g 
őrzik rendszeresen a szállilóeszkö- A szakszervezetek buntetési 1og-

taviratot A Vasúti zá l litó ;\\unkits:k hangsú,yozta táviratában a meg•l½u· 
h . . - L' Szi'vet:'ége Elnöksége 110vében <:se- vásnélküli harcot, amelly.-1 dolgoz0tk zök, daruk, csigasorok, emelök. biz- gal való felru azasa nove t a mun

r�<lnicsenkó elvtárs tolmácsolta a küzdenek a jobb életleltételekérr. a tonsági berendezések és kézi szer- kavédelmi szervek felelősségét. A 

S1.ovjelu111ó vasutas dolgozo;na_k békéért, sz�mben az imperialistak el- számok ri.1/apotót. Nem foglalkoz• 
1 

büntetéseket a szak.szervezetek 
forró üdvözletét és új sikereket k1- nyomó po:itiká_iával. ame:y ny,l•.,01 1 nak az üzemi rend, a tisztaság munkavédelmi osztályai nem mint vánt a magyar ,asutasoknak az es szenvedést jelenl számukra . - . 1 , l tt , k d, lk l 'k 1 l A Marl·ans· ke-Lazneban u·· du·· _0·• ma- megleremtesevel, az II onnan , e ue erőszakos intez e est a a mazza öléves (erv teljesítéséért, a szoc,a s a 
Magvarország felépíté,éért és a béke 8) ar , asulasok sem ie"edknlek meg az dolgozók baleset elhárítási oktatá- munkájukban., mint ahogy azt egyes 
megvédéséért virntt harchoz első Yas�tasnapró' és a Szo\'jetun!_ó - sára nem fektetnek súlyt, a meg- vállalatvezetők, szak.szolgál.ati fón.ö. 

UgyancsHk meleghangú táviratot b�n (artozkodo magyar vasutas i<_al,: törté11t balesetek bejelentését el- kők személyeik ellen irányuló 
k ·· i ctt k K' A' b "  'a Le11g,·e· drttseo-gel egyetemben Ug)anc�aa 

1 1 ·  "k b L t k t . 
d . t . a.d .  k . • . u e m
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, · . . ·· 1 ,y ·r n•ag üdvözölték a Vasutasnapot. mu asz ,a , a a ese e e nem u1.zs- rosszin ulatu am asna mmosi-orszá_g. Csehs
\
zl_o,·ak.a.
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B
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� a �öbb�záz 1á,•ir3t érkezett a mal,(yar gálják ki és a fe_lelös személyekkel tették. Nem érezték a tett i.11.tézke· Roman a a . {'met emo rali u, .. k , 1 „ t' l I l< h . . k L f 1 . 
, k • k K- t' · . 

1 n-ezetei vasutas uzeme es szo ga.a 1 ·e :,-e szem en nem 1ama f' egye m,- désben Pártunk es ormanyzatun oz arsasag va�u as sz� • , 90:!l:02:_ói�ol, de ugyancsak tá\"irat il ag leg. A hiá,'lyosságok kőo�/keztében dolgozók iránti féltő gondoskodá-A marshall trnlt orszagok Kem1'ny 
I 

ud,·ozoltek a szakszervezeten k•1 esz- , .. . a .  . . , . .  narcban á l ló dolgozói ugyancsak m•- tül vasutasainkat a testvér mag.1-;ar I 
a balesetek szarna noveked1k._ Az sat, amely a szocializmus epitesé

leghangú üdvözlő táviratokban Jüt- szakszervezetek vezetőségei is. ilyen és ehhez hasonló lazasagok nek rohamos fejlődését<el mindi?b: 
.------------------------�-----------------1 ban előtérbe kerül és feladatava 

==:e---- teszi a ió uezetöknek a dolgozókkal 

k k kii ött ltott4k meq I Nemzeti Sza lcinban az els6 0rszáqos Vaaut.u A Vasutasnap al4almából ilnnep_élyes erete 
. :.e hrlott vandéq Jelenlétében. Képünkön llácz K41mán elvtárs, a Kép%6müveszetl- és UJ1to Klá\h�ast• lla qys

�,::!�zédet" mondja. El6tte Jobbrot- batra· Vaszlt!J Va�zll)evlcs Kuroeskl_n Vasutasok Szal<sz.ervezeténe�é t J áÍa 
mi� �9fterhetyettes. Blaz:senov elvtárs. Szti lin di ja$ sztahanovista mozdonyvezeto, elvtár$, • novJet kö•:t;.a:öli�I Jó:Hef elvtára, • vuutpotl tikal Osztály helyett•• vezetője. 

való állandó törődést. 

1 NEVELö ESZKöZKENTla birsá-
BEVEZETJOK golást 

-;;;;nkavéde/mi osz/ályu-zk munkájá
ban a megtörtént hibák, a feltalál
ható lazaságok megszüntetésére. A 
büntetés okát és mérvét nyilvános
ságra hozzuk a sajtóban. Szakszer
vezetünk munkavédelmi osztálya az 
elköuetkezendö idöbe,i élni fog 
ezen jogává{ azok ellen, akik a 
munkavédelmi rendszabályok végre
hajtásának elmulasztásával veszé• 
lyeztetik a termelő mu,'tka bizton,sá
gát, felemelt ötéves teroünk célkitű
zéseinek megvalósítását, 

Munkavédeimi osztályunk csak 
úgy fog tudni ezen fela.datának 
megfelelni és eredményeket elérni, 
ha a vasutas dolgozók széle·s réte
qei támogatják m(lnká;át, bátran 
feltárják az iáemeikben feltalál
ható hiányossd,!okat, lazaságokat 
és széleskörű politikai neuelö mun
kával nevelik dolgozó társaikat az 
óvórendszabályok, re."ldeletek, tör
vények betartására, a fegys:lmezet
tebb és biztonságos munkára. 

Budapest, 1951 augusztus 14. 
Kvassai fstván, 

a Központi Munkavédelmi Osztály 
vezetöje 
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A Vasutasnap alkalmával szerte az orsZ!áqba.n diszelöadásokat rendeztek. Ké
pünkön a marqitszíqeti Szabadtéri Színpad d iszelöadásának eqyik népi tánc• 
jelenetét látjuk, amelyet hatalmas sikerrel mutatott be a központi tánceqyUttes. 

Az augusztus 13-18 között tartandó szakszervezeti taggyűléseknek 
segíteniök kell az őszi csúcsforgalom lebonyolítását 

Augusztus 13- 18 között szakszerve
zeti taggyíí!éseket kel-! tartani. A tag
gyü'.éseke.i ezúttal a munkafegyelem 
és a takarékosság kérdését tárgya l 
ják meg. 

Az üzemi beszámoló alapjául a 
SZOT \'. teljes ülé6ének jú l ius 28 án 
hozo.t határozata 5zolgál, amely szer
\·esen egészíti ki a idevonatkozó e'.őbbi 

p.árt. és kormányhatározatokat. 
A 5zakszervezeH taggyíi'ést össze 

kel l  kötnünk a VI.  Országos Vasu!
iizemi Értekezlet határozatainak, a 
N1.,-utas11ap; fogadalom és az őszi 
csúcsfurgatom feladatainak el \·égzésére 
rnló mozgósítással. A taggyűlésen fel 
kell használni  az e'.őző szakszen·ezeti 
taggyülé6ek tapasztalatait. 

Pányin elvf6rs levele Lengyel Józsefhez : 

MINDEN MAG YAR VASUTASNAK 

ÚJ SIKEREK ELÉRÉSÉT KÍVÁNOM 
Drága Barátom, Lengyel Józsefi Leveledet nagy figyelemmel és 

nagy érdeklődéssel olvastam. Köszönöm Neked a meleg baráti hálával 
telt szavaidat és jókívánságaidat. Nagyon örülök, hogy engem és a ma
gyar vasutasokat már régen összefüző levelezés nemcsak. hogy nem sza
kadt meg, hanem ellenkezőleg, 1wpról napra erősödik. 

Ez ragyogó bizonyítéka a magyar és szovjet nép egyre növekvö 
és egyre erős'ödö barátságának. 

Drága Barátom! Leveledből értesültem, hogy mozdonyvezelőilek 
nem ritkán 15.000 kilométeres utat is befutnak a gözmozdonykazán ki
mosása nélkül. Ez nagy eredmény. mellyel jogosan büszkélkedhetsz. 
írsz arról is, hogy még akadnak nehézségek a munkában, s hogy ezek a 
növekedéssel járnak és nem ijedtek meg tőlük. Megelégedéssel olvastam 
a sorokat. Helyes! Nem kell félni a nehézségektől, én hiszem, hogy le
győzitek és áj, hatalmas sikereke.t érlek el. Bizonyítékul szolgálnak erre 
a magyar vasutasok eddig elért eredményei, az a valóban hatálmás 
munká, melynek nyomán újjászülettek a fasiszták által, a háború alall 
lerombolt vasútak. 

Mikor nálatok voltam látogatóban, elmondtátok, hogy azt a felada
tot állítottátok magatok elé, hogy még bátrabban vezetitek be az UJ 
technikát a vasúton. Mi is feladatunkká tettük a kazánoknak meleg álla
potban való kimosását. komplex javítóbrigád szervezését és végül a pá
ros és három vállószemélyzetes utazásokat. Nagyon szeretném megtudni, 
hogy silierült-e nektek megvalósítani ezeket az intézkedéseket? Ugyszin
tén az is érdekel, hogy milyen változások történtek a mozdonybrigád 
összeállításában. bevezettélek-e a mozdonyvezeiőhelyettes tisztet? 

Néhány szót magamról is szólok. Amint tudod, a moszkvai „Szorti
rovocs,wja" (osztályozó), üzem fütőházában dolgozom. A mozdonyveze
tök brigádja - melyet én vezetek - most a mozdonyok napi átlagos fu
tásának növeléséért és a ·nyersanyagtakarékossilgért harcol. Sok moz
donyvezető 

� napi állagos futást elviszi 500, sőt még több kilométerig is.  
Nagy tmuikát fejtünk. ki a javítás megszervezé!!éóen és már elértük 
a javítás .szigorú cikl ikusságát. Ez egyik legfontosabb előfelté-

tele annak, hogy még jobb eredményeket érhessünk el. 

Egy jó hírt akarok még közölni Veled: csapatunk öt mozdonya a 
kommunizmus építésének szállítási munkáját végzi. Feladatú/ tűztük 
magunk ·elé, hogy ezt a megtisztelő megbízatást a legmagasabb szín
ten teljesítsük. A kommunizmus építkezései közös ügye az egész szovjet 
népnek és mi- fáradhatatlanut dolgoz,wik, hogy minden lehetőt megte
g11ünk érte. Akkor, amikor a háborús gyujtogatók emberek elpusztítá
sóra készíte.nr;k fegyvereket, mi, szovjet emberek békés alkotó munkával 
vagyunk elfog/alva, 

Kötelességünk erősíteni hatalmas hazánkat, a béke támaszát, 
imc, ez az, amiért ilyen �roteljesen dol gozunk. 

Kívánom Drága Barátom, Neked és minden magyar vasutasnak új győ
zelmek elérését: Ti a béke' ügyéért. dolgoztok. 

Forró ,;umkásüdvözletemet küldöm Neked és egész szívemből kívá
nok munkádhoz _új _sikereket. 

· I. Pányin. · 

HONVÉDLEVELEK 

A VASUTASNAPRÓL 

Néphadseregünk derék fiai leve
lekkel felkeresték lapunk szerkesztő
ségét. Ezekben a levelekben jó mun
kát kívánnak a szocia l ista munka
versenyhez és beszámolnak a rról, 
hogy a ta rtalékostiszti kiképzésen 
hogyan vesznek részt, s hogyan 
válnak szocia lizmust építő hazánk 
tántoríthatatlan harcosaivá. 

Maczkó József például így ír töt
be.k között: · .,Csatlakowm a verse
.iiyetekhez. augusztus 1 2-re, a „Va
sutasnapra", s a lkotmányunk ünne
pére. \'ersenypontnak csak azt ·tu
dom felajánlani Nektek, hogy min
den tudásomat és szorgalmamat 
ielhaszná lva a .k iképzésben. a tanu
l ásban, mert ezzel tartozom Pártunk
nak és népünknek. Ez a tu,Jat ad 
nekem erőt, hogy megért-:tek Ti  is  
mu nkánkat és velünk együtt építitek 
boldog hazánkat." 

Eimo'ldják ezekhen a levele.kben, 
hogv sok vasutas sztahanovista és 
kiváló munkás, öntJdatos dolgozók 
vannak közötlük és azért mentek a 
'léphadsereg sora iba, hogy megmu. 
tassák: nemcsak építeni tudnak, de 
meg tudják védeni hazájukat is. 
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A koreai szál l ítómunkások szakszervezetének levele 
a magyar szál l ítómunkásokhoz 

Mi, koreai szállítómunkások, - akik harcot vívunk az amerikai te
riiletrab/ók ellen, - forró, harcos kézszorításunkat és üdvözletünket 
küldjük a népi Magyarorsfág szállítómunkásainak, akik a Szovjetunió 
önzetlen támogaiásávat harcolnak a nagy népgazdasági terv teliesíté-
séért és a tartós békéért az egész oilágon. 

Lelkünk egész mélyéből határtalan hálát mondunk önöknek, .:.... akik 
következetesen segítik a koreai népet, amely hazája lzahadságáert és 
függeltenségéért harcol a fegyveres amerikai beavatkozók ellen,- őszinte 
és önzetlen segítségükért és testvéri támogatásukért . 

Mi, koreai szálliómunkások, hősiesen harcolva a győzelem biztosítá
sáért a háborúban, sorai�4ból olyan bátor férfiakat. termettünk ki és ter
melünk ki, mint amilyenek a hős Han Nam Szu és solz más viléz. 

Bármilyen gaztetteket is hajtsanak végre, búrhogyan is tomboljanak 
az amerikai barbárok, okvetlenül kivívjuk a végső győzelmet, a nagy 
Szovjetunió, Kína és a népi demokráciák országainak, valamint az egész 
világ békeszerető népeinek egyetértésével és támogatásával, az amerikai 
területrab-lóknak · egy Sii!álig való megsemmisítéséért folyó elkeseredett 
harc·ban. 

Kívánunk önöknek, drága barátaink, -. akik aiadalmasan. halad-
nak a szocializmushoz vezető áton, - még több sikert! 

Eljen Rákosi elvtárs, a magyar nép bölcs ve�ére! 
E/jen a koreai és magyar szállítómunkások barátsága! 
Eljen a béke az egész világon! 
E/jen a béke megdönthetetlen. támasza az egész világon, - a nagy 

szovjet nép és annak vezére és tanítója, minden békeszerető nép barátja, 
a nagy Sztálin! 

Kovács János százados bajtárs 
levelében arról számol be hwv a 
ferencvárosi dolgozók csap�tzá;zlót 
aján lottak fel alakulatuknak. Azl 
üzeni a levelében vasutas ba j társai
nak, hogy nyugodtan dolgozhatnak, 
mert a munkásosztá ly hatalmán a la
puló néphadsereg megvédi a békén-

A ket. szabadságunkat és épftő mun
kánkat. 

A Koreai Szállítómunkások 
Szakszervezetének Központi Bizottsága 

román vasutas válogatott megérdemelten győzött 
a magyar vasutas válogatott el len 

A KPM harmadik jelentése 
a vándorzászlóért folyó küzdelem 

állásáról 
Az elmúlt napokban adta ki a köz

lekedés- és postaügyi min,isztérium 
harmadik jelentését a minisztertanács 
augusztus 20-i, közlekedési vándor
zászlajáért folyó verseny á l lásáról. 
Eszerint :  

ELSO HELYEZETT: ,\IA V Eszaki 
F(i_!öh�z. � "<?ntatási _ miíhely dol go
zo1 136 szaz.a,ekra teJJesiJették tervü
ket. Az egv üzemi mozdonvra eső 
Rapi ki'oméier-teljesitmény 152 ki:o
méterről 1 72 ki lométerre emelkedett. A 
,.2000 tonnás"-mozgalomban to,ábbi
tott napi többierheJés 1 387 tonnára 
emelkedet.t, a „mosástóJ -mosásig"
mozgaiomban pedig az átlagos kilo
méterteljesí[mény 5800 ki lométerről 
t 0.400 ki lométerre- Va lamennyi moz 
dony résztvesz. a „Minden út jövedel
mezőségéért" folyó mozgalomban. 

MASODIK HELYEZETT· Fővárosi 
Au'obuszvállÍllat: 

HARMADIK HELYEZETT: Posta 
Budapesti Hálózatépítő OV. 

1\EGYED ! K  HELYEZETT: Landler 
Jenő Járműjavító OV. 

Az egyes ipariigakon belül 

a helyezési sorrend a kö� etkező: 

VASUTVONTATAS: 1. MA V Eszaki 
Fíítőház, 2- Ke:eti Fíitöház, 3 . . Mis
kolci Fiitőház. Uto'Só a Nyíregyházi 
Fűtőház.. 

VASOTFOR.GALOM: 1. Rákosren
dező állomás, 2. Bud-apest-Ferencvá
ros ál lomás. Utolsó a füzesabonyi á l 
lomás. 

VASOTPALYAFENNTART.AS: J . 
Szombathelyi osztá!ymémökség, 2. 
Hódmezővásárhe yi osztá lymérnökség. 
3. O-Miskolci osztáJymérnökség. Uto!só 
a Yáci osz•ályrnérnökség. 

VASOTMOHELYJ SZOLG,\LAT: 1 
Landler Jenő Jánniija,•itó OV, 2- Deb
receni Járműjavító OV, 3'. Esz.aki 
Jármíijavíló OV. UtoJsó a Szombat
helyi Járműjavító OV. 

VASOTKER.ESKEDELMI SZOLGA
LAT: 1. Budapest-Józsefváros keres. 
kede/mi főnökség, 2- Nyugati-pályaud
rnr kereskedelmi főnökség, 3. 

Dombóvári kereskedelmi főnökség. 
Uto!só a debreceni kereskedelmi fő
nökség. 
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A KöZLEKEDÉS- !SS POSTAOGYI 
MIN ISZTÉRIUM 

ÉS A VASUTAS SZAKSZERVEZET LAPJA 
Megjelenik havonta kétszer 

Szerkeszti a szerkesz16 bizottság: 
r,aptula.\donos: a [{özlet,edés- és Posta
Ül!Y' Minisztérium l. Vasut1 Főosztálya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztöség és kiadóhivatal: 

Budapest, VI.. Munkácsy MiháJy.u. 16. 
Telefon, 1 13-887. 1 24-893. 313-744. 

Szikra Lapnyomda, Budapest. Vili., 
József-körút 5. 

Felelös nvomdavezetö.· Kulcsár Mihály 

Az elsö magyar Vasutasnap a l 
kalmából az ország valamennyi Loko
motív Sport Köre sportünnepséget tar
tott. A jólsikerült bemutatókat a leg
több helyen Ja bdarugó mérkőzés zárta 
le. 

A Vasas-pályán az országos vasutas 
nagygyűlés második  részében b:nyoli
tottitk le a román és magyar vasutas 
válogatott közötti mérkőzést. 

öt óra előtt néhány perccel futott ki 
a kél csapat a pályára. Minden játékos 
kezében virágcsokor volt. felsorakoz
tak a pálya közepén, majd a vasutas 
zenekar eliíbb a román, majd a ma
gyar Himnuszt játszotta el. Ezután a 
két csapat játék:sai a néziík tapsai kö
zepette a virágokat a közönség közé 
szórták. 

A román vasutas válogatottban 
Dungu. - Tirják. Demeter, Cristescu 
- Szocsek, Berta, - l\'icsa, l'illand, 
Radu/escu, Marian, Filolli játszol/. 

A magyar vasutas válogatottban: 
I!orváth - Rédei, Tölgyesi, B. Nagy 
- Jeszmás, Kulcsár, - Papp, lmri, 
Tihany, Czigony és Magyar játszott. 

A mérkőzést a tervszerííbben és gól -
ratöröbben játszó román csapat 4: 1 
arányban megnyerte. I dőnként jóira
mú, színvonalas játék�! jclcnletl a kél 
ország vasutas válogatottjának mér
kőzése. 

Az első félidőben a román csatár
sor ötletesebben, tervsz.erübben ját-

szott, mint a magyar. Ebben a játék
részben a magyar támadó sor nem 
tudta tartani a l abdát, a leadások 
rendszerint el leniélhez mentek, s hiba 
vol t  az is, hogy a magyar csatárok 
nem értették meg egymást. 

Csak a védelem kitünö játékán 
mulott, hogy a román csapat nem 

tudott több gólt rugni. 
Szünet után az első 20 percben a 

fel frbsitett magyar csa!ársor több hely
cserés, lendü:ete5 támadást vezetett, a 
gólhelyezeteket azonban nem tudta ki
használni .  Amik�r a román csapat is 
vá l toztatott támadó során, ismét átvet . 
te a játék irányítását és a kapkodó 
magyar védelem mellett bíztosan, meg
érdemelten szerezte meg a győzelmet. 

A 22.000 nézö elölt lejátszott mér
kőzést a közönség nag� érdeklő
déssel kísérte végig és lelkesen 
megtapsolta nemcsak 11 ma gyar, 
hanem a román csapat góljait és 

egy-egy kiugro teljesitményét. 
A Vasutas Szakszervezet serlegét a 

mérkőzés végén a szurkolók lel kes 
tapsa közepette nyújtotta át Krrkó Fe
renc elvtárs, a Vasutas Szakszervezet 
Szervezési Osztá lyának vezetője a 
győztes csapatnak, valamint mindk�t 
csapat tagjának a Vasutasnap emle
kére készített emléktárgyat. 

A vasutasnapi Onnepi naqyqyüfés második részében ?.2.000 nézö eíótt román
maqyar vasutas váloqatott labdarúqómérkéizést tartottak. Képünkön a román 

kapus, Dunqu eqy V<!SZélyes labdát foq el. 
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A szakszervezet harci feladata Az augusztus 20-i munka verseny _ _ 
az aszi csúcsi orgalom sikeres lebonyolítása iJs a minisztertanács vlindorzliszlajlinak gyöztese a közlekedésben 

Írta: Rácz Kálmán, a Vasutasok Szakszervezetének titkára 'A HÁMAN KA Tó' FÚTOHÁZ 
A vasút dolgozói megkezd-

ték legnagyobb feladatuk: 
az őszi csúcsforgalom lebonyolítá
sát. Hosszú heteken át, alapos kö
rültekintéssel készült a vasutasság 
a nagy munkára. Az augusztus 
elején tartott Országos Vasútüzemi 
Ertekezleten számos hasznos javas
lat hangzott el a dolgozók, a szta
hanovisták részéről, nem egyszer 
bírálat formájában a vezetés és a 
mozgalmi szervek felé. Ezek a ja
vaslatok nagy segítségei nyu jtot
tak ahhoz, hogy az értekezlet ered
ményes legyen. 

Az őszi csúcsforgalomra való 
politikai és technikai felkészülést 
nagymértékben elősegítette a pár
tunk, Rákosi elvtárs javaslatára 
hozott minisztertanácsi határozat, 
amely minden év augusztusának 
második vasárnapját „vasutas
nappá" nyilvánította. Ebben a ha
tározatban az egész magyar nép 
elismerése jutott kifejezésre a vas
utasok eddigi eredményes munká
jáért. A vasutasnapra munkafel
ajánJásokkal, békeműszakokkal, 
békevonalok indításával készültek 
dolgozóink. A szolnoki fütőházban 
például 12 fel€mell sebességű és 
10 „2000 tonnás" vonal indítását 
vállalták. Az állomás dolgozóival 
együttműködve, vállalásukal 16 fel
emelt sebességű és 21 „2000 ton
nás" vonat indításával túlteljesítet
ték. 

Vasutasaink a vasutasnapon fo
gadalmat tettek Rákosi elvtársnak, 
hogy az őszi csúcsforgalmi felada
tok elvégzésére, a felemelt ötéves 
terv második évének sikeres túltel
jesítésére irányuló harcukban kemé
nyen megállják helyüket. A tatabá
nyaiak például megfogadták, hogy 
az irányvonatok számát 20 száza
lékkal emelik, december l-én elin
dítják az 500• irányvonatot és a 
von a tok terhelését 15 száza lékka 1 
túlteljesítik a harmadik negyedévre. 
A hatvani fűtőház dolgozói pedig 
megfogadták, hogy szénmeglakarí
tási tervüket 623 tonnával túltel jesí
tik, a mozdonyok fulójavítási költ
ségét l 00 elegytonnakilométeren
ként 20-ról 16 fillérre csökkentik 
és 1951. évi tervüket már novem
ber 15-re befejezik. 

J !yen fogadalmak ezreit hoz-
ták el a vasutasnapra a 

békevonatok. Megkönnyíti a fel
ajánlások teljesítését, hogy szovjet 
vasutasvendégeink bőségesen adták 
át tapasztalataikat a magyar vas
utasságnak. V. Blázsenov elvtárs. a 
Sztálin-díjas szovjet mozdonyve
zető, az 500 km-es mozgalom meg
indítója, nagyszerű . tapasztalatok
kal gazdagította a „Hámán K.ató" 
Fűtőház dolgozóit. !gy, ö javasolta, 
hogy a mozdonyszer.nélyzet kössön 
komplexbirád-szerződést a kiszol
gálószemé!yzeltel, a mozdony fűtő
házi, tartózkodási idejének minimá
lisra való csökkentése végett. Fel
vetette azt a gondolatot is. hogy a 
gépek megjayítir&át a· mozdony mo
sása alkalmával .végezzék el 
így nem kell kétszer kivonni a 
mozdonyt a forgalomból. 

A vasutas szakszervezetnek, min
den szervezetünknek, 
· minden funkcionáriusuiiknak 

alapvető feladata, hogy a dol
gozók lelkesedésére támasz
kodva és kezdeményezéseiket 
felkarolva, jól szervezze meg a 
feladatok teljesítését biztosító 

szocialista munkaversenyt. 
Ezt a feladatot csak úgy tudjuk 
eredményesen megoldani, ha a ko
rábbi versenyszakaszokat, de külö
nösképpen az alkotmány tisztele
tére indított versenyben elért ered
ményeket további sikereink kiinduló 
pontjává tesszük. Az olyan ered
ményt. amilyet a miskolci területen 
láttunk, ahol a dolgozók 99 száza
léka tett felajánlást, közel ötmil
lió forint értékben és a vasutas
napra már hatmillió forint értéket 
teljesítettek. Ugyanitt, egy és ne
gyedml!lió forint értékű anyagtaka
rékossági vállalást teljesítettek. 

Területi bizottsága;n.knak, üzemi 
szerveinknek világosan kell lát
niok, hogy a vasutas munkaver
senymozgalomnak igen sok és hasz
nos formája va,n. Ilyen az „500 
km-es", a „2000 tonnás", a ,.Minden 
út jövedelmező,.égéért•·-mozgalom, 3 
Nazarova-mozgalom, ilyen Gazda 
elvtárs kezdeményezé e, amit a 
vasútnál Pozsonyi elvtárs, a Land
ler A1üvek művezetője vett át első
nek stb. 

Ezeket a mozgalmakat most 
mind a kocsiforduló idejének 
leszorítása szolgálatába kell 

állít,ani. 
Hiszen az idei őszi csúcsforgalom
ban körülbelül 50 százalékkal több 
árut kell szállítani, mint a mull év 
hasonló időszakában. Ez annyit je-

A vándorzászlóátadási ünnepsérJ � Hámán Kató Fütöházban 

Az alkotmány ünnepe tiszteletére a a fűtőház főnöke nyitotta meg, majd - Mi tette leb!lii)vé - !oly,ta{ta -, 
minis'zlertánács · 'v.ándimzámtáj:áért vi- Bebrij;; elvtárs-- beszelt. hogy. a Hártián KaJó lf'űl:őhai:, ;J<erült 
vo,tt„ versenyb1;11 a·: kö�lek�d.és( ü�m-�15 ; _',B�V;e2í�,lőb��;J��ng��lyeztá; Aa,H:ám'á;n. az ,e_lre? .M. hogy a doig_qzók követ
kozu_I a Han1�n . K,�\o Futol;az nJi;u'lt . l<)ató Fú(�ház n�!JICSa� a va�íit terül e- lék p:ár!unk 'útmutatásait és telj�sitet-
az !"lre._ Bebr,1ts.:8�JOS _elvtars. k�zle- t�n lelt elso az aagusztus :20-1 _verseny- lék, feladataikat. · · '. 
kedes- es poslaugy1 m1ptszler pco1le- öen hanem első lett az eo-ész·,közleke- Amikor az volt a legf.ont0$ibb, 
ken délután adta "át a ffüpház do\go- désben, amihez fioziátút�zik ,a 005ta, - hogy gyorsítani: -ki,11 li -közleke-
zó _i!lak a miniszte�tlíll'á'cs vándorzasz- a hajoi�s;. a repülés, a kisvasúti do!- dési, a Hámán Kató Flítiíház -dol-
laJat. , gozók mun)<ája és .a helyi városi köz- gozói a legkisebb . késéssel lo\láb-

Az átadási ünnepélyt_ Pongrácz Imre, rekedés is.· ' 
(Folytatás a·2-Df3_ oldalon,) 

lent, hogy napi 10.000 vagon he- ----------------------,------------------.---,.-----

, ' 

lyett most a napi 15.000 kocsi VOGE helyi. ,csoµor!f�o�k tit�ri r-endk,í,vül m�-gnö�eli ·a-z üzemi bal� gaív.a!,' a földfl).íí,ve!lszö\'letkéz.etek• 
megrakását és elszállítását kell volt és a ka.tona.ságnál, .mirü tábo�i esetek réhetös1igét, amit az.után áz kel, a, kö�oiégL tan-ácsokl{al. Má_gya
bizlosítani. Nyékládháza példáját csendőr _ teljesjMt, . szdtgMatot·. ellenség: is - ji;íj:; ki füd ·has�riálni. A rázták. meg -ezeknek' a :szervek11-ek a 
kell követni, ahol azelőtt egy-két Munkájában· TitQékat 'swlg.álta; munkir1egyelemnek · minden ' lazi- kocsifor<lJ!'ó leszorítás-ának iné;:i
napig álltak a kocsik a rakodásnál, amíg felfigyeltünk rá' és Jeleptez- sága veszélyezteti őszi _forgalmi ter- gatdas,ígi 'jelent�s.égét: Kérjék· se-
ma pedig egy-két óra leforgása alatt tük. · · ·, .. vünk sikerét. Szervezeteinknek te- gítségüket és alakítsanak köriiplex-
megrakják a kocsikat. A vasutas • ' • hát ,fok'ozott 'mertékben kell arra brig_ádokat a· vag;cinok ki- ·és :bera-
szakszervezet fontos feladata, hogy Nyomatékosan · fel kell hív- törekedniök, ho&ry .:_ az ·öntudatos k · · k T ' d I ''-' 

k . , . nunk szervezeteink fig:rel- ! , ., . . . . asana meggY_orS1 asa �r e t:",.;.en. 
az üzemi bizottságok iegesz1tese tl\')lgó,zó�ra. t�_.maszkod<.la ·- , � során, fokozott figyelmet fordí!son mét a SZOT, ötödik teljes ülés•én- munkafegyelem róhainosan javuljcrn. A ,vasút dolgoz_ói nagy felad,alu-
a kisebb, de a forgalomban nagy hozott határo.zátra'.· 'Meir kell mon: a·vasút egész::"terülelén.,. - kat--csak úgy iadják eredménvesen 

dani, hogy ezen a tereri1,is mulás·z- - mégoldani, ha 'az· őszi szá-llítasok szerepet játszó szolgálati helyek 
tásokat követtünk el. .A I(özpo"nti . Még mindig -előfordu•l az is; k�rdését harci· féládatként• iekintik. szervezeteire. Szervezési Osztályfol, a. területi bi: b\;>gy ·az érdekelt üzeineket nent ér- Harci feladat az, ho'ity _h_a!al-Területi szerveink, vonalfelelö- zottságokon át, az ü-zerni szerveze- tesitik kellő ideiben a sz'állítmány ~ 

k „ b. ti • · k · · · · • · mas békeművein'khez kellő fdö-seín , uzemi 1zo saga111 ne tekig _ a vasutasnapra való ké- megérkezéséről, .ami természetesen 
dk k 'I f k · ben, hiánytalanul szállítsuk az fele ezzene meg arro sem, szülődés lázától fűtve _ megfe!ed- hátrányosan be olyá·so!ja a öcsi-

t ·11 · · d t I f d 1 'k "kk t, ·t E k. anyagot. Harci feladat az is, iogy az e enseg mm en e - keztünk a fol)•amatban levő egyéb or u o cso en ese . . gyes - r-
k.. t t • d ·g· bb l '1 1· hel k tt hogy a szállítások gyors lebo-ove , JOgy a nepgaz asa I feladatokról és igen felületesen ké- se szo ga a 1 _ ye en az 0 

·k ·1 1" 't" t b · · k · · 1 k · d k nyolításával vigyük el a bősé-terv s1 ere e oseg1 o vasu as- sz ítettük elő a tag-gyűléseket. A meg uvo rea c1os e eme m o o-
f I d t k t 1. ·1· ·t k d · ~ 1 ti 1 · · t 1· ·1 ges termést, a kenyeret a dol-e a a o e Jesr ese a a a- taggyűlések nem foglalkoztak ki- a anut so rn acsorog a Ja< a vona-
lyozza. Segíti az ellenséget a elégítően a munkafegyelem kérdé- tokat, késleltetik a vagonok ki- és gozók asztalára. 
laza munkafegyelem, a vasút- sével. Nem foglalkoztunk az olyan berakását, hogy ezzel akadályozzák Az őszi csúcsforgalom csatáját 
nál még mindig túltengő bii- jelenségekkel. hogy egyik Iegna- a nagy szállítási feladatok e!végzé- is csak a pártunk á)tal mut.itott 
rokrácía, de nem uto'lsó sorban gyobb üzemünkben,, az Északi Járó- sét:,Ez ann-ál kö1myebben ·előfordul- ·úton, Rákosi 'elvtárs iarlítását ·szem 
a megbúvó, sőt a mozgalmi műjavitóban a dolgozók jelentős ré- hat, meri elhanyagoltuk a szak- előtt tartva tudjuk sikerre vinni. 
szervekbe, az üzemi bizottsá- sze útrakészen várta, hogy a bé- szervezeti munkát ezek�n a helye- K�rjék ki tehát szakszervezeti akli-
gokba is beépült jobboldali lyegzőóra megfelelő időpontot mu- ken, sem a központ, sem a területi váink minden kérdésben a vasút 
szociáldemokraták aljas akna- tasson és bé:yegezhessen. Ugyanak- bizottságok nem fordítottak erre politikai osztályainak. az üzemi 

munkája. kor a szerszámosládákat, .. szerszá- elég gondot. Most az a feladatunk. pártszervezeteknek véleménvét. 
A reakciós elemek mindig megtalál- maikat, gumilömlőket, emelőket hogy mindenütt, haladéktalanul Ugyanakkor képezzék magukat ál
ják az alkalmas időpontot arra, szanaszét hagyták a munkahelyü- megjavítsuk a szakszervezeti szer- landóan politikai és s.zakmai téren 
hogy munkánk sikerét akadályoz-! kön. A munkafegyelem lazaságának vek munkáját. ,,gyaránt,'hdgy rr(ara'd�ktviaqlll ele
,zák. Ilyen volt például Simon Jó-

1 
egy másik je!legzétes megnyilváriu- ' ·ü ze·mi bizotiságaink - vo- get tudjunk tenni a párt' által ránk 

zsef Dunapentele volt központi lási formája, llmikor a kétlaki do!- na-lfelelőseink segítségé- bízott nagy nemzeti feladatunknak: 
megbízottja, akiről kiderült, hogy gozók egymást helyettesítik a szol- vel - vegyék fel a kapcsolatot az az őszi csúcsf9rgalom �ikeres lebo-
1945-ben Szabadkán, az oltani gálatban, pi�enőidő n

_
élkül. Ez érdekelt-vállalatok• üzemi ,bizottsá- •nyoJitásának. 

A JIJll/yar vasutasok lorr�·elvtárslödvözleté{tolmlicsoljuk'a liós bifnyliszoknaki .� 
· /· · az e/só bá11yásznap alkalmából! •_, . 

. . 
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bitottál< a munkásvonatokat ,  a 
sz.emély- és tehervonatokat. 

Amikor azt kérte a· kormány a vas
utasoktó l. hogy minél több szenet ta
karítsanak meg, a fűtőház dolgozói 
ebben ís az élre kerültek, ugyanakkur 
más vasúti üzemeknél nehezen ment 
a. �zéntakarékosság. É lenjártak a ja 

v1tasi költségek csökkentésében is. 
Bebrits elvtárs ezután ismertette a 

fiitöház kollektívájának és él�njárci 
dr>lgozóínak eredményeit, majd így 
fúlvtatta: 

:.... Elsőrendű teljesítmények ezek -
de_ IT!ost ar:a _van . sziik,;ég, hogy a 
Haman Kalo Futohaz fokozza eredmé
n yeit. Mozdonyvezető és fűtő a legfe
gv�1mezettebb magatartást tanusítsa, 
dc:gozzanak ba lesetmentesen. 

Az legyen most a jelszó: ,. Egy 
pillanatra se vedd le a szemed a 

pályáról." 
N_e felejtsük el, hogy az ellenség is 
resen van és a legkisebb fegyelmezet
lenséget is kihasználja, llogy zavarja 
a ,·a,úli közlekedést. 

Bebrits elvtárs befejezésül a vasutasok 
soron lévö feladatairól beszélt és ezzel 
kapcsolatban elmondotta: a Hámán 
Kató Fütőháztól még többet várun1<, 
mert élenjár. Be kell b,zonyitan,a, 

�ándorzászló átadási ünnepségéről 
szóló cikk folytatása 

hogy méltó a nagy kitüntetésre, a mi-
1liszterlanács vandorzászlajára. 

Az ünnepi beszéd után a miniszter 
átadta a zászlót. A p iros-fehér-zöld 
se lyem lobogón aranybetűkkel ragyog· 
.,A minisztertanács zászlója az a lkot
mány-munkaverseny legjobb üzemé
nek", Felzúgott a taps, lelkesen él tet
ték a pártot, Rákosi Mátyást, a ma
_gya r nép bölcs vezérét. A zászlóva l 
együtt a min isztertanács százezer fo
rint jutalmat adott az augusztus 20 ; 
versenyben győztes üzemnek. Ebből 
50.000 forintot a fűtőház dolgozói szo
ciális célokra kaptak, 50.000 forintot a 
legkiválóbbaknak adott át a miniszter 
Juta lomkénl. Többen kaptak magas 
kormánykitüntetést is. Pongrácz Imre 
mérnök, Wtőházvez.elő, a J\o\agyar Nép
köztársasági Erdemérem aranyfokoza• 
t á t, Szakos István mozdonyvezető és 
Haklik l(ároly fűtőházfőnökhel yettes 
a Magyar Nép),öztársasági Erdem• 
érem ezüstfokozatát, Majorcsik István 
fütö és Varga László vasesztergályos 
a Magyar Népköztársasági Erdemérem 
bronzfokozatát, Döme Ferenc főmoz
dc:nyvezetö a Magyar Munka Erdem
rend bronzfokozatát és a velejáró 
1 500 forint pénziutalmat, Födi Sándor 
mozdonyvezető a Magyar Munka Ér• 
demérmet kapta. 

Az őszi forgalmi verseny sikeréért 
A megjutalmazott do:gozók nevében 

Sági Lász:ó elvtáf6, a szakszervezeti 
bizottság tiLkara mondott köszönetet. 

Ezután Bognár Imre elvtárs, a Vas
útpoli1iKai Osztály vezetője szólt a 
do.goz,ólföoz. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a Hámán Kató Fü!öház do:go
zóinak a terme·.<,is frontján aratot,l 
gyöze:me egyben nagy poli-tikai gyö
ze:met i6 je.ent. A keme:kedö terme
lési siker csapás az imperialisták llá
borus ten·eire és be;.ső ügynökeik a l 
;as mesterkedéseire egyaránt. 

A Hámán Kató Futőház öntudatos 
do:gozói - mondotta Bognár el\'1árs 
- jó munkájukkal és ezzel a győze. 
lemmef erö»í1 i1k a nagy Szovjelun.J 
\ ezette héket�borl és fokozzák erejét a 
ml szocial-izmust építő 5zabad hazánk •  
na,,.,;,. 

Beszéde továhbi során arról a mér
hetet.en segít.ségről beszé t, amely 
minden magyar siker :,gaz.; forrása: a 
Szo\'jetunió önzet :en támogatása. Meg
emlékezett \'aszilij Va,sz1 ljevics K,u

rucski11 elvtárs szovjet közlekedésügyi 
m: n iszterhelyettes és V. B/azsenou 
c;�tah·ánorn;ta moz.donyvezetö Játugatá
sárcil, ak;k a Hamán Kató Fü ,óház. 
do,gozóit értéke.s tapasz.lalatonka:  
gazuagito!lák. 

Bognfu el,társ ezután a he' yi p;írl
,szeryezet JÓ munf"áját méltatta é6 
hangsú.yozta: hogy !e'.vilá,gositó, irá
nyító éi, 5egítő .szerepe érvényesült a 

ver6eny egész ideje Matt és léndü:etel 
adott a fütöház szovjet tapasztalato
kon nyugvó mozga,lmainak. Felhívta a 
do:gozók figyelmét: aQ'. eredmények ne 
t,·gyék önte l tté a dolgozókat, vannak 
még hib{Jk a fűtőházban és azokat ki 
kci ja\·ítan, .  .Arra kell tör \edni ,  
hogy a legte'.je;;ebb összhangot meg
teremt.sék a vontatá&i és forga.mi szol
gii lat du:gotü1 közöl t. üzzék e, soraik 
közül a mu l t rendszerből itimaradt 
i;zakma1 sovinizmus.!. A mé.gjobb ered
mények eléréséhez feltétlenü: szükség 
va,n a munkaíe,gyelem tová,b,bi meg
&zilá:-dítására, mert csal� így tudjuk 
a párt á .  ta l  kit űzött fe:a<latokat, a1, 
őszi �úC6[orgalmat végrehajtani. 

Azután megemlékezett Hámán Ka1ó 
e:vtársnőről, al-Oi 1936 a ugusztus 
3 1 -én. 15  évvel ezelőtt halt  mártirha
lá l t .  Az évforduló - folytatta - fi
g�elmeztet bennünket arra. -hogy még 
n: ncs vége a harcnai<.. Nem fejeztük 
még be íel-adata inka.t. Sok még az el
lens-·

,g. l\ektink. ,·asutasdinak J eg,köz
veúneb-b érdekünk és kötele-sségünk, 
hogy az e.lenség ellen harco.junk. Há-

má11 Kató emlékét szívünkbe zán·a 
küzdjünk azokért az eszményekért, 
amelyekért ő harcn't. s amelyekért min
den becsületes haladó dolgo1,ó !gaz 
slivvel  harcol. Hámáo Kató neve 

kö1elez1 a fütőlTáz dolgozóit. tervünk 
végrehajtására, a gazdas-ágosságért, a 
mi szereteti édesapánk. Rákosi eivt.írs, 

a mi tan ítónk vei;elte ügvért - fejezte 
be beszédét Bognár elvtárs. 

l.'lána Rácz Kálmán elvtárs, a Vas
mawk Szai<szervezetének tit:�ára szú
lait ie Beszédében a dndorzász:ó 
je:emöségére hívta fel a do:gowk fi
gyel mét és hangsúlyozta, hogy az üzem 
dolgozói egy pi l lanatra se felejtsék 
el, hogy a min·sztertanác:s által a,do
mányozott zászló, - vándorzá6z"ó é6 
annak megtartásáért a munka ütemét 
nemcsak megtartani, hanem tú l-szár
n) a ni is ke; I .  - Erre a vándorzászlóra 
- mondotta - tízezrek tell;intenek és 
mindent eii<.övetnek azért, hogy birto• 
kukba kerúljön. Ezt hizonyítja a rákosi 
iütöház sztahánovistáinak le,·ele. ame
lyet a /ütöház do'gozó hoz intéz.lek. 
Ebben ki iejezé6re juttatjá1i<., hogy nem
C6a,< uto:érik a Hámán !(aló Fűtőház 
eddigi eredményeit, hanem tú l
szárnya lják azokat - az őszi csúcsfnr
galom harca i·ban. Ezrek és ezrek fo
gadták meg Rákúsi e. vtársnak a vas
utasnapon. hogy kemény harcban küz 
denek ezért a vándorzász'óért, az  őszi 
forga:om sikeréért, az é\'i terv túltel
jesí,éséért. A f[ító'ház öntudatos dol 
gozóina·k ebben a nemes versenyben 
nem szabad soYinisztának lenn'e, át 
ke: 1 adni azokat a munkamódszerei
ket, amelyeloke, é•re!endül(ek, azokat a 
tapasz1a:atokal, amelyeket e szép küz 
deJem során szereztek. öntudatos 
kommunisták módjára segí , ik az el 
marad ' ka1 és arra törekszenek, hog-y 
á!ta l ános íe!eme kedést étjenek el . Ha 
ez így lesz, biztosak vagvunk abb-an, 
hogy ez a vándorzászló itt marad a 
Hámán Kató Fütőházl>an és nem keres 
magának más he:ye! - mondotta be
íejezésüJ Rácz elvtárs. 

Ezután a győztes fűtőház do'gozóit 
a vasútüzem kü'öniéle szakszoJgá:atai 
és a pos' a képviselői, majd a kis út 
törő vasutasok üdvözö,ték. Az ünnep
ség végén a rész.vevők táviratot in 
téz1ek Rál,osi Mátyás elvtárshoz, 
amelyben ígér'k: tovább fokozzák si
kereiket és úgy do.gaznak, hogy dön 
tően hozzájáruljanak az őszi csúcsior• 
_galom sikeres lebonyo'ításához és az 
évi terv túlleljesíiéséllez. 

A rákosi fűtőház sztahánovistáinak levele 
a Hámán Kató Fűtőház dolgozóihoz : 

utólérik és túlszárnyalják eredményeiket 
az őszi csúcsforgalom sikeréért vívott harcban 

K.edves Elvtársak! Ti, a Hámán Kató Fűtőház dolgozói, az alkotmány 
ünnepének tiszteletére indított versenyben lelkes munkátokkal elnyer/élek a 
minisztertanács zászlaját és a büszke élüzem címet. 

A Hámán Kató Fütöház az ország legjobb fűtöháza lett. 
Tiszta szívből örülünk sikereiteknek, és további eredményeket kívá

nrmk a t1asútra háruló nagy szállítási feladatok végrehajtásáért folytatott 
harcbon Mi, a rákosi féítöház szlahánovislái, e/határoztuk. hogy valamenng, 
mozdonyuezetövel, fíitövel, műszak, értelmiségivel, minden dolgozóval kar
öltve neme ak uló/érjük, de fúl is szárnya/juk elért eredményeiteket, hogy 
a m, féítöházunk legyen az ország legjobb fűtóháza. 

Ezért ucilla/juk, hogy a kocsi- és mozdonyjauító fiókmühely átlagtel
jesítményét 140 százalékra növeljük. A mozdonyok két mosás közötti telj<'· 
sítméngét a ma, 8200 kilométerről 12.000 kilométerre emeljük. Tovább szé
lesítjük a 2000 tonnás és az 500 kilométeres mozgalmat és több trányvona
tol és felemelt sebességű túlterheléses vonatot továbbítunk, mini eddig. 
Munkánlwt gazdaságosabbá tesszük: egy százalékkal csökkentjük fajlag'>.1 
szénfogyaszfásunkat. K.iszélesítjiik fíítöházunk és fiókmühelyiink egész teriJ.
letére a Gazda-mozgalmat és felhas.máljuk a hulladék fa- és vasanyagokat. 

Arra kérünk titeket, hogy ne elégedjetek meg elért eredményeitekkel, 
hanrm l1eljetek velünk versenyre, hogy minél sikeresebben lebonyolílhassuk 
az ászi csúrsforgalmat, a 1:asulasok nagy feladatát és ezzel is előbbre 
vigyük az ötéves terv teljesíiését. 

A rakosi fütóház sztahánovistái. 
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Az 1952. évi tervek előkészítésének feladatai 
Népköztársaságun-k al�otmánya t�r

vén� iktatta, hogv a Mag-yar '.\ep
köztársaság gazdasági életét ál lami 
népgazdasági terv határozza meg. A 
terv biztosít ja a népgazdaság arányos 
fejlődését és a gazdasági élet össz· 
hangját, A termelési terv az emberek 
mi',l ióinak gyakorlati te\·ékenység�, 
me! yből követ-kezik. hogy a tervek elo
készítésébe a dolg�zók széles töme
geit kell be,-onni, hogy azok tapaszla• 
1ataik'<al, jaYaslaiaikkal e:öseg,tsék az 
üzemi tervek helyes e : c;k,<szílését. 

A vasút szá . l ítási és üzemi tervei
nek számos hiá<nyossága \'an. l gv töb-
bek közöli az., hogy az üzemi vá//a/a
tok nc,n tudták a szállítás; tervek�/ 
hosszabb időre mega.dni és így a szál
l ítási ten·et a mult évihez viszonyít
va csak b-izonyos százalékkal emel
ték me-g. 

A egnagyobh hiányoss�g eddig; ter
veinknél, hogy nem vontak  be a dol
gozók széle;; tömegei t  azok elökészí
té;;ébe. Ebből adódoH, hogv szám0S 
yá!lalat. üzem első negyedévi tervét a 

gazdasági vezetők olyan . lazára te_r
vezté',. hogy anna.k i smertetése uta-n 
a do gw,ól, e!Jenlen-ükben lényegesen 
kevesebb idő a! art vá'.falták a terv 
tel_jesMs.ét. 

A KÉSZOLO TERVEK i'<a! foko-1 1 
a do!gozó-

ELOKÉSZ!TÉSEBE zottabb 
mértékben ke1 1 bevonni, hogy ez.á' tal is 
lehető5ég nyíljon a rejtett t.arta:ékok 
fel tárására. A do:gozóknak a tervek 
el készítésében való részvétele előse
gíti továbbá, hogy a munkások, tech
nikus�k, műsza\i értelmiségiek még
ink,ábh maguké\'á tegyék a sz0cia l iz
mus épít.\6ét é-s a béke védelmét je
lentő ötéves tervünket. 

A va-sút dolgozóinak a ten-ek e:-
készíté,sébe va'.ó bevonásá,·al kapcso
latban feladatunk, hogy 

valamennyi szolgálati helyelli. 
úz.emben a szaksrol gálati .vezetők 
és az üzemi bizot1ságok tervbri· 

gádokat hozmnak létre, 
amelyeknek fe,a data, hogy az 195 1 . 
é\'i első félévi termelési tapasztalatok 
a .apján felkutassák azokat a műszaki, 
szervezési ,  anyaggazdá'<kodásl, felhas.z. 
nálási stb. nehézségeket. amt-lvek az 
i'!lető sZGlg/llati hely termelésének é� 
terme1ékeny6égének további emel&;él 
va lamin! az önrKö!tségcsökkentésél gá· 
tol ják 

A brigádok dolgozzanak k•l javas
latokat a hiányosság megszünte· 

tésére. 
Például tíízze ki cé'.u l  a brigád. hog� 
az ,JiOO kílométere.1 ''-mozga lomban 
részyevő mozdonyok napi iel jesítmé
n):él 180 kilométerröl 210-re emeii ,  
\·agy példáu{ a sikto!atá6(,k me[!gyor-
lását, stb. . _ 

melé5i értekezleteken, vagy más 
módon vitassák meg. 

Célszerü, ha a tervbrigádok meghatá 
roz,:,tt időt je lölnek ki, amikor a dol
gozók javaslataikkal felkereshetik a 
brigádokat. Pl .  mü,szak végén, vagy 
forduló szolgálatnál a váltás után, stb-. 

Fontos, hogy a tervbrigádok a sa
ját, valamint a dol gozók által benyuj: 
tolt javasla!okróJ az i�letö szoJgalah 
he:y vezetöjét azonna l tájékoztassák, 
hogy azokat közvet lenül, minél gyor
sabban hasznosilani iehe�en. A d,,f .  
gozók be\'onása az 1 952. évi tenek 
elkészítésébe hat}:tatós 5egítséget iog 
nyujtani már az 1 95 1 .  évi harmadik 
é5 negyedik negyedévi terve·, teljesí
té6éhez és túlteljei;í\éséhez, így az őszi 
forgalom .sikeres lebonyo'.ílásához. A 
szolgá'aH főnökök azokat a javasla
tokat. ame',§1ek megvalósítása nem 
tartozik saj�:/i' hatáskörébe, vagy eifo
gadása vilás, döntésre terjessze fel 
az. igaz.gatóságok osztályaihoz. 

1 A TERV-AGITACIOT f össze kel! 
kötni a verseny á: landósításával és 
a tervek népszerűsítésével. 

A tervek áital meghatáro2ot1 célki
tíízések me"ett a feltárt h iányosság ,k 
megszüntetése érdekében végrehajtan
dó feladato'{ képezzék a szolgála!i 
he'y. műhely, mühe:yrész versenyének 
tartalmát. 

A szolgálati fönökök, i l elve vál . 
!a lalvezetők a ten·brigádok és a dol
gozók javasl atainak figve:embevételé
vel a keretszámok a lapján a szo'gá
Ja l i  he!y, i l letve üzem tervjavasla,Lát 
szolgálati helyekre, míihe:yekre fel 
bontva 1S1Zeplember 30-ig készítik el. 
Az ígv elkészített tervjavas' atot szep
tember 30-a és október 3-a közöl! a 
szolgála1i főnökök, i ! .eh e  vá!la'at
vezetők üzemi a 'dívaérlekezleten is
mertetik. 

Az aktívaérlekez1etre az lízemi 
bizottságok megszervezik a szak

szervezeti ail<tívák részvételét, 
akjk javas a1aikkal, hoz1-ászó'á6aikka' 
egészítik ki a tervjavaslatot. 

Október 4-e és október 10-e között 
!'Z0°gálati helyenként, i ! leh·e műhe: 
l yen-ként termelési . �rtekezle!:t„ k�' . 
tartani, ahol a szo gala\1 fonokö " 
művezetők, pályamesterek stb. isme_r
ietik a szni gá)i!li hely, i'. eh·e múhe.y 
te-rvja,·aslatál. Ezen a termel-ési érle
kez1eten a szolgá.a!i főnökök, müve,ze. 
tök, p2lvamesterek s.tb. kötelesek be
számolni a len·brigádok és a dn goz0k 
á'tal benyujtott ja, asJatok sorsarol. 
A szolgálati he y, i l let\'e m[ihely ter
Yinek \'égleg-es e:készítésénél a ko�áb
bi javaslatok mellett fi gye'.embe ,ell 
\'enni a termelési énekez'eten el
hangw javaslatokat is. 

Az üzemi bizottságok a biza '.miakon 
keresztii mozgósítsák a dolgozókat a 
termelési értekezletekre és vi :ágosil-
6ák fel a dol g>zókat arról. hogyha 
, annak meglátásaik, javas.ata ik, úgy 
azt te,gyék meg az ér�ekezleten, . ':'e'.t 
azok a tervjavaslat v<egleges el.<esz1-
téséné' f igye'.embe fe�wek véve. 

A minisztérium által jóváhagyott 
lervekt>t január J 5-e és 3 1 -e között 
s-zotgálat; he!yenként, i l leh,·e mü�e
lyenként kell ismertetni a dotgozok
kal. Ez�ken a termelési értekezlete
ken számoljanak be a dolgozók javas
latainak "ég eges sorsáról. 

A üzemi bizottság feladata, hogy 
következetes harcot folytasson a 
dolgozók javaslatainak megvalósí
tásáért és ellenőrizzék. hogy a 
tervbrigádok és a javaslatokat be· 
nyujtó dolgozók számára a szol
gálati főnökök, illetve vá!lala1· 
vezetők a- rendeletben biztosított 
újífasi díjazás mellett megfelelö 

prémiumot tűzzenek ki. 
Ai üzemi bizottságok használják fel 

az üzemi lapokat és hsmertessé.< azok• 
ban a ten·b-rigádok munkáját. munka• 
módszerét és különösen kísérjék figye
lemmel a do1 gozók á:tal benyujtott 
javaslatok sorsát. 

Az üzemi biz"1tságok kultúr- és 
terme ési bizottságai rendszeresen fog. 
Jalkozzanak a tervja\'aslat elké&z.íté
sébt>n élenjáró brigádok és dolgozói< 
népszeríisítéséve!. Hangosbemondón, 
fa - iújságon ismeirtessék azok javas
latai!, azo·, megvalósí1á6ával e.lért 
megtakarításokat és azt, hogy me-ny
nyiben járulnak hozzá  az 1952. év.í 
tervek teljesitéséhez. 

A TERVBR!GADOI( 
Mu'.'iI<AJAVAL 

hívja íel a dolgozók 
hogv 

kapcsolat. 
ban az üze

mi bizottság 
figyelmét arra, 

az ellenség nem fogja tétlenül 
nézni, az előkészítő munkát 

és ígyeke,zni fog a d0lgozókat !ebe
szél ni arról. hogy ja\ asfataikkaJ se
gilsék a terv e'ké»zíté6ét. 

Ezeket az e:emeket leplezzék le, 
pellengérezzék ki, mint béketervün'< 
e'.lenségeil é& távolítsák el soraink kö• 
zül és mulassanak rá, hogy az. el1en
s,ég mi lyen úton akarta károsan befo
lyásolni do gozóink bevonását a terv 
el készítésébe. 

A tervbrigádoknak döntő feladata, 
hogv elősegítse az  ötéves ten·ben, s 
most az 1 952. évi tervben lefektetett 
és 

a női munkaerők bevonásával kap. 
e olatos feladatok 

e•öiránvzását. Hason'.óan fonto,s fel• 
adala a brigádnak a do: gozókról ·való 
sz,;ciá is és kulturális gondoskodást 
súlyponli "<érdésként kezelni. 

Vigyázni kel] arra, hogy 
az anyagnormák helyes megálfa· 
pífására a tervek elkészítésénél 

figyelemmel legyenek 
és a !ú'méreteze!t ígény:éseket nta, 
sítsák , is-sza. A ten·brigádok ne 
hagyják f igye·rnen khi] 

a szakvezetésben mé.l( ma is fel-
lelhető bürakráciát 

és az el 'en&'g aknamunkáját, amely 
sokszor szívesen kapaszkodik a ,•as
kalaposság és a b-ürokrácia . abirin• 
tusainak lehet&égeibe. 

A tervbrigádok megal akulásával a 
do'.,gowk fo'<ozott mér!ékb-en részesed
nek a vezetés, irányítás munkájában. 
Javaslatai·kkal hozzájáru!nak a terve• 
zés terü'etén mutatkozó hiánvosság,,k 
felszámo ásához, még inkább maguké
nak érzik a népgazdasági tervet ami 

egyik indítéka lesz a terv teljesíté6é• 
nek, i l letve túlte'.jesílésének. 

Benei Mihály, 
a Köz.ponl.! T<>rme:és1- és Bérosztály 

\rGtc'flle.. 

Brigádokat lehet alakítani  az uzem, 
i l letve szo'.gálati hel'y á\!a áno� prob
!émaköreín túl egy-egy meghataro1.0tt 
feladat. pl .  a selejt !esz�rítása, .. a gé
pek tervszerű karbantarta�a„ mua�ya
gok fokozottabh _(e)h,aszna!ao!';a, !)(>re!• 
számolás egyszeru,1tese stb. '::e.�l?a• 
sára is. A ten·brigádok 5,-:9 f_obol „ a'.l_
nak és a m űszaki szo.galati f_ono.'. 
me'lell tagja i  :egyenek a.�. rk,to 
iizemrész. i' letve műhe!v vezetoJe, leg
jobb sztahánovisták, mérn?kök, tec�
n ikuso;z, mü,·ezet8k. to\·ábba a szolga: 
lati h,,ly, i'Mve iizem szakszer-::ezet1 
funkcionáriusai, e'sősorba!1 a m,uh� Y· 
bizottság bér- és Jennel,:5i, fe elose: 
A tervb-rigádok leti:ehozasa?an na� 
feladat vár az  üzemi b-w!lsagok m_e : Levelek az 'ötéves terv -kiállításról 
Iet! mííködő műszaki és gazdasagt 
bizottságokra is. 

A lét reho1.0tt tervbrigádok tagjai ré: 
szére me•ga'.akulásuk után a z  üzemi 
bizottság érte:,ezletet tant, _ahol � 6Z01

• 

gálati főnökök, i l l etve a val ala�,' igaz
gatók ismertetik az egyes mu�el\:ek 
és üzemek Jegfont?s�bb �ro_bkma•/: 
ame:yelmek mego1 dasat a bnga·dok e.e 

felada!ul tiízik ki. 

1 AZ ÜZEMI BIZOTTSA- J �� �l le_n •  
GOK SEGITSÉK ELO orizzek, 

hogy a 
szolgálati főnökök, váL a atvezetök az 
üzemekbe .szeptember e:ején beérkező 
ierv-keretszámo'.rnt a beérkezéstől szá
mított egy héten belül szo:gá at i  he
lyekre. mühel vekre. üzem részekre. pá . 
lyamesteri szakaszOlkra etb. fel'bonlsák 
és azokat a tervbri,gádOHihoz írásba 11 is 
el iu!tassák. Ezután a brigádok munká
ját a,rra kel l  ös&zpc,ntooít arui, hogy fel
kutassák. 

milyen m[íszakl és szervezési in-
tézkedésekkel 

Napol<''rnl eze ött nyílt meg a,z Ot-
é\·e, terv-kiál l í tás a b-udapesti Mű-
csarnok újjáépített termeiben. Sok 
vasutas  dolgozó látta már a kiál l í •  
tást, amelyet az ország minden reszé
ből tízezrével kere,,nek íet a magyar 
dülgozók. Számos level et kapunk a szer
ke.sztőségbe. Ezekben a levelekben 
munkástá-rsaink leírják, mi tetszett a 
kiál! i tás anyagából és mit haszná'tak 
fel beiőle, milyen erőt é-s biztatást me
rítette'< abból további munkájuknnz. 

Maszárouics János elvtár6, Buda-
pest Keleti -pályaudvar dolgozója el
mondja levelében, hogy „K.iilönösen 
megragadta figyelmemet a dunapen
telei Vasmií építkezésének tökéletes 
eiosztása, Minden lesz 01t, ami e[!.y 
szocialista várost jellemezni tud: kor
szeríi lakóte(epiilés. iskolák, egészség
ügyi épü:etek, óvodák, bölcsiódék, kul
lur- és sportpa/oták. Jehel az i '. lető 6W: gá ati hely, műhely 

vagy műhelyrésio termelési. terme'é
kenységi terYét teljesíteni, i l letve túl- A mezőgazdaságnál nem tud1i!m 
telje.síteni

b
. . , 

d k . 1 d t . . 1 , --
1 

betelni a túrkevei szocialista szek· 
A terv nga o te.a a a 1 ro, es mu- .. , , , k?déséról _a „do:goz�kat üzemi röpgyű: tor tokeletessegevel. 

Ieseken �a1e,oztatn1 kell .  Siot;d_oskodm Ugyanúgy lekötötte a f1gye1memet az kell a rrol, hogy a tervkesz1tes 1de1e 1 . .. .. , b - k Lta h a latt a szolgálati he'yeken, i ! :etve mo at erornu es �sz e 00 11}· og� 
üzrmekben a szóbeli és írásbel i  agi iparunk dgen csodalatos a/kotasra ke• 
táció segil égével . a dolgozók minél pes. Amikor pedig megláttam a föl<t
t�bb ,

Íava:;laH_al, ,' .új itá�sa!,, és:z�zerii�í - a/alti gyorsvasút állomását, még bol· t��;• stb. 1ar�,;anák a ,  lenek teJ1e• d=abb let!em De itt i.smét 'I . t lál-s1tesehez szukseges (elte!elek megte- -.,, · · e, en a 
remtéséhe,z_ koztam a Szoujetu•1ió segítségéuel. A 

A javasíatokat a tervbrigádok ter· székesfehérvári állomás tervezete is 
melési egységenként tartandó ter-. megragadott, nem i.s beszélve az ÚJ 

303-as mozdonyról, am;nek tökélete, 
felépítése, kiegyensú(gozotlsága tet
szett. 

A kiállítás csak megerősített abban 
az eltöké/fségben, hogy még Jobban 
fokozzuk a harcot ellenségeink ellen, 
hog_lJ építő munkánkban soha többé ne 
tudjon kárt te11,ni." 

f(ut; Ján06 ehtárs, a Budapesf
!erencvárosi fűtőház társada lombizto
s ítási tanácsának elnöke színes levél• 
ben számol be a látottakról és hang• 
súlyozza, hogy jóleső érzést váltott 
ki belőlük a rendőr- és honvédti&ztek 
bajtársias visel'<edése. Az. ő figyelmét 
is a gigantikus méretű szocia l ista épí
tés ragadta meg legjob-ban. A kiá!lí• 
tás újabb hatamas pofon a haza i re• 
akciónak és külfö:di megbízóiknak. 
!gy ír többek között :  ,,Nehezen válunk 
meg minden egyes modelltől. iénykép· 
tői, a kiál : ítás lenyűgöző hatása van 
bennünk é6 arra késztet, hogy a ki
járatnál mégegyszer visszatekintsünk, 
hogy mégegyszer végig símogassuk 
tekintetün',kel az épülő erőműveket, 
az nrszág villam06ilását, az új bá
nyászl akótetepeket, a köz'.ekedés sok
sok csodáját, a mezőgazdasági gépe
ket, a hazánkba'n meghonosított ÚJ 
növényeket, hogy még egy pillanatra 

láthassuk büszke, de mégis elérzéke
nyült, könnybeláb-adt szemünkkel a 
gyermekeink bo'dog jövőjét jelentő 
.szociali&ta alkotáso.<at. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL A pártvezetőségek újjáválasztásának sikeréért 

A Pa'rtoktata's 1'0' megszerveze'se'vel elo"seg1't1·u··k 
. . . .  N_emso�á:a sor ke�ül a yasút területén is az alapszervezeti pártvezetőségek 
UJJ!!V�laszfasara. A _ _valasztas igen jeleotős esemény minden magyar dolgozó 

1 k 
szamara, mer1 feszult nemzetköz i helyzetben, élesedő osztályharc közepette 

8 pa' rtvezeto" se'gvá aszta's.s·1 ere't e's az o"sz·1 csu'csforgalom lebonyol1'ta'sa't folyi� le, amikor győzelmeink szervezője, nagy pártunk vezetésével munk á.s-
osztalyunk, dolgozó népünk, s közötte a vasuus dolgozók is hösi k üzdelmet 

k folytatnak a béke védelmében, felemelt ötéves tervünk leljesítéséért. A L idei páorlokta!ás előké;;zítése, 
szeí\·ezé6e a legtöbb párlszen·e-

2etné. a beíejezé,; íe.é köze.edik. A Po
: ilik.ii B zottság 1 95 1  máju,; 1 7-i ha
tározatának végreha jtása, az 195 1-52. 
é,i pártoktalás meg-szer\'ezése nagy 
íe!adate1k elé ál l ította a vasutas pá,rt
szervezetetet. 

Ezt a nagy és i gen fontos 
pánieladatot, az őszi csúcsforgalomra 
,·aló fehkészülés, valamin! a párt\'eze
töségek újraválasztás.hal egyidóöen 
ke,, végrehajtani. A három nagy íel
adal egy idöben való végrehajtása biz
!osítJa párt.szen-ezeteink megerooödé
i;éi, az őszi osúe&iorg-a,Jom sikeres és 
gazdaságo.s lebonyo: iLását. 

A vasutas pár1&Zervezelek többsége 
fel,i,;merte az idei pá_rtol.la\.ás előkészí
tésének fonto.sságát é6 alaposan fel
készült az oktatá&i é1 megszervezésére. 
Budapes,t l\yugat-i-pályaudvar párt
sz<'rvezete a PB határozatát veiiető

. bégi i(ésen, a kii\ aértekezleten, n<:p
nevelőénelkezleten tárgya.Jta meg. Nép
nernlÖk egyéni beszélgetésen keresz;tül tudatosito1ták a-z olotatits1 munij,ca fon
tosságM. A N) ugaü poál ya.udvar fa'.iúj-
6»ga és üzemi sajtója többs.zör fog'.a .
kozott a pár!oktalás meg�zervezé6ének 
kérdés,h·el. Emelle'-t a panvezetöség 
felhasználta a j úL us1 és a ugus:uu,;,i 
taggyűléseket is arra, hogy figyelmez
tesse a párttagokat a Szer1·ei.eti Sza
bá,yzatra. mely kimondja: ,,A párttag 
kötelessége, hog.1/ szakada(l.anul fei
/essi!!! politikai tudását és emelie mű
veimigi szírwona,át. Igyekezzék elsa
játítani a marxizmus, leninizmus tanítá
sai('. Az ilven komoly előkészítő mun
kának megvan a maga eredmén)e. A 
párt•tagok, tagjelöliek, sőt a termelé6-
ben élenjáró pánonkivül dolgozó� 
nagy töobsége önkén,t itérte a párt
oktatásba való bevc.nását. 

Azonl>an nem minden \'a utas párl
szen ezet 1og.a-lkozolt i :yen lel•kii.sme
retességge: az őszi oktatás eőkészilé-
6é1·eJ. Még mindig vannak olyan párt-
6zervezetek, mi nt a mezőhegyesi, hód
mezővásárhelyi, a makói párt.;zeneze
te,-, amelyek még mindig n<'m tárgi a·l
lák meg a PB határozatát és nem 
tudatosi-tották az oktatás íontooságát. 
Töhb he1')en C6ak felilletesen, formáli
san lárg) altitk m;:g a P B  határoza
ta , az. oh1atás elökészit<'sével kapcso
latos munkát. Ezeken a he'.)ekea az 
oktatás, év előkészítése nem váit az 
egés--L párt&zervezel 1igyé1·é, az egé ·z 
fe:adat az agit .  prop.-fe elősre, az ok
tatás-ielelösre korlátozódott. Ezért van 
.az, hogy a dunapen1eiei é1)ítés1ezető
ségnél. swlnoki m[ihe!vben több part
tag, sőt még egyes népne1elők sem tud
nak a pártoklatás bei11ditásaról . Azok 
a pártszervezetek, amelyek eddi[! nem 
fordítottak 1negfele/ő aon.dot a PB 
/wtározatának i.sm.erletésére, a.z okra
tils, a tanuíás fontosságának tudatosí
tására,, sürgősen számolják fel ezen 
hiányosságo!laJ. é. a népnet•e.'ömunka 
m11tder1 módszerével, kiilönösen egyéni 
agitáció11 k.eresziüi póLOlják a hiányos· 
;;ágo/ltlt. 
A Poli): kai . Biz�t1ság határoz_ala 

szennt b11,tos1ta 1ti kell a part
tagság 45-50 százalékilnak szen ezett 
oktatásba va,ló be\'onását. Szervezel/ 
pár/oktatásba kell beuonni a pártaiap
szen,ezetek vezetőségi tagjait, párzbi
zalmiako.i, néprievelöket, tömegszerve
zeti ;unkcio11áril,sokaf, békJ!bizotlságok 
e,nöke,t, ualam1nt termelésben é,e11-
járó sztáhánovistáka/ és miiszak; ér
telmist!giekez. /(ülönóse11 fontos a ter
rnelé,ben élenjáró fiatalok é, nöi dol
gozók ,wgy számban való bevonása. 
Egyes pámszervezetek vezelői igen ne
hezen érhk meg azl az alap,·ető igaz
ságcl. hogy nem lehet pár1titkár, párt
vezetőségi tag-, népne\'elő, tömeg-szer
vezeti iunkcionárius az, aki nem ,e,;2 
ré,zt a szervezett pártoktatá,;l>an. 

Idén nyí l ik meg először a lehetőség 
arra, hog-v a pártonkivül.ek szerye
ze1ten résztvehessenek pártoktalásban 
A PB tiatiurozaia előírja, hogy „a 
párthoz, 11epl demokráclá11k/wz hű 
pártonkívüliek legjolJbjai számára 1e
hetőt'é kell tenni a nuuxízmu.s, l.e11irz
izmus elsajátícásál." A vasutas párt
szen·eze,ek nagyrésze helyesen értel
meite a határozatot. A legtöbb párt
szervezet már az új oktatásba bernnta 
a pártonkívüli nép-nevelőket, aklivá'kat 
t;Zlahánov·stáka, és műszai,i vezető,,d 

Az oktatási év eiőkészitése során 
a propagandi&lák kivá'.ogatása é,s kép 
zése, az el lenőrök bizlooílása mel·:ett 
igen fontos ie:adal a szef'ezett okla
t�ba be\'or,andó hal lgatók kiváloga
fa6a. Leg,öl>b alapszervezetben már 
hetekkel ezelött mega.aku t a .,kivá'o
gató bizo1tság", e,beszélgetlek a pár1-
tagokka l, tagje·ö túkel <'.s terme'.ésben 
kitűnt pártonkÍI Üli dn! gozókkal, sz.la• 
hanov:stá\-ka l míiszak: érte'.miségiek
kel. A k11·á:oga1ó biwtlság íele!Ö!'Ség 
tel jes munkál n<gzett. Jói megá''.t�k 
helyu�et é b· ztcsitoltú, hoin a párt
oktatasha olran párt.ta2ok és lej:ödö-

épe.�. _pártonkh ü!i_ek legyenek bevon- 1 az oktatási f?rmáka1. Vannak azon- Az alapszervezeti ve.zetősén-választások azonban nemcsak a pártszerv-e-va. a•K1k arna legerdemeseobek. Leg- ban egyes pa,rt.szervezetek, ahol egy- t " �� 
több helcen a kivá!on-atást öss�eko·· to„t- szerűen lemondanak saJ·átos oktatá,;i ek, a pártta gság, hanem • szakszervezetek és a pártonkívüliek számára is , "' -� gen fontos esemény. 
ték az őszi iorgalom !eiadataioak tuda formák megszervezéséről é6 nem [og-
tosilá.sával és az új \'ezetöségdlasz- ,alkoznak az ulazószol gá:at dolgozói' Nt;�iink segítenünk ke ll a pártvezetőségek újjáválasztásánal< sikerét . Na-
lás előké-szítésével. A jól dolgozó lvi- oktatásána•k l>iztositásával. Ferenc\'áros 

gyon Jol tudjuk, hogy eddigi munkánk során mit Jelente1t számunkra a p,át
vá.ogató bizo!lságok nem egyszerűen á·l iomás párttiti<•ára a napokban jelen-

szervezetek, a Vasútpolitikal Osztály támogatása. Milyen hatalmas segítséget 
„lekáMrezték" a halJa-atókat, hanem tetle•ki, hogy .,az utazószemélyzet párt-

jelentett a ,Pá�t- és kormá�vhatározatok végrehajtásában, t hős 6zovjet 
, ., . va_ sutasok_tol atvett munkamodszerel< és moz=lmak elterJ·esztésében, az ellen-azclokal e,vtárs' beszé geté.5-t folyla1-tak. oktatá&ba való bevonása mA"Oldhatat- 11 h b .. , · .,-

E . bes 1 • k 
....,_ seg . e em arc an, er.,.,menyeink elérésében. Eppen ezért meg kell hogy ·::ei<en a _ zé geteSe _en �emcs�k ar- lan, helyette ma jd a szakoktatás kere- er!��� .. s�ks�ve_zeti fun_�1;ionáriusaink, a ktíváink és bizalmiaink, hogy a jólro ese1t szo, hogy az 1 J leto elvtars a tén belül iog-u,nk polit ikai oittalást ad- mukodo uzem1 partvezetoseg a jó üzemi sza kszervezeti munka döntő előfel-'pártoktatás m;J yen , formájában alkar ni•'. Termésietes. 4yen fe'.e:őilen, büro télele. Az üzemi párts�ervezet vezeti és ellenőrzi az üzemben működő tömeg. résztvenn:i, ha�em_ _ a_ terme:és, a krat.lkus el járással sem a páds:renezet sz�vezetek tev�kenyse_gét, a . gazdasági vezetőszervek munkáját és közvetmunka\'�rseny k�;d<:�irol 1s . .  Ezeken tagjai, sem a fe>söl>b pártszervei.et le�ul az adott uzem v1szonya1ra alkalmazza a párt ál lásfoglalását és utasítá�z _elvt_�rs_L �<".g�t':'.seken partiago� nem é-rthet egyei. Azok a pártszer- sa11. es e.�nJaro panonlm u ek batran le}- vezetek, ahol még nem dolgozták ki az Amikor az alapszervezeti pártvezetőségek válasl.tása napirendre kerül, 1·ete1l�k. a par:·s�rv�t, a �za'kvei.etes oktatás sajáJlos formáit, azok sürgősen nemcsak a párt és a p árttagok és tagjelöltek ügyéről van szó hanem a szomunkaJálban levo h1anyossagokat. kérjenek segítséget politikai tisz1töl és daliz�ui: �Pí!ésének veze!ésérő� e�ész dolgozó népünk sorsairól, jövőjének 

J
ól szerve0ték meg a jöYÖ okta

tási é,ben tanuló ha ' i gató„ ki
vá ogatá.,át a Hámán Kató fütöházban. 
l t t  az okttatás.sal kapcsolatos kivá.Io,ga
(áGt Ö6Szekötötlék a párttagok nevelé6é
vel, a pá-rtagohkal való egy<:ni iog,,a>l
kozás.sal. A kivá oga,tó bizottságok 
több ei'l'társat javasol1aK vezetőség; 
,a.gnak, biza·l minak, m}pnevelö fe:elős
nek �s eg1tlb a·ktt i, ának. ! gy lett Fo
garasi József népnevelií-fe'.eiős, Varga 
Lá,z'ó ía l itijság íe e'ős, Dönc Ferenc 
népnevt:lő. A ki.<XÍk>gatás�at kapcsola
tos beszélgetés uzán a Hámán Kató
fütőházban megjuuult a munkam.ód
szeráfadás, fejlődöU a mu'11,kauersem1 s 
tovább erösooöLt a pártszervezet. Az 
idei pártuktatásra való kiválogatás jó 
megszeruezése nagymérlékben hozzá
járul a minisztertanács zá:izlójának 
elnyeres.;hez, a vezeiöséguálasz1ás 
előke�zíté ,¼ez, a pártmunka minden 
teriilelén való fede11dii,éséhez. A pán
oktatás megszervezéoében különösen 
jó munbt ,égzeH az V. alapsicervezet 
titkára, Körös. János elvtárs. 

szolgálati ;önökkel közösen kezd{enek alak_u!as�rol is. Ép�en eze:,t . meg Jobban ej kell mélyítenünk kapcsolalainkat 
hozzá e fon/as feladat mef!Oldásához. az UJ partszenezeti vezetosegi,:el. •M1,1den s.akszerv-ezeti ruunkát végző 

A 
vasút területén különösen fontos, kommunistának meg kell értenie, hogy társadalmi munkáját pártmunka ként, 
hogy a pártszeruezet.ek gondos- megtisztelő pártmegbizatásból, tehát az üzem; pártszervezet vezetőségének 

/lod;anak a vasutasfiacalok oktatásá- ellenőrzésével végzi. 
nak bizrosításáról. Az eddigi tapaszta- Készüljünk az alapszervezeti választásokra az egész pártta gság aktivizá • 
.a-tok azt b:zonyi"ijái<, pár-ts.zervezetek lásával , s.zél�sk?r_ű _bírálat és_ örr�irálat alkalmazásával és javas latokkal a párt
nem l átják, milyen Jon,tos a párlszerve- munka megJav,tasara. Az uzem1 szakszervezeti funkcionáriusoknak is köteles 
zet megerősítése, a vasú! szakma,i ve- sége, hogy t�vé½enye_n _ré?zt v�gyenek az _ü,�mT pártélet fellendítésében. hogy 
zelés�nek megjavítása GZe,mpontjából ennek szolgalataba alhtsak mtnden energ1aJukat és képességüket. Kötelessé
a íia•talok oktatál;a. Még az idén is gük, h_oe;:-,: b'átran bírálják a lemondó pár1vezetőség hibáit és tegyenek világos 
keYés iiataJ van bevonva a pártokta- kon�r�t �ayaslatoka! a szakszervezeti munka megjavítására, a pártszerve'. 

tá,;ba. Ezen sürgősen kel.l javí1ani. A zet iranyito szerepenek jobb alkalmazására a szakszervezet üzemi szerve 
fia1alok párt.oktatásba való beuonása ielé. 
meheit pártszeruezeteinknek megtisz- Amikor pedig rákerül a sor az alapszervezeti választások előkészítésére és 
telő, fontos a Szerveze1i Szabá;yzat. leíolyt�!ásáu, d_olg:o�ó!nk legjobbjai tegyenek vál lalásoht politikai és termelő• 
ban előírt feladata oog-íteni a JDISZ muns:Ju� me1p�vit_asara, Vállalják munkájuk megjavítását a szakszervezeti 
S"t,en·ezetekel, a El !SZ-oktalás meg- vezetok es aktívák .s, nemcsak az üzemekben hanem a szakszervezetek területi 
szervezésében. 

bizottságaiban is mint ahogy a szakszervezet központi vezetése vál lalja m un-
. _ _ . . _ káj3: job�á- és ered':'�n;v_es.e�bé téte\é�, mint pé!dául a szervezeti hálózat meg-

A vasutas partsrervez?lek mu.1-kaJa- ,z1lard1tasat, az . "J1tac10s es oktatasi munka Jobb megszervezését, a munka-
ban ezen a teren sok meg a h1anyos- verseny szervezesenek további javítását stb. 
ság \em e.J_enőrzik és nem „egilik _ a • Arra törekszünk, hogy a szakszervezeti funkcioná�iusok jó munk ja ré-
DISZ-_b z�1s2gokat. . Dunapente.en 

I 
ven _a� alapsze!vezet_i �árty«;-z�tőségek újjáválaszt ása dicsőséges pártunk bc

Mer'4d1 partmkar eh,iarsat az elmult rolyasanak tovabbi k1Szeles1teset eredményezze a dolgozók között. 
hetek!ben több ifi kereste fel és kérte, 

A ha !,gatók kiválogatását nem min
den pártszervezet vége?Jle 1-el,üi mere
te.sen és nem mindenütt kötöt1é-k össze 
a párt előtt álló Cg) 'b  fontos felada
tok végrehaJ titsával.  \'annak o.,yan 
part ·zervezeteik, amelyek a nag•v !or
ga .omra, ,,sok munkára" hirntkoz1·a, 
eihanyagollák ezt a fontos mt1nkát, 
t izedrangú feladat nak tekinleh.ék az 
oktatás elői<észitését . Ferencváros ál-
1omás pártszervezete fele:őtlenül fog
lalkozott az okta,tás elökészitésé,·el. 
:S:em tanu:1ak a tal'alyi tapaszlalaiok
bó. és az i dén i bürokratiku;;an, télek
tel-,nü l kezdt2i; el a ha'.lgatók i:;ko. ára 
, aló „k je,ölését ... A ielelöt:en mun
kára jellemző, hogy a pártoktatásba 
bel'onandó elvfá.rsa·k névsorába még 
oljan do gozóktM is íe,Yellek, akik mM 
.!:!ónapok,;a, ezelőtt más i;zo:gálati 
hel) re lette,r h�Jyez1e. 

nyujtoon segít<->ég-et az °"tatás meg- --------------------------------
"2."rvezésébe1. i\lerk. ; elvtárti. , a uta.s, 
napra va•ló Ili\ atkozástial. e ,küldte az 
-ifik<'t é6 nem segített azoo< oktatásba 
va ó bernnát.á•ban. Ha60nló hiányossá
gokal lehel ta iálni Kelet i -fűtőház, 
N yugaU-raklár pártszervezetének terü
letén is. Külön&en fontos, hogy a 
párh,.zervezete." el lenörizzek; segítsék 
a DJ SZ-bizot tságClkat az oktatás meg-
szerve:iis6ben. Legtöbb helyen le van
nak ·maradYa. 

Gáspár elvtárs nyilatkozata a „Gudokban" 

Meg/e/elő előadók, ellerwrök bizto
sítása, a halgatók le ikiismeretes, éber 
kiuálogatá a melleit a vasúton fonios 
azoknak a sajátos oktatá.<i formálin.ak 
a kidolgozása, mely lehel.övé teszi a 
va.sút legkiilönbÖZö/Jb lerületé11 dol
gozó efotúrsak pár(oklatásban való 
réswéte,él, kü.'önősen a forga:mi es 

rnntatasi szo.gálat, az utazó személ y
zet, aii egymást dltó, éjjel-nappa-. 
szolgá'.atot teljesítö, valamint kis á l 
lomásokon do ,gozó párttagok oittatásá
na'k bizotositása. A eglöl>l> párl.-;zerve
zet a söakYonali vezetőkkel, politikai 
tis'll-ek segítségével má.- !si do:goztá1k a 

heJyj viswnyoknij.k meg,íe'.e,ően ezeket 

A Pol itikai Bizo1i,;á.,g ha1ározatának 
,égrehajtása, a pártoktatás megszer
wzé6e terén vannak már szép ered
lll<!íl)ek. De a meglévő eredmények 
nem kie.ég,tők A hibá,,;. kijavilása az 
okta tá,s.i év si kere érde,<.'ben sz.üksé
ges, hogy a pártszervezetek vezet&égi 
ülésén és népnevelöér!ekez·let�n újbó. 
tárg-yal ják meg a PB határozatát, az 
oktatás é, aöké:szi1é.séL űondo&i-.odja
nak az oktatás és tanulás fontoS&ágá
nak to\'ábbi tudatooi1ásárói. A pártok-1a
tás 6ik re érdekében bizto;,ítan: k--ell, 
hogy a propagandamunka ne hX>rláto
zódjon, osai< az okia!ási felelős agit. 
prop. !i t'kárra, hanem a pártszervezet 
vezetőségének és egw Lagságának 
egyi,< központ i fetadaLa legyen. l(irov 
eh·társ azt tanítja :  ,,a legértékesebb, A 
,egdrágá/Jb, a iegközeljekvőbb feladat 
m'inden pártszervezet részére párUag
ja1n/mak lenini nevelése". 

GADANECZ BtLA, 
a V.aGútpo�t i•ka 06Z1ály 

mufll�alársa 

Am'nl arról már beszámoltunk 
augu ztus 4-én. Prieszol miniszterhe· 
lyettes e,vtárs vezelés,ivel elutazott a 
Szo1jtunióba a magyar vasulas kül 
dötlség. A küidöttsé!l egyik tagja vo t 
Gáspár Sándor elvtárs. a Va&ulasok 
Szakszervezetének iőtilk-ára. A „Gudok'' 
munkatársa beszél·getést folyta10tt Gás
pár e!·vlát:6Sal, akinek ezzel kaposo!a 
tos nyilatkozatát a nagy szovjet ,·a
sulas nap;:a,p több hasábCJs cikkben 
közö:te. 

Gáspár eivblrs a 1-apon k-eresztü: be
számolt a magyar vasutas dolgozók 
munkájáról és sikereiről. Nyilatkozatá
ban üdvözölte a szovjet vasutasokat és 
kiemeite, hogy azért ulaztak a Szovjet . 
uniríba, hogy a hös vasutas sztaháno
visták módszerei! alaposan eJ6a játilsák. 
Megemlé-keze'1t a magyar vasutasnap 
ról és tolmácsolta:  ,.Eze.fl a ,wpon a 

A vasút dolgozóinak mind széle
sebb rétege teszi magáévá Gazdu 
Géza elvtársnak, a Rákosi Művek 
müvezetőhelyettesének mozgalmát. 

A MAV Hídépítő UV dolgozol Is 

A többi szakszervezetek is segítenek megoldani 
az őszi csúcsforgalom nagy feladatait 

Ebben az esztendőben minden ed- gítséJJ,ef fogják nyujtani. forgalom megindításához a Duna-
digi év őszi csúcsforg-almát meg- Ugyanilyen táviratokat küldtek a pe11telei \lasmií sztahanovis•a hősei, 
ha ladó feladatok hárulnak a vasutas Vasutasnap a lkalmaból a többi szak- a Villamos Bizlosítógyár pártszerve
dolgozókra. A népgazdaság rohamos szervezetek is. akik kifejezték kész- zelc. dolgozói és a Paslafóos.ztály a 
fej lődése s nem utolsó sorban a szo- ségüket a vasutas dolgozókkal való postásdolgozók nevében. 
cial izmus épí•ése ütemének meggyor- 1.oros együttműködésre. A Fővárosi A Bellöldi Allomási Szál J itmánrn
sítása, l'H lamint a kitűnő termés kö- Helyiérdekű Vasút Budapest Vágó· zási Válla la t  dolgozói ezeket írják töb
vetkezlében az 1 950/5 1 .  évi szá l l ítási hid-Rúckevei vonalának forgalmi bek között: ,, Vállat;uk, hogy a ma
terv 40 száza lékos emelkedésével le- dolgo1.ói például a következőket ír- gyar vasulusok munkás, békeharcát 
het számolni. ják: ,.()römmel cesszül, m11gw1káué az támoaat;uk azzal, /rogy a vasúti ko-

Ehhez a hatalmas feladathoz se- au[!uszrus 11-i „Szabad Nép" ,,.4 esik gyorsabb be- és kirakásáual eló-
gílségül hí\'luk a kőzelmultban azo- vasutasok nagy nemzeti feladata" segítjük a háromnapos. vagy annál 
kat a szakszervezeteket is, akik a című na{!!! uezércikkét és a \'asutas-
kocsiforduló idejének megg\ orsílásá- nap tiszteletére ígéretet fesziínk, hOf!.Y rüvicfebb k�cs

f
iforcfulót, hogy ezáltal 

val, a rakodások idejének Jeszoritá- csa//akoz.va a M.4 V-karlátsak harc,1- az öszi csacs orgalmat minél ered

sáva l .  közös komplexbrigádok léte i- hoz, az ószi csác. forgalom idejére mi mén_qesebben tudjak lebonyolítani. 
téséyel segíteni tudnak bennünket az is i"bb munkároal biztosítjuk a három- Hmszáz dolgozónk nevében harcos 
ősd csúcsforga lom sikeres lebonyo- napos kocsiforduló megua/ósitását." üdvözleliinket küldjilk az öszt forga
l ításában. Ugyanilyen táviratot küldlek az lom elindításakor a felemelt ötéves 

A Köz lekedési és Szállítási Dolgo- FHV szentendrei vonalának teherfor- terv sikerf!6 befejezéséért." 
zók Szakszervezetének elnöksége ne- ga lmi dolgozói. az FHV forgal mi A táviratok és levelek hangsúlyoz
,·ében Földvári Aladár elvtárs fötit- ·•s kereskedelmi főosztályának összes zák, hogy azért segítik a vasutasok 
kár a közlekedési és szá l l i•ási szer,e- külszolgálati dolgozói nevében. !gy helytállását a hata lmas harcban, mert 
zet dolgozói nevében sok sikert ki - írnak táviralukban: ,,Orömmel jelent- d' 

· t J " v t lk I b · 1 1·ü11 be. hof!_W az öszi csúcsfor.({alom- tu Ják. hog-y szoro an összefügg 
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ős \;;v j�l ma� kap7solatban kif!d?ll valamennyi felemel t ötéves tervünk határidő 

vasutasok pél dája nyomán a magyar ,�te_zkedest _magunkeua tt?szuk. lgf! előtti teljesítésével és így közvetve a 
va�utasok is .á llják meg helyüket a k

'.
va11w1k Int, FH V-dolgoz?k :s. h��z�- Yasuta�ok harca a szocia izmus épí 

csúcsforgalom idején. A haia lmas /arulm„ a uasutas dolgozok celk,.uze- tését és ezen keresztül a Szovjet
felada•ok elvégzéséhez ígéretet teli 

I 
seihez.. unió által vezetett béketábor mag) ar

ar
,
ra. hogy dolgozóik a _ maguk terii- _ rorró :lvtárs( üdvöz ietük.:t _kül�ték orszai:1 . frontszakaszának erősítését 

le,én a legnagyobb fok1t e/::Jlarsi se- es sok stkert ktvantak az osz1 csucs• 1 sz.olgalJa. 

magyar ,,asu'as dolgozók forró ü,ltJöz
leltíket küldik a baráti s;zovjet nép
nek, barátunknak és tanitónknak, a 
béke zász{óviuöjének, a nagy Sztálin
nak". 

A megtisztelő meg-hidssa: kapcso
atban ezeket mondotta Gáspár e!vtárs: 

.,Teljesül' a2 álmom - meRfátogatni 
a szovjet hazát a szoi•jet nep közölt 
lenni, felszabadítóink között é-s abban 
a uáro ·ban rartózkod11i, ahol él, doigo
zik a doltozók vezére és ta,útója, a 
világbéke őre, Sztálin eMárs", 

* 

A vasutaskül dötlseg szeptember l -én 
tért 1·i,sza J\\agyarofozágra. Záh�ny
oan. Debrecenben és Budapesten tinne
pé;;yesen fogadták a gazdag tapa.sz;la
Jatokl<a hazatérő magyar va6ulaskül
döttséget. 

magukávé tették Gazda elvtárs tel
hivasát. 

Az újonnan épülő műtárgyakhoz. 
hidakhoz egyre nagyobb mérték
ben használják az ócska, hulladék-

anyagot. 
A H ídmühelyen belül Fóris Re:ső 

!ervfelbontó. gyártásvezető kezdemé
nyezésére indult meg a mozgalom. 
Szeptember hónapra vállalták pd
dául, hogy 4 mázsa úgynevezett Ol  I 
(ócska-használt) anyagból különbözö. 
szerszámokat készítenek. Máris több 
mint egy mázsa kéz iszerszámot ké
szítettek el. A dolgozók az őszi csúcs. 
tJrga:mat s az évi terv:e'je,ítést akar
ják segíteni azza: is, hogy még eb
ben az esztendőben egy tonna OH
anyagból új kéziszerszámokat gyárta
nak. Ez 10.000 forintot meg-ha!adó 
111<;,'-[l�karítást je'.ent né-pgazdaságurk • 
sz.amara. 

A mozgalom elindulásától augusz
tus végéig 1 04.897 forintot laka. 

rított meg az üzem. 
A mozgalom minden eredméilye 

mel lett_ vannak hián�osságai is. A 
b1za lm1ak, a népnevelők és a fiatal
ság nem karolta fel még kellőklppen 
a Gazda-mozgalmat. Apáti elvtársnő 
fog!alkozi� ugyan az ifjúságga l, de 
e teren meg nagyobb eredmények nem 
szti let lek. 

A D l SZ-re nagv feladatok várnak az üzemben. A fia talok jórésze vidék_en lakik és munkaidő után gyors lep!ekkd h_a!_adnak a kapun kifelé. Az 1fJ_u;;ag (eJ odését hálr,á latja Lörenf�t Oszkar csoportvezető. aki rosszul viszonyul a női munkaerő kérdéséhez is. Hangoskodik a fiatal elvtársakkal� de segíteni nt·m segít nekik. A Dl?Z he(yesen tenné. hogy ha seg'ítseg-et kerne a hel\'hel i párt�zer�·ezettöl _ _  és üz�mi hizot isag-tól. Csakis 1gy , udJak a ftatalokat nevdni és bevonni öket a Gazda-mozgalomba. 
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Hámán Katal in élete, munkássága követendő példa 
minden vasutas dolgozó számára 

. Augusztus 3 1 -én áldozunk Hámán 
l(ala:in· ha halatlan emlékének, halá
lának 1 5. édordulóján. A mao-var 
köziekedés dolgozói, vasutasok, közúti 
köz1ekedési dolgozók, gépjárműveze
tők és szál l ítómunkások ezen a na
pon megem1ékeznek arról az elvlárs
nörií!, akinek élete és harca egybe
forrott pártunk küzdelmével, dicsö
ség-es multj-ával. A párt mártírhalált 
ha'.t tagjai örökre ragyogó példái ma
rndnak a munkásmozgalomnak. 
. _H�mán eivtár,nö élete, példája az 
i l lega l is-mozgalom ha rcosai életének. 
Hámán elvtársnő ezért tudott ign 
kommunistávil vá :ni, mert erőt adott 
neki osztálya iránt érzett szeretet�. 
mert volt a mozga lom, volt a párt, 
ame!y segítségére vol(, hogy szi: árd, 
megingathatatlan legyen. Hámá11 elv
tár-nöt elpusztította a magyar fa· 
sizmus, de i tt, emléke elölt e!mond
h„tjuk, hogy életét nem áldozta hiába. 
,\ párt diada:ra v i t te azt az ügyet, 
a rne:yért ö harrnlt. Hazánkban a dol
gozó nép került hatalomra, orszá
gunk soha nem lálotl fejlődést érl �:. 
llámán Kató a mi életünkért és sza
l;ads:igunkért is áldozta életét. Szí-

\'Ünkbe zárjuk őt és mindazokat, akik 
a kommunista cél\l.itűzésckért, a ki-
z,ákmánvolás megszüntetéséért har-
co,nak. 

SZOCIALIST A VASúTERT 

� 

A magyar nép állama 
betartja adott szavát 

Valamennyien látjuk és a reakció
nak is tudomásul kell vennie: a ma 
gyar nép á l lama betartja adott sza
vát. Kcmcsak hogy nyeremények ú t  
Ján t ízezer é s  tízezer embernek az 
eddiginél is nagyobb jólétet teremt a 
sorsolásokkal, és minden imperialista 
acsarkodás el lenére is megkezdi  á l 
lamunk visszafizetni a polgáraitól ka
pott egyéni kö:csönt, amelyek dön
tően járultak hozzá eddigi eredmé
nyeinkhez, - hanem az ötéves terv 
gyJrsütemíi megvalósításával az 
egész magyar nép javát, á l ta lános 
felemelkedését szolgálja. 

/1\ég élénken en,Jékezetünkben van 
az 1949. é\'i tervkö-csönjegyzés. A 
kormány- felhívása többek között eze
ket mondo' ta: Mind a nyeremény
mind a kamatozó kötvélL11ekre befize
tett pénzét mindenki öt év alatt tel
jes összegben visszakapja." Meg kel l  
mondanom, hogy az első jegyzésnél 
kissé idegenkedtem a gondolattól, 
mert az elmult rendszer urai alaposan 
tejáratt.\k a nép szemében a kölcsön
jegyzéseket. Azt hittem. hogy ez is 
valami olyasféle. Csak amikor R.ákv.�i 
elvtárs határozott és erőteljes sza 

________________________________ _. vait hal lollam, erősödtem meg és mái 

Levél a berlini III. Világifjúsági
és Béketalálkozóról 

Szavakban nem lehet -kifejezni azt zóra. Gyönyörííbbnél gyönyörűbb' 
a bv/doqságot s biis2l1eségge/ V(i!Yí- j lwltúr111űsorv/1 szórakoztattak bennün
tctt örömünlwt a megtiszteltetés felett, kel és támasztották alá a békelalál
a111e ·1111e11 oár•u11k és kormó1111unk kozó jelentöségét. 
részesilelt be1111ii11ket azzal, ho;,,1 a A világ fiatalságának találkozása 
berlini Ill. Világifjlisáai és B�ke- h!_,ralmas jefenlöségű. Közelebb kerül
lalálkozó11 részi vehettünk a magyar t1�11k egym�shoz . es hqrcosabbak /e/
ifjúság kiildöltekénl. tunk. a_ beke vedclmeben. Boldo!f.a" 

Megkatoltan bticsúztunk a magyar �eszeltu'!k a le111n1 _ _  �omsz_om_ol:_ K1r,a 
földtől, elolcirsailll<iól, barátainl//ól. es_ � hos K?re_a '�!" _ha'.cosa,.•al, . a 
,1 ,- ;,1;<zi'el/ vonat is a mi allmtó- nept_ demokr!;lc_,ak lwldolf�wel. E t�Llal
készséoü11ket. a fNmelésben betöltött koz_o . megeros,!etle mygat . a nemei 

"- 1 t ·,, ll A •r ·i ,f1usagol, a 11emet nepet ,s. El lehet szere�1.,n ,e 
_,,,._azo a. n�agyar ' �, mondani, hogy a viláa ifjtiságá11ak te, me e�r hw cunall_ crcdn�enJ(e: mo�- ször.•elsé{!é/ még jobban me!!ari:lozta, do•1_11 es _ szerelueny rep,tet'. Berl111 megerösítelle a c•ágyat a Úke fennfele be11nu11ket. tartására. erőt számos gyakor·.a•; /a

. .4 11h11et nép és ifitísá,Q' baráti köré- paszlafatot adott valame1111yiü11k szá-
ben fogadták a magyar delegáció tag- mára, hogy a békéért vívott harcun
jail. Ugy érezlii/1, mintha családunk kal teljesíte11i tudiuk. 
köréúe léptünk volna. [(öszö11elet mo11dok ezúton is a 

Az első á//omásw1k Drezda, a ro- Magyar Dolgozók Pártjának. a 
mok c•árosa volt. A német nép e/száni magyar ifjúságnak, hogy /pftetöc,é 
akarata azonban megkezdte az újjá- telte számomra a találkozón való 
építést. .'!merre jártunk, mindeniitt részvételi. Ez arra kötelez engem is. 
nugy szeretetwl vettek köriil ben11ii11 - hoay még az eddiginél is jobban áll
kel. Berlinben vége/átltata/lan tömeg ;am mer; helyemet a m,111!1apadnál. 
és zászlóerdök. A szeretet és öröm lr;érelet leszek arra, ho{[y minden 
ha11[1iai cse11diil!ek fel útjainkon. Gon- erőmmel elösegitem a békéért harcoló 
dolataink sokszor tévedtek hazai <zózm ;[l,i,k ,iirnét és merrfele'n politi
/ájakra, szere/ectel és háláoa/ gondol- kai fefoilá[{osíló munkát fogoli uégez
t1111k Sztáli11 és Rákosi elvlár.<ra. ni azért, ho_gy én is hozzájáruljak az 
akiknek ezt a berlini találkozót kö- moeria/isto,lle11es táhor. a /,a/a/
szönheljiife. mas Szovielunió vezette béketábor 

A német ifiúság alkotó erejét hír- végső győzelméhez. 
deli a hatalmas Marx-Engels-fér, Tóth I lona, 
9melyet a német ifi1iság akarata épí- e budapesti MÁ V-igazgatóság 
tett a berlini Világifjúsági Találka- dolgozója. 

A� Oleg Kosevoj•brig,íd 

a 111,unl.alegyelen,,ért 
Fél hét mull pár perccel. Az Eszaki 

Járműjavító OV néhány fiatalja öntuda
tosan. keménq léptekkel ha"ad a míi
helq felé. Máris megbeszélést tarta
nak. Ezek az ifjak, az üzem élenjáró 
briaádiártak. az Oleg Kosevoj ifibri
aád•iak tagjai. Velük siet a munka
hely felé Peres György elvtárs. a bri
ftád csopc·rluezelőie is, aki már nem 
fiatalember, de a fiata 'oklial érez és 
�gyütt menetel a brigáddal. 

A brigád az üzem VI. osztálya le• 
szerelő részlegének munkáját végzi. 
A ;avításos mozdonyok hibás alkat
részeit például ől1 szerelik le. Fé'é,•
vel eze/ö/1 még az idősebb elvtársak
kal együtt dolgozlak, de ha nem is 
nézték le őke!, nem becsülték bennük 
a teljes értékíí embert_ Enrtek volt az
tán a kö,•eike2111ém1e az, hogq a/;g 
teljesítettek többet 80 százaték11ál. 

• A� ifik azonban, öntudatuknak fej
lődésével, arra. az elhatározásra ju/ot
tak, hogy megalakítják brigádjuliat és 
megmutatják, ho}!y nhcs igazuk azot,. 
11ak. akik nem ismerték fel a fiatalok 
értékeit és harcos elszántságukat. 

Ennek köszönhetik, hogy soha nincs 
torzsalkodás közöttük és már elérték 
a /0/ százalékot, s ezen kívül több 
kiemelkedő teljesítményük van. Vilmos 
Aladár pedig sztahá•wvista oklevelet 
kapott. Most azért dolgozik, hogy ki· 
érdemelje a sztahánovisla érmet is. 

A brigád munkamódszere 

A brigád már jóval a mu11ka meg
kezdése elölt bent van a műhelyben 
és megbeszélik az aznapi munkát. 
Ugyanígy járnak el a munka befeje
zése után, amikor a köue!kező nap, 
munkájukról beszélgetnek_ Ila n2héz
ségek tám:adrrak, bizalommal fordul· 
11ak Peres elvtárshoz, aki támogatja és 
szakmailag ok/alja őket. 

Az üzem dolgozói büszkeséggel te
kintMek a fiatalok fe:é. /1,"emcsak jól 
do1goznak, de tovább is ta11ul11ak. 
Tóth László például miiegyetemre 
megy, hog11 annak elvégzése után még 
fokozottabb mértékbe11 wdja építeni 
hazánkban a szocia1izmust. Gólya Jó
zsef alapszervi DISZ-tilkár elmondja 
nekiinll, hogy _az augusztus 20-i uer, 
se11yben végzett jó munkájáért 

Harcban a munkafegyelem megjavításáért brigádzászlól és értékes könyv-
Eleinte sok nehézség volt a munka- jutalmat kapott a brigád 

fegyelem terén, s a termelés emelé- A brigád szerszámai tiszták, ápoltak·. 
séért. Varga Róbert elvtárs például A vá'lalatvezeiöség jól tenné, ha a 
abban az időben még nem volt ereje szerszámos szekré11y1 kicseré/,ié, meri 
telj�ben lévő ifjti és egy al/w/ommal egyik 11apról a mási/ua összedülhet 

leszerelés közben eltört a homo· Az ijibrigád megérdemelne ennyi f,-
ko!ó a keze alatt. gyelmet. 

Kutasi elvtárs erre azt mondta Varga Az ifik hl·zzájárultak a DISZ szer· 
Robert elvtársnak: ,.Ha m,ndaw1yian vezeti életénell megjavitásá/wz. A 
így dolgozunk a brigádba't, akkor az párl- és üzemszervezet. de a dolgo
idösebb társainknak /esz igazuk." zók is szeretet-le/ foglalkoznak a fia, 

lalokka!. Ró::snyik István gépész ezt 
- Igazad van - felelte Varga mondta róluk: ,.Nem hittük, hogy erre 

Rob,: megkószonle a /1gye:mez!eiéSI liépesek a fia,alok. Nem szégyeljiik 
�s azóta s111cs vele ,emm, . b�J- .. A -�n.: magunlwt és követjük a példájukat." 
gdd tagjai nemcsak a kt;Ju/rol Joc•o . . . . . .  
tanítást teszik mogukéé'á, �a11e:nha1r- 1 4z ,ole{[ l(o.sec'.�f-bnga� nem luaba 
gatnak a jó szóra egymas kozotl ,s harco.l a 11u111kat, gyelemerl. 

ingadozás né:kül vásároltam tervköl
csönl. Az első sorso'ásnál már o!l vol 
tam a nyertesek sorában. :s;em sokat 
nvertem az első sorsoláson, de 
ez a pénz h.nzásegített ahhoz, hogy 
romos csal ádi ház.ama! adósság né1kül 
- újjáépítsem. Azóta még nagyobb 
örömmel és odaadással dolgozom a 
szocial izmusért. 

Már eddig is sokat nyujtott 
nekünk a len-kölcsön 

Ez végeredményben az én sajátos 
kis esetem, de tízezrek vannak. akik
nek egész életük szebbé, jobbá lett. 
Mégis a lervkölcsönnél, szerintem 
nem ez a fontos. hanem az, amit  

a dolgozó milliók számára jelent 
a lervkölcsön. 

1\em az épülő békemüvekröl akarok 
beszélni, ame yekre barát és e! :enség 
egyaránt felfigyelt, hanem azJkra az 
új, korszerű gépe'.sre, amelyeket pél
dául a mi üzemünkben szerettek fel 
éppen a tervkölcsön, az ötéves tervet 
seg"tö kötcs.önünk nyomán. Finom
mechanikai üzemrészt kaptunk, a X. 
Osztályban cenlrifugális öntőgép sznl
eálja a többlermelést. 

Az új gépeken kívül a szociális 
létesítések sokaságat kaptuk: nap
közi otthoni, új mosdót, öltözöhe-

lyiséget, stb. 

Most van előkészületben a bölcsőde 
megépítése, nödolgozóink számára. 
Ezek minden egyéni nyereségnél töb
bet érnek, meri ezek az egész dolgozó 
népé. 

Magam is azl  hirdetem, amit vala
hol olvastam már, de élénken él em
lékezetemben: .,A párt szavára építeni 
lehet, mint a kősziklára!". A húzás 
ideje alall még nagyobb lelkesedéssel 
dolgnunk. Vállalalvezelőségünk és 
üzemszervezetünk biztosította, hogy 
a Pénzügyi Osz> á y egyik dolgozója, 
Bartha Rudolf kartárs, a sorsolási 
napokon, a sorsolás megtörténte után 
az:mnal értesíti üzemünkben azokat 
a do:gozókat, akiknek kötvényét kihúz
t.ák a sorsoláson. Hal lottuk azt is, 
hoo-y a nagyobb üzemekben sorsolási 
ta;ácsadókat, a közép- és kisüzemek
ben pedig ugyancsak műszakonkint 
beál itanak egy-egy sorsol ási felelősi. 
Ennek valamennrien örülünk. Igy 
nem kell idegeskednünk, nyug�dtan 
végezzük munkánkat és emeljük tel
jesítményünket. 

Kern sajnálom a pénzt, amit köl
csönképpen adtam az ál lamnak; mert 
többszörösen visszakaptam és vissza
kapom. Ezért őszinte bizalomm�l a 
párt és népi kormányunk mrnd_en 
szaya iránt, kijelentem, hogy bar
mikor szívesen s,egítek és örömmel 
adom keresetem egy részét erre a cél
ra, a szocializmusért, a békéért. 

Selmeci János, 

az Északi Jármű ja\"itó OV gép
lakato:;a. 

11VASUTASOK MŰSORA" 

A RÁDIÓBAN 

- A Magyar Rádió az osz, forgalom 
sikeres leoonyolításáérl harcoló vas
utas dolgozók számára minden ked
den 17 óra 10 perces kezdettel külön 
műsort ad. Ebben a műsorban hang
kép·ekben számol be a rádió a vasút 
különböző munkaterületeiről és a vas
utasok kultúrmegnyilvánulásairól. 
Szeptember 4-én 17 óra 10 perckor 
közvetíti a rádió az első „ Vasutasok 
műsorát". Bognár Imre elvtárs. a 
Vasutpolitikai Osztály vezetöje e mű
sor bevezetéseként üdvözli a vasutas 
dolgozókat. A „Szocialista Vasutért'' 
rendszeresen közölni fogja a minden 
keddi műsort. A vasutas dolgozók hall
gassák mel( a számukra közvetített 
vasutas miísort, szervezzenek szoll(á
lati áganként kollektív rádióhall gatást. 
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c:f zep� !-tÍJi hlb/JU/ÍÍik 
IISZEGEDI VI/SUTIIS EG YE TEM 
Szeptember �-án _ �yíl ik meg Sze-

, 
m_egke�dik a vasút! tárgy;ik tanít<í

geden az orszag UJ egyeteme, a sat, m1g- a harmadik, negyed:,k és 
Köz lekedési Műszaki Egyetem. Az ntödik esztendőben kizárólag a vas
új főiskola célja vasúti és vasút úti és közlekedési tá;gya,kka i fc,g. 
iizemi mérnökök neve:ése. Az egye- la lkornak. 
temet a Szovjetu!lió példája nyo
mán á l l ították fel . 

A Közlekedési Műszaki Egyetem 
230 ha l lgatóval indu l. A dékánon 
kívül  három tanára és négy meo-hi-
vott előadója lesz. 

" 

Az első évben műszaki a laptár 
gyakat tanítanak, a másod ik évben 

A párt, Rákosi e:vtárs és kormá
nyunk újabb gondoskodása a vas-

1 1 tas dolgozók fej lődésének biztosí
tásáról ,  a vasutas dolgozók megbe
rsülésének újabb jele osztatlan örö
met vá ltott ki a vasutasság széles 
t�horábóL 

A bányásznap tiszteletére 
B_udapest-_!ózsefváros á l lomás dolgo
zo� a Grosz-féle banditák tárgyalása 
utan megfogadták. hogy munkájukon 
keresztül  adják meg a méltó választ 
az imperialistáknak és belső ügynökeiknek 

k,íhb törekednek arra. hogy az öszl csucsf orgalomban is megállják helvü,_�et, ho!l"y ál lomásuk elnyerje az · éluzem c1met. A rak1ári dolo-ozók vál• 
l a l ták, hogy 

" 

a Bányásznap tiszteletére 1 0  szá-Az ál lomás dolgoz6i a párt iránví- zalékkal túlteljesítik eddigi ered· lásával s a szakszervezet és a szak- ményeiket. vonal segítségével az augusztus 20-1 vPrse11yben uz ország ualamenn//L A fo_'.g�lmi _ _  dol!;ozók pedig a párt
kPreskedelm, föndkségeit megelözlék vezetos_eg UJ rava lasztása tiszteletére 
és e/sók lettek. ,·all a l tak. hogy feladataikat határidő 

. . _ .. . . 1 előtt teljesítik és eredményeiket Jozsefvaros dolgozo1 most megm- 1 0-20 százalékkal fokozzák. 

„Erősödjék a népeinket összefűző harátság/11 

_Az_ első m_agyar va�utasnap ü __ m�ep: 
1 

Kurocskin elvtárs, a Szovjetunió sege1re hazank�a erkczett kullold1 vasútügyi min'szlerhelyetlese · v. vendégek utolso csoportia augusz- G BI  . . . es . .  
t us  24-én utazott el /1\agyarország- • azsenov elvlars, Sztalrn -d1ias 
ról. 

1 
sztahanovista mozdonyvezető a repü-

Elsönek a szovjet delegáció tért lőtéren lapunknak adott nyilalkoza
vissza hazájába. \"aszi l ij \'asziljevics lukban a következőt mondották: 

• ..�z első magyar vasutasnap ünnepségei alkalmából a Magyar Népköztarsasagban el töltött rövid idő alatt rendkívül meleg és baráti fog,1dlatásbán részesültünk. 
Meggyöződtiink arról, hogy a magyar nép szilárdan a demkorácia 

táborához tartozik és minden igyekezete a béke megönésére irányul. 
Most, amikor országukat elhagyjuk, hálánkat fejezzük ki az irántunk 

tanusitott figyc:mességéérl és a magyar vasutasoknak az egész magyar 
népnek egyaránt további sikereket kívánunk az ötéves terv végrehajtásá
hoz és megújhodott országukban a szocializmus építéséhez. Erősödjék a 
népeinket összefűző barátság!" 
A magyar vasutasok lelkes ünnep-

1 
búcsúztak a koreai, a román, a bol

lés közepette Yc!tek búcsúi a kedves gár, a csehszlovák és a francia dele
szovjet vendégektől és hasonlóan gációtól is. 

Csen-Gjo-Szep elvtárs üzenete 
a magyar vasutasoknak 

A , asulasnapon itt járt Csen-Gjo
Szep elvtárs, a hősi Korea kü:dölle. 
Cse11-Gjo.Szep e,vtárs, a koreai yasu
las szakszen·ezet e!nöke a következő 
üzenetet küldte eluiazásakor a magyar 
vasutas dolgozóknak: 

A vasulasnappa.l kapcsolatos 
üzemlátogatásaim során meggyő
ződ'em arról, hogy a magyar dol
gozók. a Magyar Dolgozók Pártja 
vezetése alatt sikerese11 hajtják vég
re az ötéves tervet és meggyőződé
sem, hogy felépitik a szocializmust. 

Azt is tapasztaltam, hogy Ma
gyarországon. igen rel!desen közle
kednek a vonatok, hogy a vá:lata
•'ok élenjáró m,mkásai a mwikafe
gyelem szigorú betartásával dol
goznak és hogy az ország földjein a 
szocialista haza felé haladó dol
gozá parasztok munkáfkodnak. 

Magyar munkás elvlársaim mon
dották nekem, hogy még sikereseb
bl?'11 fognak dolgozni azért, hogy 
biztosítsák a béketábor és különösen 
az egész embenség közös ellensé-

f!ei e/len harcoló iLös koreai nép 
g11őze'mél. 

Az ilyen kijelentések hatalmas 
erő: jelentenek a koreai nép szá
mára, ,izt je!enrik. hogy az egész 
világ békeszerető népeinek tábora 
- melyet a nagy szovjet nép vezet 
- határtalanul nagy. 

H azatérésemkor beszámolok a 
koreai népnek arról, hogyan harcol
nak a magyar dolgozók. a magyar 
vasutasok a békéért a szocializmu
sért, a bold.og jövőé�/. A koreai nép 
pedig, amely jól megismerte a ma
gyar dolgoz,j milliókat, még bá!
rabban fog harcollli az amerikaiak 
ellen és mé(! határozottabban őrzi 
meg 1,ezeiben a győzelem zá.'ogait. 

S�i/árdan meg va,gyok győződve 
arra!, hogy közös ügyünk - a béke 
megvédése - legyőzi a háborúi, 
meré a béketábor élén megin{!athc.
tal/anul a nagy Szovjetunió áll. 

Nagy sikereket kívánok Onöknek 
a szocializmus épílésébe11. 

Csen-Gjo-Szep. 

1/Z /NOii// !{0/IMIÍNYNIÍL 
Az imperialista zsoldbati álló in

diai kormány közelmúltban fokozta 
n!!omását az indiai vasutas dolgo
tc kkal szemben Beti//otlák a vas
utasok sztrájkjcil és erőteljesen ai
kalmazták az emberi jogokat mé
lyen sértő, hírhedt 1949-es szabály
zatot. a hindú vasutasok százait fel
függesztik. elbocsátják és bebörtön
zik őket. 

A \lasutasok Szakszervezetének 
Központi Vezetősége nevében Rácz 
Kálmán elvtárs, titkár, tiltakozását 
;etentetle be az indiai kormánynál, 
ugyanakkor a magyar vasutasok tel• 
jes szolidaritásáról biztosította a 
szabadságáért, és a békéért harcoló 
hindu vasutasokat. 

A rostocki vasúti műhely köszönete 
_ �- demokratikus Németországban 

, 
·,ezel! a magyar vasutas dolgozók ré· levo _ _  rosto�ki át lamva_6ú!i mtíhe:y do'- szére. Ebben a levélben a kövét·kezőgozo1 neveben 16 a·:aírassal levél ér- kct irják: 

, . .:•ODVÖZLE: A M AGYAR VASUTASOK NAK!  Mi, a rostocki vasuti muhely _dolgoz�i, mai üzemi ülésünkön értesültünk arról, hogy Erlch Hermana� �!munkas kartársunkat a magyar r.ép, kiváló munkájáért és példás magatartasaert meghívta Magyarors.zágra. 
A vasúti műhe1y dolgozói ezt nemcsak Hermanau kartárs hanem az 

egész német nép iránti megbecsülésnek tekinti. Éppen ezért a r�stocki vas
úti műhely dolgozói üdvözletüket küldik valamennyi szabadság· és béke
szerető magyar kartársnak és karl'ársnönek. 

Eljen az európai munkásosztály akcióegysége! Eljen a béke! 
A rostocki vasúti műhely dolgozói 

nevében 16 aláírás." 

• 
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A vasutasok szakszervezete elnökségének határozata a SZOT titkársá(Ja 
1951. július 26-i - a vasutas újító- és sztahanovista-mozgalom akadályairól 

hozott - határozatáJal kapcsolatban 

Vasutas ú j ítók értekezlete 
a szakszervezet központjában 

A SZOT titkársága megvizsgálta az  
újítási munka és Sztahanov-mozgalom 
kérdéseit a vasút területén. A titkár
ság elismeri az eredményeket. de 
ugyanakkor megállapítja, hogy „az 
új, a munka magasabb termelékeny
ségét szolgáló módszerek alkalmazá
sa azonban a vasút területén nem ki
elégítők. A vasútnál még széleskörben 
uralkodó a réiaimódi iz,:ndolkodás és 
egy� N"gi szakemberek, akik között 
nem egy esetben ellenséges elemek is 

talá lhatók, minden [ehetőt elkövettek, 
hogy megakadályozzák a Szovjetunió
ban j61 bevált munkamódszerek alkal
mazását hazánkban. A becsületes 
-rasutas dolgrizók ezrei álta I felvetett 
észszerüsítések, javaslatok sbk eset
ben nem kerülnek megvalósításra, ha
nem elvesznek a bürokrácia útvesztő-
jében." 

A SZOT titkársága a Vasutasok 
Szakszervezetének ezirányú munká
járól a következőket mondja: 

�A vasút területén fennáUó hibákért és hiányosságokért komoly felelősség 
t�heli a Vasutas Szakszervezetet is ,  mert nem figyelt fel idejében a hiányos
ságo�ra, nan folytatott következetes harcot a vasút területén megbúvó elkn
séges elemek leleplezésére és felelős veutő helyekről való eltá.volitására. 
Nem figyelt fel a szakszervezet különösen az újításo4< terén mutatkozó ellen

séges tevékenységre. Nem t ámaszkodott a szakszervezet a dolgozók tapa�z
talataira, bátor kezdeményezéseire." 

A SZOT titkársága határozatát és 
elvtársi bírálatát szakszervezetünk el 
nöksége megtárgyalta és azt teljes 
egészében magáévá teszi. 

Valóban a Vasutasok Szakszerveze-
te vezető szervei és munkatársai 

nem harcoltak elég következetesen 
a bürokraták leleplezéséért, a.z: 
ellenséges elemek kiszorításáért 
és a bürokrácia felszámolásáért. 

I gy történ betett meg az .. hogy a ?.�•l � -
dás gátlói a sztahanovista es UjltO• 
m,ngalom terén - a vasútnál arány
lag könnyűszerrel végezhették rom
boló munkájukat és odáig mehettek, 
hogy pl. Lengyel József eivtárs eseté
ben a Szovjetunióban nagy sikerrel 
alkalmazott menetközbeni szaka
szos lefuvatásf - amit a népi demo. 
�ratikus országok is átvettek - ná
lunk 

közel egy évi huza.-vona blán, 
csak próbaképpeni bevcutwe 

engedélyezt�k._ _ . . _ 
A bürokrac1a mas1k jellemzo meg

nyilvanulása, hogy a Vasúti Főosztá
lyon be1űl az illetékes szakosztályok 
az újítási Javaslatokat kiértékelés 
nélkül küldik az újitó bizottság elé. 

Nem készítik el a gazdaságos 

számítást u újítással kapcsolat-
ban. 

Ennek következtében az újítási érte
kezleteken ezeket a javas1atokat nem 
lehet letárg)alni és ezáltal az el�n
tézésűk késedel<emei' �zenved, ..Ez ior- .  
tént Kósa Józsei mozdonylakatos Úji· 
tási j.a, aslatával, amelyet a személy
és teherkocsik kenöpárnájának át
alakitasáról nyujtott be a 7. szakosz 
tályhoz, vagy Pásztor János lakato� 
úJítási javaslatával, a } 1 1 -_es s?rozat!-1 
mozdonyok melegkeno-pres atalak1-
tásával kapcsolatban, és ehhez ha• 
sonló példák sorozatát lehetne még 

megemlíteni. 
Mindezek a hiányosságok azért for-

dulhattak elő, mert 
a szakszervezet elni>ksége és fó

titkársá ifa resrorlfeladatként ke· 
zelte a sztahanovista- és újító• 

mozgalmat 
és azt csak egy osztály munkájának 
te-intette. Megmutatkozik ez abban is, 
hogy az elnökség csak formálisan tár
�a:ta a Sztahanov-rnozgaolm kérdé
seit é, az újítomozgalmat pedig hosz
szú hónapok óta nem tűzte napirend
re. A lenti hibákért a mulasztás első• 
sorban az einökséget. és személyileg 
a főtitkárt terheli. 

Az elnökség segítő, ellenőrző mun
kájának elhanyagolása a szakszen·e
zeti központ bér- és termelési osz
tályának munkájában is éreztette ha
tását. Az osztályvezetés és az osztály 
munkatársai nem kezelték súlyának 
megfelelően a sztahanovista és újító
mozgalmat. Ez megmutatkozik abban 
i5, hogy az újításokat elbíráló minisz
tériumi biz:>tlságban a szakszervezet 
megbízottjai sűrűn cserélődtek, így 
nem tudtunk kellő ellenőrzést gyako
rolni az újításokat elbíráló bizot�ság 
munkája felett. A szakszerveze! keP_v�
selete a bizottságban csak tormalis 
volt, Ezért történhetett meg azután 
az is, hogy a MAV-hoz ez év első ie
lében beadott több, mint 

6.600 újítási javaslatból míndöss7.e 

t .740-et fogad,ak el, 
és a ti!':1bib�n semmi megvalósíthatót 
nem találtak. 

tonságossaga is növekedett volna. -
A javaslat a közlekedés- és posta
ügyi míniszlénum pályafenntartási 
szakosztályához került, ahonn.an sen
ki a helyszínre ki nem szállt a javas
lat heiyességének a megvizsgálására. 
- Egyszerűen 

elutasították azzal, hogy erre hi-
tel nincs. 

A józseh·árosi é.enjáró do: gozók vi
szont kimutatják, hogy ennek a sín
párnak a lefektetése után - a tofa,  
tási munka egyszeríibbé és gy:>rsab
bátételével évente kb. 45 ezer forinJoL 
lehetne megtakarítani, nem beszélve 
emellett arról. hog)' a ,·agonok gyor
sított ütemű ki . és berakodása a ko
csiforduló megg.vorsítását is elő tudná 
segíteni. 

A szakszervezet vezetősége azzal. 
hogy nem lépett fel következetesen az 
újítómozgalom akadá lynóival. el:en
ségeivel szemben, és nem leplezte le 
őket idejében - hozzájárult ahhoz, 
hogy a vasutas dolgozók alkotó, kez. 
deményezö készsége az újítások terén 
fokozatosan csökkenjen. 

A Vasutasok Szakszervezete elnök
sége Jllegá lapítja, hogy 

a SZOT titkárságnak határozata 
nagy segítséget nyujt 

a vao;út újító- és Sztahanov-m�zgalmá
na k kiszélesitésében és további feJ • 
lődésében. A határozat ráirányítja 
dolgozóink figyelmét az újítások el• 
bira'.asánát álka'rnazott bürokratikus 
módszerre és ielhívja a dolgozók f i 
gyelmét, hogy vegyék fe l  a bürokrácia 
ellen a harcot. 

A Sztahanov- és újítómozgalom te
rén fennálló hibák sürgős kiküszöbö
lése érdekében a Vasutasok Szakszer
vezete elnöksége a következő határo 
zatot hozza: 

f A Vasutasofc Szakszervezete 
elnöksége a szakvezetéssel kar· 
öltve oda fog hatni, hogy az újítá
sokat elbíráló bizottságok a hoz
zájuk benyujtott újítási javasla
tokat egy hónapon belül elbírálják 
és a szakvezetés biztosítsa az el
fogadott újítások azonnali beveze
tését. A1, újítómozgalma1 bü
rokratikus munkájukkal akadá
lyozó elemek ellen pedig az új va. 

sútf fegyelmi 5zabályut értel
mében megfelellí fegyelmi eljá
rást Indíttat. 

2. A szal<szervezet osztályai, te. 
rUletl bizottságai és összes alap
szervei egy hónapon belül tár
gyalják meg a SZOT titkárságá
nak eml/telt határozatát és saját 
munkaterületlikre alkalmazúk 
ad. A birálat és önblrálat minél 
szélesebbkörü alkalmazás� érdeké
ben. a határozat megtárgyalásá· 
ba vonják be a szakszervezeti 
aktívákat, a dolgozókat a lehető 
legnagyobb mértékben. Határoz
zák meir munkaterűleteiken fela
dataikat az újítómozgalom klszéte
sítesMek elősegítésére. 

S. Az elnökség a szakszervezet 
munkatársai kötelessigévé teszi, 
hogy tekintsék fontos politikai 
feladatnak az újltómozgalommal 
való foglalkozást és harcoljanak 
köve«<ezetesen az újítómozgal
mat gátló akadályok eltávolítá
sáért. A szakszervezet munkatár
sai segítsék elő, hogy a vasút dol
gozói a szovjet tapasztalatok al
kalmazásával minél nagyobb tö
megben szálljanak s!kra a vasút 
szocialista átépltéúért. 

-4. A szakszervezet elnöl<sége 
felhív Ja a VllSÚt dolgozóit, hogy 
bátran harcoljanak a dolgozók he
lyes kezdeményezéseit elfojtó 
bürokratikus megnyilvánulások 
és a vasútnál még megtalálható 
ellenséges elemek ellen. Büro
krácia ellenl harcukban használják 
fel a nyilvános bírálat módszerét, 
a sajtót és ezen kereszt!ll Is lep
lezzék le az újítások elbírálását és 
azok beveze'ését gátló elemeket. 
A sztahanovisták, mint a tennelés 
ilenjárói - bátran alkalmazzák 
a Szovjetunióban jól bevált mun-
kamódszereket, újításokat és azok 

alkalmazása területén segítsék, tá
mogassák a dolgozók kezdemé
nyezéseinek megvalósítását. lgye
kezzem:k a dolgozó tömegei< kö
zött elterjeszteni a sztahanovista 
munkamódszereket es újításokat. 

Pártunk minden segíbéget megad a 
,a,utas dolgozók'.lak a termelékeny
,ég emelése a szállítások meggyor
sításáért vívott harcukban. A közel
multban lezajlötJ 'vatutasn,a-p 'is bizo
ny[tja pártunk bs ·kormányzatun'.< sze
rető gondoskodásáí a vasutas dolgo
zókról. Méitóképpen µgy fejezhet
jük ki pártunk és kormányzatu'.lk irán. 
ti hálán:iat, ha kelló'képpen kivesszük 
részünket a most folyó őszi csúcsfor
galommal kapcsolatos munkákból és 
minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
a vasút területé:i is mielőbb íelszámol 
juk a kapita lista maradványokat és 
elősegít,űk a vasút szocialista átépí
tését. 

Budapest, 1951 .  augusztus hó 27. 
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

ELNOKSEGE megbízásából: 
Gáspár Sándor, 

főtitkár. 

Szeptember l -én értekezletre ültek 
össze a vasutas újitók legjobbjai, 
hogy meghatározzák azokat a felada
tokat, amelyekkel a vasút terülelen 
az újítómozgalomban fennálló 
hiányosságokat ki tudják küszöbölni. 

Az értekezletet · Veglz Lajos elvtárs 
elnöki megnyitója vezette be, majd 
Benes Mihály elvtárs, a -Vasutasok 
Szakszervezete központi bér- Es ter
melési osztályának vezetője tartotta 
meg beszámolój át. Többek között el , 
mondotta. hogy ebben az évben 6604 
újítási javaslatot nyujtottak be újí
tóink és az elíogadott újí1ások meg
takarítási forint értéke meghaladja a 
1 1  milliót. Ezut�n a hiányosságokról 
beszélt és hangsúlyozta: a szakszer
vezet vezetősége azzal, hogy nem 
lépett fel következetesen az újító
mozgalom akadályozóival, ellen
ségeivel szemben és nem leplezte le 
őket idejében, hozzájárult ahhoz, 
hogy 

a vasutas dolgozók alkotó, kezde
ményező készsége ez újítbiik te

rén fokoz:atosan csökkenjen. 
Utána Várkö-zi elvtárs, a szakszer

vezet központi munkatársa ismertette 
azokat a .  feladatokat, amelyek az 
-újítók el6tt állnak. Kiemelte, hogy 
az újítók harcukban éljenek a nyil
vános bírálat minden lehet6ségéYel és 
küzdjenek a bírálat elfojtására irá
nyuló minden törekvés ellen. 

Elsőnek Lengyel József elvtárs, 
sztahanovista mozdonyvezető szólt 
hozzá. Hangsúlyozta, hogy 

a sztahánovisták is felelősek azért. 
hogy az újítómozgalom milyen 

irányban és hogyan fejlíidik, 
- Vigyázzunk arra - mondotta -, 
hogy az újításokból eredő megtakarí
tásokat ne a helytelen rendeletek 
végrehajtásánál fizessük rá hanem 
forditsuk népgazdaságunk �.r6sftésére. 
Kérte a szakszervezet vezetőségét, 
hogy 

ne reszortfeladatként kezelje az 
újítómozgalmat, 

Aki több mint kétmilli6 forint 
értékű újítás ut6n még csak 

elismerést sem kap 

Koppány Ferenc. az Anyaghivatal 
dolgozója kemény birálatot gyakorolt 
a minisztérium felé az újít ásoknál 
még mindig megmutatkozo bürokrá
ciáért. 

Elmondotta', hogy a Szovjetunió 
tapasztalatai1 megfigyelve, a dolgo
zók egyenruhaellátásával kapcsolat
ban mill iókat lehet megtakarítam. Az 
�zzel kapcsolatos újítást azért küld
ték vissrn. mert a kiértéke'és is és 
a szakvélemény is külön papíron 
volt. Jelenleg 1 1  bevezetett újítása 
van, amellyel 

évi 2,100.000 forint megtakarítást 
ért el népgazdaságunk, 

de a bürokrácia kegyes jóindula1a 
révén még csak elismerést sem kapott 
újitasaiérf. 

Vizl .Miklós. Budapest-Nyugati 
pályaudYar normatisztje re:szó a t az 
ellen, hogy a vasútnál az újitást 
még mindig adminisztrációnak tekin
tik. Még sokan osztályszempontból 
vizsgálják és bírálják a szakszolgá-

A szakvezetés ré,zéről az' újítások
hoz való rossz vis1.Jnynak példáját 
világosan igazolja, hogy a Szovjet 
unióban nagyszerüen bevált újítással 
szemben - a mozdonyok mosási ide
nek meghosszabbítására egy sokkal 
költségesebb eljárás bevezetését tar
tották helyesnek, amelyet egy volt 
tókéstöl ve/Lek át és akit több tíz
ezer f;irinttal dijaztak, sőt „érde
meiért" ielvették a vasút szolgálatá
ba. Vagy megemlíthetjük a Józsefvá
rosi pályaudvar szűk keresztmetsze
tének kiküszöbölésére beitdQtt javas
lat sorsát. Gombai elvtars egy rövid 
sínpár lefektetésével megoldhatónak 
találta a vagonok ki- és berakásának 
gyors lebonyolitását olyan formában. 
ho� a pályaudvai: !;irgalmának l11i-

A vasútasnapra hazá1kba érkezett kedves szovjet Vl'ndéqek el\jtaztak. K6pUnk&n Vaszlli) Vaniljevics Kurohskln elv
társnak, a Szovjetunió vasúttlqyl mlnls:r:terhelyettesffle1< vlr4qc1okrot nyuJt át Szabó József elvtárs, a szakszervezet 
központi qazdasáql osztályának vezet6Je meleq szavak kl•éret.i.en. Balról Jobbra: a lná10dlk Rácz Kálmán elvtárs a 
Vasutasok Szakszervezetének titkára, v. V. Kurocskln elvtárs Kator,• AnUII elvt4rs. közleked61. 6& postallqyi minl1zter
helyettes, Sz:abó Józ.sef elvtárs. Krekó Ferenc elvt,rs. a saokszervezet központi Szervez•s1 OsdlilyAnak vezet6J• és vllágo1 

r,,ihá.ban Boqnár Imre elvtárs, • Vasútpol'tilcal Osztály vea:etóje, 

lat részéről az újításokat. Ha egy 
tanácsos ad be Javaslatot vagy egy 
egyszerűbb dolgozó, más és más el
bírál ás alá esik. 

Gödény László, Záhony állomáa 
dolgozója elmondotta, hogy a kocsi
forduló meggyorsítására javaslatot 
nyujtotl be, mert úgy érezte, hogy 
például a nagy teherbírású koc�ik 
jórésze kihasználatlanul fut. A szak
szolgálat megnyugtató választ adott. 
mert ez kényelmesebb volt. Sokszor 
szégyelte magát munkatársai előtt 
azért, ahogyan javaslataival elbán
tak. 

Csorba Bálint, a Miskolci Jármű
javító OV többszörös sztahanovista 
tűzikovácsa már 1949-ben négy újí
tást adott be, abból egyet bevezet
tek, de 

mindmáig választ nem kapott be
adott újítá.satra. 

Bocskai Sándor, a Debreceni Jármú
javító 0V dolgozója elmondotta, hogy 
�udapest�n bezárt ajtók mögött dön
!.tk �l peld?ul_ a záhonyi újítások 
ugye!, anelkul, hogy gyakorlatilag 
megnéznék az újítások használható
ságát. Jgy csökkentik az Újitók kez:
demé�r�z.ö kész-ségét: Javasolta, hogy 
n u11tas! b1_zottsag feleljen azért. 
ha b1zony1thatoan helytelenül utasít 
el újításokat. 

A vasút elutasította 
- a Vasműnél 

nagyszerűen bev6/t 

,Molnár Lajos, a budapest-józsef
varos1 osztálymérnökség dol�ozója 
nagyobb felelősséget kért az újítások 
elbírálásánál, elmondotta. hogy 1949• ben beadott újítását elutasították. Ugyanazt 1 951 -ben már a Dunapentelei Vasmű építésénél nagyszerűen alk�lm_azzák. Azért lehetett vele így e!_bann1, meri senki sem felel a felelotlen eljárásokért. A minisztériumba 
Agoston műszaki dolgozó olvan kijelentést telt, hogy uUJ'itsanak · ma1·d ml 
lelöjjük!" 

' 

,.Nát/i Mátyás a minisztérium részé• r<:l hangoztatta, . hogy a bírálat igaz. sa�os volt. A h1bak nagyrésze abból sz11rmaz1k - mondotta -, hogy az egyes szo'.gá !ati vezeliík helytelenut �lkalmazzák az újítási törvényt. Az otle_tnapon elfogadott újítások bevezete_se például kötelezö. Kérte a dol• g-ozokat: _hogy _az új ításokkal kapcsolatos h1anyo_ssagnkat tárják a szak szer�ezet ele, amely meg fogja védt: n1 erdeke1I, de legyenek tigyelem
me! � �zolgálati útra az újftások beadasa!)al, ne kerüljék meg a szak• szolgalatot. 
_ Kaposvári elvtár�, a Vasúti FöosztaJy Ujítási Osztá!yának vezetője elmond�tta, h��- csupán két hónapja v�tte at az_ UJ!tasi reszort vezetését. A P�_rtbl zottsag felhívta a figyelmét a h!�nyoss�gokra és ígéretet tett arra, a h1anyossagokat a legrövidebb idő alatt felszá_mo!ják . . �é�e, hogy az újitási 

n:iegb1zo!tak 1eJol1ek meg személy sze rint �zoka-t, akik az újítási mozgalmat akadalyozzak, hogy el tudjanak járni 
velük szemben. 

Ezután Rácz Kálmán elvtárs, a Vas
utasok Szakszervezetének titkára válaszolt a fe!szólatáookra„ Elmondta, 
hogy az értekezlet megmutatta hog:y: a ,,asutas újítók is megértették ' S:zlalln 
elvtárs tanítását: érthető és hathatós 
birála!ot gyakoroltak. Hiányolta, hogy 
a felrobb szakvezet6ség nem gyakorol·t 
komoJyab� _ ön�riti�át. Ez helytelen, 
mert az elo, a, koto ember kezdemé
nyezéséröl van 6ZÓ, aki azért haszno
sítja tudását s összpontosítja mín<licn 
':rejét az �jításokra_ ho� felemelt öteves tervut1-ket, a szociali zmust ha
zánkba� megvalósításhoz 6egitse. 
Hangsulyozta, hogy az újítások el
sü_l lyes�!h_e nem véletlen mulasztásQ[( 
miatt tortént. A dolgozók elvárták 
vo!na, hogy a fe'sőbb szakvezetés bes�á;11olt volna arról, hogy mit tett a 
h;bak felszámolása érdekében. 

Rácz elvtárs hang5úlyozta, hogy a 
�zakszervezet me2 fogja találni a mód
ját �.nnak, hogy az _el lenséget íelszá
mol1ak és a dolgozok javaslatait el
juttassák a megvalósításhoz. A SZOT 
e!v\ársi birála:a fel!árta a mei:rlévö 
h1bakat. Ugyamgy szukséges vo:1, hogy 
a do!,gozók is feltárják a hiányossásio 
kat, hogy ezen keresztül is segíteni 
tudjunk, 

-;- Eii.s1!1erjük - fejezte be beszédet 
Racz eMars -. hogy hibát követtünk 
el, éppen ezért volt szükség az érte• 
kezlet megtartására. A szakszervezeti 
_vezP.tés nagy segítséget kapott a bfrá
laton keresztül és van ereje ahhoz, 
hogy a hibákat megszüntesse s az 
újítómozgaJmat arra a polcra h'e-tyezze, 
ahol az alkotó és újító készség zavar
talanul érvényesül, ahonnan kiirtunk 
minden ellenséges szándékot é� t<!vé
kenységet és ahol élenjáró újítóink, 
újitásukat benyujtó dolgozóink zavar
talaqul szol1?á!hatják a z  őszi forgalom 
sikeres lebonyolítását, második terv
�·ünk túlteljesítését, hazánk eröaödé• 
5ét. 



Azt képzelné az ember, mikor be
lép a Há111án Kató Fűtőház területér.,, 
hogy a dolgozók a m,nisztertanács 
vándorzász.aja birtokában a képen 

lá ti1ató ünneplést ren<leznek mindjárt 
az e'6éi hir ha l latára. Persze, nem 
így van. Az öntudatos dolgozók - így 
láttuk az, üzem minden részében 
még keményebben markolják a kala· 
pács nyelét és büszkén, de egy csep
pet sem öntelten harcolnak az ere<l
mények megtartásáért, stít túl
szárnyalásáérl. A je'.ek azt mu!atják 
máris, hogy a Hámán Kató Fűtőház 
dolgozói élen fognak haladni ai őszi 
c;;úcsforgalom marndéktalan végre
hajtá:sában és évi tervük túltel jesiié
sében. 

Most :ett köztudomású az is, hogy 
arz alkotmány ünnepének tiszteletére 
kezdeményezett munkaversenyben a 
1·asúivontai.áis szakágában ugyancsak 
első lett a Hámán Kató Fiítöház 
ugyanazoknak az eredményeknek az 
e'.ismeréseként, amiért a miniszteda
nács vándorzászlaját is elnyerte. 

Első tekinte+ünk a versenytáblára 
esett. Nagy J.;;icskaringós betűkkel ez 
áll rajta: 

A megindult őszi verseny leg
jobb eredményei. 

Az öntudatos dolgozók tényleg ki
tesznek magukért. Varga Károly 
begyujtó 248, Tarina Dezső szenes és 
Szirok Ferenc szenes 24 1 ,  Hajdu Ká
roly é.s Horony kazánko\'ácsok 223, 
Konrád, Pau1 ,zenesek 2 10, Babusa 
begyujló peJig 198 százalékkal halad. 
,1ak az é'.en. Kövesdi mozdonyvezető, 
Kasvai és Takács mozdonyfűtök ezen 
a napon 

26 százalékos szénmeglakarítással 
közel 50 mázsa SLenet juttattak a 

népgazdaságnak. 
A versenyóra is pontosan jelzi &Z 

egyes üzemrészek á l lását. 
E!sö utunk Szakos elvt,árshoz Ye

zeteH, a helyi pártszervezet titkárához. 
Éppen jöt t kófelé töie Varju Pál elv
társ, a fíítöház polit:kai lisztje, akit 
szerkesztéi6égünk brigádja min<ljárt 
kérdés�kkel akart elhalmozni. AzoJban 

Varju elvtárs arra való hivatkozássaL 
hogy 

háromszögülésre megy 
és ott a szaks:ren·ezettel és a SZijK
,szolgálattaJ közösen a 100.000 forint 
jutalom elosztását beszélik meg, nem 
ért rá vel ünk foglalkozni. Megnéztük 
az órát. a" e'.ég jó márkának ismert 
„Stova". pontooan 7 óra 40 percet 
mutatott. Mi, persze tudtuk, hogy 
Varju e:vtársnak is komol y része van 
a fűlöház stk<'.rébe.1 és ezért akartunk 
Ye!e be6zé'.ni. !gy, l egnagyobb sajná
latunkra elbúcsúztunk rö!e, nem aka
runk azonban rooszmájúak lenni, de 
megjegyezzük, hogy Varju elvlál'S 
még nyolc  óra hárem perckor mindig 
csak készü!t a háromszögü!ésre, míg 
,·égre e�nek a fel adatának is eleget 
tett 

Ez az üres rész az, amit Varjtí 
elvtárs mondott lapunk részére. 

Az chasók részére eláruljuk, hogy 
alca:oida-tindurae el i xirummal bárki 

0 
,, 

- . ''ló/ono/óso · 
Hlfi/A:V K/TtJ,?iúló'/Józóon 

előhívhatja ét; u_i,ána tisztá,n olvas
ható.) 

A parttitkár „feketézik" 
és mégis megy a munka 

Bemegyünk Szakos elvtárshoz es 
e:motuijuk jövetelünk célját. A párt-

titkár, éppen részben nem párttitkári 
funkciót .át el: .,feketézik" egy ter
moszból. Persze ez a feketézés csak 
segíti a munkát és amikor egyik ke-

zével a forró pafzarat tartja, addig 1:t 
másik kezével iratokat lapozgat 
és máris intézkedik: alig bírja je
gyeztli Mészáros elvtárs, aki éppen 
társadalmi munkában segit a párt
szervezetnek. Gratulálunk a pá/szerve
zetnek, a szakszervezetnek és a szak-

szolgálatn.ak egyiittes jó munkáiukért 
és minde,:i dolgozónak, akit títbaei
tiink, üdvözlünk a sikerért. A doi}!ozók 
arcán öröm és öntudat sugárzik. 

FÚenc, többszörös szfahánovista tű21i
kovácsot, éppen Gazda Géza módján 
ócskavasból kovácso'.lai< új szítóvasat. 
Rab eh-társ egyébként már 

négy hónap óta nem vételezett íij 
anyagot a Szertárból, hanem min

dent ócskavasbúl készít. 
Maris sok tízezer forint megtakarítást 
ért el vele. 

Dezső lsh·án, Rab Ferenc munka
társa és tanítv,ánya is, emelkedő tel
jesílménnyel dolgozik az őszi forga
lom sikeréért Most azért ül i a vasat 
oly keményen, hogy köze'.mu.rban 
mondott önkritikáját és ígéretét valóra 
tudja váltani. Az if i  Dezső István„ 

ugyanis annak el lenére, hogy ifjonti 
héHel rohan a kovác€mühe:ybe, ezt 
gyakra,1 késve teszi meg, amivel vét 
a munkafegyelem vastörvénye eHen. 
Rab nemcsak a munkamódszerét ad
ja át, de Dezsőnél addig üti a vasat, 
amíg me!eg: jó po!;tika i  fe'.vi!-ágcsító 
munkával máris e!érte, hogy nem ké
sik. 

Rab e'.11árs egyébként a versenybea 
255 száza .ék át.:agteljesítménnyel dol 
goz:k és m·nden sz.ándéka úgy meg
szervez.ni a munkát, hogy az ösz.i ver
senybe;i, még ezt is tú,haladja 

1 

nyek Jelenleg kél mozdonyl:;rigád, a 
425-245 és 1, 424- 160 számú mozdo
nyak á l l nak a kísér'et, az új 6zén
kiszabási rendszer vizsgák1>1ának szol
gá!atában, ahcJ mári,, 

10 százalék szénpernyét kever
nek a felhasználandó szénhez. 

Egy öltözőfiók 
50-60 csodabogíír 

Az egyik üzemrészbe,1 Cziczó Jó
zsef kazánkovács csatlakozik brigá
dunkhoz. Arra kér bennünket, hogy 
hívjuk fel lapunkon keresztül a f i .  
gyelmet a fülőház ö'.lözöjére. Mind
járt vele is men1ünk, mert szin1e 
hihetet!enaek ta rtottuk azt, amit á l 
l ított. Cziczó után Tiszafalvi és Dudás 
gép:akatoook ugyanezt á '. l ítotlák: az 
emberről való gondoskodást csak rész
ben ismeri-k a fűtőházban. Az ö!löző
szekrénynek csúfoit „macskakölykez. 
tető" e:avu!t. p iszkos, ahová csak 
begyömöszölni lehet á ruhát, aohol 

Faragó versenyfe le/ős „ Topolinója" 
Dömötör Zsigmond 

- mindenért felelős 

együtt van az o;ajQ\s munkaruha, a 
t is�la fehérneművel, a sáros cipő egy 
csomó s.váb és egyéb csodabogarakkaL 
Csak most sajná!tuk igazáJ, hogy a 
grundra jártunk természetrajz óra 
alalt, mert most be tudnánk számolni 
a sokféle fajta ízelt és ízeletlen l ábú 
apró szömyetegről, amelyek úgy fu.  
tollak szét az ajtó kinyitásakor és 
potyogtak a lábaink közé, minl egy 
eszét vesztett hadsereg. 

Elmegyünk a verse,nyfelelös ablaka 
alatt és bekukkantunk, I1t is serényen 
folyik a munka. Faragé1 Gyula elv
társ vajaskenyeret eszik, hata:mas pa
radicsom piros!ik a kezében kíváaato-
san. Faragó kora reggel jön be m in •  
d ig  munkahe:yére és  e6te 8-9 órakvr 

iar haz.a. Szorgalmasan szerv.ez.i a 
versenyt és Felvégi István elvtárs ter
melési fe,elös.sel az éjszaká,t is nap
pal lá tették csak azért, hogy a mi
nisztertanács váadorzászlaját el nyer
hes.se az üzem. A két 6ztRhánov;sta 
szinte elválasz1hatatianul mindig 
együtt van és jó politikai felv i lágosító 
munkával ,segítik a dolgozókat a fel-

ajáalások megtételében és elvégzésé
ben. 

Képünkön a két barát éppen arról 
beszél, hogy milyen jó lenne Fa
ragónak egy „Topolinó", de Fel
veg, nem áli kötéln-ek: okosabb 
célra fogja felhasználni a 1 00.000 

forintot. 

50.000 fori ntot sz,é!looztanak a dol go
zók között. Közel 1 20 (loigozó része-
sedik 200 ior:inttól 2500 forintig terjedő 
pénzjutalomban. 50.000 forintot pedi g 
a dolgozók szociális beruházásokra, öl
tözők, mosdók stb. épitésére fognak 
felhasználni. 

Faragó eil,tá r6 erre azt _ felelte, hogy 
így helyesebb és továbbra is saját „to
polinóival" fog · vidékről bejámi. 

Meglátogatjuk a Mi/szaki Osztályt. 
Itt ismertük meg Dömötör Zsigmond 
műszaki intézőt, aki most „ telt ei" 
50 forintot, helyesebben a s-.zo.gálati 
vezető a Fegyelmi Szabá1yzat biztosí
lot_l(_L_ jogával éive - 50 forint,a bün
tetett meg illegitim Müléséért. A 

rossznyelvek azt mondják, hogy Dö
mötör Zsiga miatt maradiak hátul a 
kongresswsi versenyben a fűtőházi 
dolgozi,k. amikor versenyfele,ös volt, 
A bírságot pedig azért kapta, me,t 
egyik derűs szép napon e;ufazott a 
Balatonra, .s pőrére vetkőzve napktí
rázoft. Persze még ott ki/öltötte úti· 
számláját, ame;ybe mikszáthi lelemé
nyességgel és írói készséggel azt állí
totta, hogy ő az érdekelt napon az 

őszi csúcsforgalom tebonyolitását el
lenőrizte fárasztó vidéki tílon. 

Az enyhének egyáltalában nem ne
r•ezhelő bércsaláson még a Balaton 
fölött sugárzó nap is elkomortt!t, de 
mit tehetett egyebet, tudta, bizonyára, 
hogy a dolgozók úgyis lelep,Pzik e 
turpisságot. [g-'J is történt. Dömötör 
Zsiga azóta többször elénekelte a 
,,Szomorú vasárnap" cimii ismert dct't, 
és tanult az eseményekből. Be aka,ja 
hozn1: hibáját és mindent magára vál
lat. 0 a szénfelelös, a tűzfele:ös, az 
olajfele/ös, a kísérleti fele:ős, a gfp 

Ezen a képen a felskiccelhetö rovarok 
kis hányadát látjuk. Elnézést i<érünk 
az olvasóktól, hogy ügyetlenségünk 
megakadályozott abban, hogy a gyüj

teményt kiegészithessiik. 
. Amikor végignéztük .i piszkos, s.ep

res! mkán látott öltözőhelyiségeket, 
az ugyancsak kopott rnosdóhelyisécret 
és fürdőt, igaza<[ adtun•k Cziczó eiv
társnak és társainak. hogy jóval töb
bet iörődhetnének ezzel a kérdéssel 
a helyi párt- és üz;emszervezet, a 
szakszolgálat vezetői. A doigozók tel 
Jesen felesleg�nek tartjá,k azl is. 
hogy többszáz méter bosszús.ágban kí. 
nai nagyfa ! la l  vették körül a fülöház 
területét, holo�t egyelőre fontosaiJ.b 
é�ítkezések i s  lettek vo'na, mi•nt pé l 
daul egy korszerű ö'.tözö és fürdő. 
Vagy egy olyan kompre-sszor, amely 
6-7 atmoszféra nyotnássa.l do'gozik, 
·,1em úgy, mint a mootani, ame:y a 
beieö!t nagy köl1ségek ellenére is csak 
másfél nyomást juHat a légvez.etékbe. 
Emiatt 

két év óta már naponta órákon 
keresztül áll a szereldei munka. 

Fődi Sándor sztahánovista ifi-mozdonyvezető 12.000-lől 
30.000-re emeli a két mosás közötti kilométerteljesítményt 

Errö: meg is győződünk mindjárt, 
mer.t ki.'enc óra már elmúlolt és még 
nem volt komprimált levegő. a mííhe]y
ben, Ezért akar Friss Miklós is elmen
ni, a,kit most terjesztettek fel sztaha
novista éremre. Kazánkovács létére 
olyan helyen tartiá•k, ahol csöveket 
húznak éis nem tudja teljes munkaké
pességét és tehetségét kiicjten,i a terv 
túlteljes.itése érdekében. 

Megyünk ki a lűtőházból, de egy 
pil l anatra meg.ál lunk egy oszlop elöh, 
amely nem a szovjet hősök, a fe!sza
baditó Szovjet Hadsereg em!ékét örz1, 
hanem két vasutas do'.gozóét, akfk 
1942 októberében és 1943 februárjában 
a Don me1,tén életüket á idozlák a 
hazáért. ők még nem tudták de mi 
tudjuk, azt, hogy Podwis!ojéné!, s a 
Don mentén nem a hazáért véreztek 
a magyar nép fiai, hanem az imperia •  
lista érdekekért, a tőkések, a nagy

Födi Sándor elutárs, sztahánovista 
ifjúmunkás mozdonyvezető ezév jtí
niusában indította el a jóminőségi 
szénnel való takarékososági mozgal
mat: arra hívta fel mozdonyvezető és 
fűlőlársait, hogy az addigi át:agos 35 
százalék helyett 50 százalékban a 
gyengébb, harmadrendű szeneket hasz. 
rui,ják fel. Födi Sándort, már minden 
vasutas ;,smeri az országban e kezde
ményezése révén. Most pedig, hogy 
jó munkájával erőteljesen hozzájárult 
a fíitölzáz sikeréhez, s kormányunk a 
Marryar Munka Erdeméremmel tüntet. 
le 'Z;, példaképe lett sok ifjúmunkás 
társának. 

Mivel segiletle Földi Sándor a mi
nisztertanács vátidorzász!ajáért folyó 
harcot? Ezt is megtudjuk. Vá:lalta 
azt, hogy 15 százalékkal csökkenti a 
javítási köitséget és hogy az előirány
zott szénmennyiségből 100 százalék/JZ 
megtakarít. Ezzel szemben 

40 százalékkal csökkentette a J1t
vítási költségeket és 24 százalé-

kos szénmegtakarítást ért el. 
Födi elvtárs azonban azt mondja, hogy 
a kitiintelés nem ok a babérokon vaió 
nyugvásra. Eppen nem a vasutc1sok
ná/, ahol most kezdik végrehajtani llZ 
ősz; cstícsforgalom soha nem látott 
feladawit. Es éppen ezért versenyre 
hívta ki az ország valamennyi moz
donyvezetöjét_ 

Sztálin elvtárs 72. születésnapjára, 
december 2 1 -re további öt száza
lékkal emeli a harmadoszfályá 

szén már v'állalt 50 százalékos 
felhasználását és azt, hogy mosás
tól-mosásig 12.000 kilométerről 
30.000 k 1 lomél erre növeli moz
dony�nak kílométerteljesítményét. 

jó karbautarlási felelős, a salöbbifele
ífü-. Reméljük, hogy meg is felel a, 
uáHait feladaJ.oknak. 

Ifjú mérnökök 
ííj szénkiszabási tervet 

dolgoznak ki 

Három ifjú ménnök, akik a közel - birtokosok és a íöpapok uralmáért, a 
multban kerü:tek ki az egyetemről , profitért • • •  
népi demokráciánk neve:te fiatalok új A h ibák meJ!e,t azonban nem men
szénkiszHbási terven dolgoznak. Mes- nek el a fí•tőház öntudatos dolgozói 
tyá11ek Ervm, Bottlik László �s Pápai és harcol nak az<>k kijavításáért. A 
István elmondják, hogy régente a moz Hámán Ka1ó Fűlűhí,z tartsa meg to 
donyok ,szén•kiszabását szerencse do! - vábbra is harc<:<s ,ze:!emét, növelje 
g>ává tették, most ha,tározott terv sze- küzdöképességét és lendüljön élre az 

""i" =- -� . ri nt, a z  őszi forgalmi verseny szerves őszi Iorga!m1 versenyben, ame'.ynek 
: -------= u .

. 
oo:::!� 1 részévé akarják beil leszteni az új szén- sikere döntően biztosítja felemelt ter

"'- :_}_!,t>OD - u· 
pe J kiszabási rendszerüket. Elmondották, vünk másodi·k tervévének túlteljesi-ff'\. Jését . 

)rA"'" __ _ 

Fe[liaszná!ja Blazsenov elvtárs ta
nítását, amelyet a híres szovjet moz
donyvezető adott ál a Hánuín Kató 
Fűtőházban. Pemyelztízókból, szén
rakókbó: és [akatosokból 

mozdony karbantartó vertikális 
brigádot alakítanak. 

Rab Ferenc tüzikovacs 
a Gazda-mozgalom „rabja" 

A fűtőház erőteljesen bekapcsolódott 
a Gazda-mozgalomba. Máris jó ered
ményékr1íl szá1nolhalnak be a dolgo· 
zók. Aniikor például i11eg1átogattuk az 
át'agos 200 százalékkal dolgozó Rab 

\� s�""rp;wte;t 

hogy az új  szénkiszabási rendszer 
döntően fontos részét képezik a szén 
rcrnyének és a salakban rejlő szénnek 
feihaszná!ásával folytatott eredmé-
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A BÉKEKÖLCSÖN ÜGYE - A BÉKE ÜGYE 
JEGYEZZÜNK VALAMENNYIEN BÉKEKÖLCSÖNT ! 
A Magyar Népköztársaság_ . kor

mánya ma reggel felh1vassa 1 
fordult Magyarország dolgozó népé
hez: jegyezzen mindenki békekölcsönt, 
bocsássa megtakarításait a nép á l la 
mának rendelkezésére. 

Az ötéves tervkölcsön, majd az első 
békekölcsön jegyzése óta egész nép
gazdaságunk a ten·nek meg!elelöen 
elöcehalad és a legtöbb ,erü!eten, hála 
munkásosztályunk, a dolgozö paraszt 
ság és a haladó értelmiség, az egész 
magyar dolgozó nép erö!eszítéseinek, 
tervelőirányzatainkat te! jesítiük, söt, 
túlteljesíljük. A magyar n<';p báiran 
néz a jövőbe, amely újabb harcokat, 
de egyben gyözelmeket és egyre foko• 
zódó jólétet ígér számára. 

Az elmult napokban már harmad 
szor került sor az ötéves tervkölcsön 
sorsolásra és elsőízben az elsö béke
kölcsön sorsolására. A két sorsolásnál 
az egész nép lelkes egybeforottság
ban mutatta meg szeretetét és bizal
mát szocialista ál lamkölcsönünk iránt. 
Népünk minden fia büszke volt arra, 
hogy megtakarított forintjaival hozzá
járulhatott ötéves tervünk sikereihez, 
a szocial ista építés ütemének meg
gyorsításához és a béke megvédéséért 
folyó harchoz. 

Valamennyiünk előtt ismeretes, hogy 
felemelt  ötéves tervünk és hatalmas 
beruházásaink teljesítése és túlteljesí 
tése nem mindennapi erőfeszítéseket 
követel tőlünk. Azt sem lehet elfelej
tenünk, hog-y az imperialista háborús 
uszítók egyre fokozódó agresszivitása 
a békés, alkotó népek ellen különös 
súllyal esik latba tervünk te! jesitésé• 
nek és meggyorsításának idején. A 
magyar dolgozó nép minden hazáját 
szerető fia tudja, hogy a világmére
tekben folyó békeharcból neki is ki kell 
vennie részét, de azl is  tudja, hogy eb
ben a harcban mel lette áll a nyolc
százmill iós béketábor és vezetője, a 
hatalmas Szovjetunió, a népi demo
kráciák ország11i, s a kapital ista or
szágok imperialista zsoldban sínylődő 
dolgozói is. 
A magyar népben az elmul t  évek 

során még keményebb lelt az az 
elszántság, hogy munkában és tettek
ben helytálljon a békefront magyaror
szági szakaszán. Megértették dolgo
zóink, hogy felemelt ötéves tervünk 
eredményeinek növelése, a béke harcos 
megvédése az a döntő feladat most, 
amelyre minden képességünket és 
erőnket mozgósítani kell. 

Népköztársaságunk kormánya, ami
kor tehát újabb békekölcsön kiboc-sá
tásál határozta el, voltaképpen ötéves 
tervünk fejlesztését, á l lamhatalmunk 
további megerősítését és a béke 
ügyét szolgálja. Valóban, a békeköl
csön ügye - a béke ügye. 

A vasutas dolgozók a maguk terüle
tén láthatják legjobban, milyen döntő 
változások történtek ötéves tervünk 
első két éve alatt. Valamennyi szolgá
lati ág dolgozója tapasztalhatja, ho
gyan alakul át vasútunk szocialista 
vasúttá a nép államának adott kölcsön 
révén, hoe-yan segítik a kölcsönök a 
szebb és boldogabb jövő alapjainak 
lerakását. Látják dolgozóink, hogy a 
párt szavára, mint kősziklára, építeni 
lehet, a Magyar Népköztársaság kor
mánya maradéktalanul visszaadja a 
kölcsön adott forintokat, s ezenkívül 
visszaadja szocialista alkotásokban a 
dolgozó nép feleme'.ésében is. 

A vasút dolgozói közül például a 
multban még emberszámba sem vett 
pályamunkásoknak, hogy nehéz fizikai 
munkáló! mentesítse őket, hatalmas, 
új, szovjet gépóriásokat adott. Ezek
ben a l;(épekben, amely az embert 
védi a kizsákmányolástól, benne van
nak a vasutasok kölcsön adott forint
jai i� Az ú j  automata térközbiztosító 
berendezése.!<, a hangosbemondóval és 
fényjelzövel felszerelt gurítódombok, 
rendezőpályaudvarok, a siófok-bala
tonszente-vörgyi vonal ú j  biztosítóbe-

rendezése, a miskolci vonal vi l lamosí
tása, a budapest-ferencvárosi pálya
udvar kibővítése, a nyíregyházi ú j  
ál lomásépület, a záhonyi, dombóvári, 
nyíregyházi új laktanyák, vagy a 
Landler Művekben ezer dolgozó ré
szére épített mosdó- és öl tözöhelyiség 
- mind mind az ötéves terv, a terv
és békekölcsön igazi nyereményeként 
jelentkezik a vasutas dolgozók életé
ben. Hosszú oldalakon lehetne felso
rolni még a vasutas doigozók igazi 
nyereményeit: a rakodás gépesítését, 
ezer és ezer ú j, korszerű vagon, száz 
és száz új mozdony, a személypénztá
rosok automatagépe, az új 303-as so
rozatú gyorsvonati mozdony, a vas
utas napköziotlhonok, bölcsődék, kuL 
túrotthonok, a vasutas középiskolák és 
a most megnyílt ú j  vasutas egyetem, 
nem is szólva a sportpályák százairól. 
A dolgozóknak, a magyar vas-

ulasságnak i,., ezek az igazi 
nyeremények. Jól mondotta Rohácsi 
Gyula, pécsi vonatfékező, aki nyere
ményének kihúzásakor így szólt tár
saihoz: .,Nem az a döntő, horw 1500 
forintot nyertem, hanem az, ftO![!J se
l{ífSé![et 11yujtotlam az államnak a cél
kitűzések meavalósításához." 

Balázs Gyula, celldömölki jegvvizs
gá!ó, a l egutóbbi tervkö!osönsorso· ás 
százczerforintos főnyereményének 
egyik boldog nyertese pedig ezeket 
mondotta: 

.,Minden jeg!jzésnél ott voltam és 
szévcse11 jegyeitem. M inf kalauz, saját 
szememmel láftam, hoaya,i "épül az 
Inotai Erőmíi a szántóföldek helyén, 
s látom, hol{y az ötéves terv a vasútra 
is l{Ondol: új állomást kap Székes
fehérvár és mel{kezdték a székesfehér
vár-várpa/otai ayen!{efelépítményü 
vonal elsőranJ!úsítását. A vasutas ui
sáaban o/uastam, hoay Analiában és 
Fra11ciaorszál{ban beszitntetik a kapi
tilstálmak ki nem fizetödő másod
rendű vonalak foraalmát és sokezer 
vasutast tesznek kenyértelenné. A mi
kor ennek ellenkezójét látom idehaza, 
csak azt mondhatom, hol{.// szívvel
/élekkel seai/em a pártot és a kor
mányt abban, hol{y felépítse a szocia
lizmust, amelynek ann.11i szép ;elél 
látjuk máris. Es, ha arra sor kerül, 
ha a kormány újabb kölcsönt bocsá
tana ki, ott leszek az elsők között ál
dozatkészsé![ben is és a ie![yzési a![i
tációban is." 

De nemcsa.k R.ohács; Gyula és Ba
lázs Gyula látja így és tudja azt, hogy 
mindez csak kezdet, s az ötéves terv 
minden dolgozó számára boldog jövőt 
teremt, hanem az öntudatos vasutas 
dolgozók tízezrei és éppen ebben van 
a második békekölcsönjegyzés s ikerei
nek záloga is. 
A vasutas dolgozók nagyon jól 

tudják, hogy a béke megvédésé
hez erő, szi lárd gazda-ság-i hatalom, 
anyagi eszközök kellenek. Tudják azt, 
hogy a béke védelmének íeladata el• 
választhatatlan nálunk a szocial ista 
építő munkálói, a terv eredményes 
megvalósításától és túlteljesítésétől. 
Tudják azt, hogy az őszi csúcsforga
lom sikPres lebonyolításával, szilárd 
munkafei.cvelemmel a tervet segítik, s 
a terv lel jesítése és túltel jesítése kö
zelebb hozza a szocializmus megvaló
sítását. Ezért, aki békét akar, aki sze
reti és védeni akarja nemzeti füg-get 
lenségünket, az segíti néphadsereg-ünk 
erősítését. A békekölcsön ezt a célt is 
szolgálja. 

Vasutasok! Szervezzük hatalmas tö
megmozgalommá, a vasutas dolgozók 
tízezrei mozg-almává a második béke
kölcsönjegyzést. Mutassuk meg, hogy 
a vasutas dolgozók megbonthatat'an 
egységben, egy emberként sorakoznak 
fel pártunk, szeretett Rákosi elvtár
sunk mög-é és hogy a jegyzéssel is. bi
zonyítjuk a vasutas dolgozók tettre - '  
készségét, amellyel megvédik minden 
támadással szemben a béke, az ötéves 
terv ügyét. 
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A .,,Szocial ista Vasútért" ankétja a szál l íttató vállalatokkal 
a háromnapos kocsiforduló megvalósításáért 

A vasutas dolgozók az első vasutas
napon megkezdték legnagyobb felada• 
tuk: az őszi csúcsforgalom lebonyolí
tását. A szocial izmus gyorsabb ütemű 
építése, a béke megvédésére irányuló 
eröfeszítés, s nem utolsó sorban fel
emelt ötéves tervünk megvalósítása 
még a ta\'alyiná l is hataimasabb fel
ada1ok elvégzése elé á i ' ítja a vasút 
dolgozóit. 

Alig indult meg az őszi csúcsforga
lom, máris hiányosságokat tapaszral 
tunk. A szerkesztőség brigádja meg
ál iapítotla vizsgálata során, hogy a 
szűk keresztmetszet, a kocsiforduló 
meggyorsításának fékezése már hosz
szabb idő óta azokra a hiányossá· 
gokra vezethetők vissza, amelyek a 

kocsik be- és kirakásánál történnek. 
S zü:<Ség volt arra, hogy lapunk - a 
szovjet példa felhasználásával - 'Se
gítsége( n)'ujtson a felmerülő hibák 
megszüntetése és a háromnapos ko
csiforduló megteremtése érdekében. 
Ezért a, közlekedés- és postaügyi mi
nisztérium és a vasutassza-kszervezet 
lapja, a „Szocialista Vasútért" anké· 
tot rendezett. Az ankét célja az volt, 
hogy az érdekelt minisztériumok és 
szá l l íttató vál la latok közösen megbe· 
széljék: milyen módszerekkel és intéz
kedésekkel kell biztosítani az őszi 
csúcsforgalom sikeres lebonyolítása 
érdekében a vasútüzemi értekez let 
egyik döntő határozatának végrehaj
tását: a háromnapos kocs.ifordulót. 

Bebrits elvtárs : ,,Komoly elmaradás mutatkozik 

az őszi forgalom lebonyolításában" 

Elsőnek Bebrits Lajos elvtárs, köz· kellene már tartanunk. Az elmaradás 
lekedés- és postaügyi miniszier szó• oka - folytatta Bebrits elvtárs -, 
lait fel. Elmondotta,, hogy máris hogy 

komoly elmaradás mutatkozik az a vasutasok és a szállíttató vál-
öszi forgalom lebonyolításában, lalatok nem értik még, milyen 
mert a vasút az erre az időre cé- , nagy feladatról van s7JÓ. 
lul kltűzött három és félnapos ko- Arra hivatkoznak sok helyen, hogy je-csifordulót nem teljesíti. Ientősen túlteljesítik a kocsitartózko-

A kocsiforduló ma is 4. 1 -4.2 nap. dási normákat, csak éppen azt felej· 
lgy aztán nem tudnak naponta 2000- tik el, hogy ezek a normák átlagot 
2500 vagont a száll íttató vál ia!atok vesznek a'apul és körülbelül meg
rendel l,ezésére bocsátani. Az utóbbi egyeznek az áprilisi forgalomnak meg
két-három évben egyszer sem mutat- �le'ő idövel. Ekkor pedj:g csak 8500-
kozol-t ilfen k cs1hiány. A he1yzet te- 9000 kocsit ál : ílotfunk ki naponként. 
hál komoly és e1engedhetetlenül szük- Vegyük csak például a Nagyvásárte
séges az azonnali fordulat lepet. Ide naponta mintegy 350 vagon 

Különösen hátrányt szenvednek az fut  be s ebből 50-60 vagon csak az 
út- és vasútépítkezésekhez szükséges éjszakai órákban kerül kirakodásra, 
kőszál l ítások, a folyamkavics. mely holott délután 2-3 órára mindent ki 
nélkülözhetetlen a beton előá l l ítási, - kellene rakni. Tömegesen fordulnak 
hoz, jelentősen csökken·! a légi a - és a �lő olyan esetek, hogy az á llomások 
cserép, a bauxit rakodása, de egyes nem adnak szabad utat a kocsiknak 
á l lomásokon még a gabona elszállítá- a kirakodóhelyekre. ]gy vesztegetik el 
sához sem tudunk kellő mennyiségű a drága idot. Világos, ha ezeket ki
kocsit kiá l l ítani. Ez annál nagyobb küszöböljük, ki tudjuk ál l ítani na
hiba, mert termelöszövetkezeteink még_ ponta a 15.000 vagont. Sok helyen 
nincsenek berendezkedve helyi raktá- figyelmen kívül hagyják az őszi íor-
rozásra. galomnak azt az elengedhetetlen szük· 

A hiányzó kocsik száma az elmult ,égességét, hogy 
hónap egyes napjaiban államlóan rakodni kell éjjel-nappal, vasáma-
nőtt, pedig további követelnli- pon és ünnepnapon is. 

nyekkel kell számolnunk. Számos üzem délután 4 órától nem 
Nemsokára több héten át naponta rakodik másnapig, másutt szombat 
több mint 2000 vagon kell a cukor- délutántól hétfőig a kocsik ki- vagy 
gyárak felé zúduló cukorrépa elszál- berakás nélkül ál lnak. 
lítására, 800-900 vagon a burgonya, A vasút dolgozóira tehát az a fel-
eiszállítására. Igen nagy a káposzta- adat hárul, hogy célszerűen állít-
és az a lmalermésünk is. Eppen ezért, sák össze a vonatokat, minél több 
ha tel1esíteni akarjuk azt a, feladatot, túlsúlyos vonatot továbbítsanak, ne 
amelyet pártunk és kormányunk elénk al<adályozzák a vonatok áthaladá-
tíizölt, a jelenlegi 1 1 .000-1 1 .500 kocsi sát - a szállit,tatókra vis:ront az a 
helyett egy-két héten belül 1 5.000 ko-

, 
fedadat hárul, hogy karöltve a 

csil kell kiál l ítanunk mindennap rako. vasút dogozóival, gyorsabban rak-
dásra. Most 13.000-13.500 kocsinál ják ki és be az áruka,t. 

A ,,Szocialista Vasútért" a szovjet sajtó példája nyomán 

vette fel a kapcsolatot a szállíttatókkal és beszéli meg velük 

a forgalom meggyorsít6sának problémáit 

Ezután Sze/ecsényi István elvtárs, 
a „Szocialista \lasútért" szerkesztője 
ismertette az ankét összehívásának 
célját és fellárta a, vasút és a szál l í t 
tató vál lalatok munkájában lévő hiá· 
nyosságokat. Elmondotta, hogy a szov
jet sajtó példája a lapján a „Szocia
lista Vasuiért" is felveszi a kapcso
latot a száll íttató felekkel és megbe
széli velük a felmerülő hiányosságo
kat a háromnapos kocsiforduló megte
remtésének elősegítése érdekében. 
Hangsúlyozta, hogy az ankét összehí· 
vásának ideje egybeesi k  a vasutasok 

legnagyobb erőpróbájának, a múltévi
nél közel 40 százalékkal magasabb 
őszi forgalom végrehajtása idejéve! .  
Az óriási feladatok elvégzését aq;on
ban a vasutas dolgozók egyedül nem 
tudnák megoldani. Annak ellenére, 
hogy 

hatalmas segítséget kapunk pár• 
tunktól és felrnéthetetJ,en támog:i
tást jelent számunkra a Szovjet
unió hős vasutasaina.k tapasztalata, 

nem érhetünk el eredményt a vasúton 
kívülálló fuvaroztató válla latok és 
üzemek segítsége nélkül. 

A vasutasszakszervezet 

és a felsőbb vasúti szakvezetés felelőssége 

Be�zámolt arról, hogy sokezer vál· 
1 
vég_rehajtásában, de meg keJ.1 állapí

lalat és üzem komplexbrigádja segíti tarn, hogy 
. . . az élenjáró komplex-brigádok kö-es támogatia a vasutas dolgozokat a zül hlán.yzanak nagy{4zemeink: 
Vasútüzemi Ertekezlet határozatainak ' Diósgyőr, Ozd, Csepel-gyártelep. 

Ezeken a helyeken még nagyon gyen• 
ge lábon áll a kornplexbrigád-mozga
lom és ez meglátszik a munkán is. 

A közelmúllban brigádunk felülvizs
gáita a vasút és a szál l íltató felet,. 
dolgozóinak együltmüködését. Meg
ál lapítást nyert, hogy sok helyen sem 
a vasút, sem a-z üzem dolgozói nin
csenek tisztában az együttműködés 
jelentőségével. Az üzemek a komplex
brigádmozgalmat sok helyen csak a' 
vasút mozga lmának tekintik. A válla· 
lásokat egyszerűen csak átveszik a 
vasút felbontott tervszámaiból, hogy 
csak eleget tegyenek a vasút szorgal 
mazásának. Például Budapest-Fe· 
rencváros ál lomáson a mozgalmi szer
vek tudta nélkül a tervszá ifüás dol
gozói az általuk kidolgozott válla láso
kat vitték ki az üzemekbe és olt alá· 
íratták a szállítási osztály vezetőivel. 
A szátíltató felek jogosan és meg,e
helösen sok esetben teszik kifogás tár
gyává a vasútnak ilymódon való eljá· 
rását. 

Ugyanígy a komplexbrigádok telje-
sítményeinek kiértékelése is mecha-
nikus. 

A origádm,ngalomnak nincs nyil 
vánossága, a· dolgozók nemigen tud
ják el ienőrizn'i a mozgalomból folyó 
eredményeket és teljesítményeket. De 
nemcsak a vasútnál van ez így, ha· 
nem néhany üzemben is. A kelenföldi 
Epüietelemgyár szállítási osztályának 
vezetője a mozgalom nyi lvánosságával 
kapcsolatban ezeket mondotta: ,,Erről 
nem sokat beszélünk, megkapjuk az 
eredményeket a vasúttól és kész." 

A felelősség kérdését felvetjük és 
ezt meg is kell tennünk - folytatta 
Szelecsényi elvtárs. - Megál lapíthat
juk, hogy 

a komplexbrigádok helytelen mű
ködéséért, a szállíttató felek és a 
vasút dolgozót együttműködésének 
hiányosságaiért elsősorba.n a vas
utassza.kszerveut és a felsőbb vas-

uti szakvezetés felelős. 
Egyik szerv sem tett meg minden le
hetőt az együttműködés kiszélesítésé· 
re, aminek közvetlen következményét 
máris látjuk: egyre-másra jelentkez
nek a bajok, és órákat, napokat áll
nak a kocsik, 

várnak be- és kirakásra, gátolják 
a kocsiforduló leszorítását 

- ami pedig az őszi csúcsforgalom 
lebonyolításának döntő előfelléte!e. 
Számos példával bizonyította, hogy 

a kocsik egyes feleknél napokat 
várnak kirakásra. 

A továbbiak során a gyakorlati hiá
nyosságokat ismertette a vasút és a 
szá l l ítófelek területén, majd rámuta
tott a hibák és hiányosságok meg· 
szüntetésének módjára. Kiemelte, hogy 
a terviegyelem megszi lárdítása egyike 
azoknak a feladatoknak, amelyeket a 
vasút és a szá l l íttató egyaránt végre 
kel l, hogy hajtson. 

Huszonöt felszólaló teH ígéretet 
vállalata nevében a háromnapos 

kocsiforduló megvalósítására 
Ezután került sor a hozzászólások

ra. Nagy LajOIS a TüZERT részéről 
megá:Iapította, hogy a komplexbrigád
mozgalom e!lapooodott. Javasolta, 
hogy az ankét után igazgatósági te
�üleienkint hívjariak össze országos 
ertekezletet, ez még jobban szolgálná 
az ügyet. Dr. Trigárszky Rezső (Ter
ményforgalmi . �gyesülés) hangsú
lyozta, h,gy halozati panaszlevelei el
sősorban a, vasút ellen irányulnak. 
Az elöértesítések hiányosságáról be· 
szélt és több rugalmasságol követelt 
a két szerv mqnkájának megjavítá
sá_ra. G_eruska Pál (földművelésügyi 
mm1sztenum) az együttműködés meg
javítására politi�ai felvi lágosító mun· 

(Fo!ytaíás a másodt'k' oldalon) 

ÉQen a magyar néphadsereg: szabadságunk, építőmunkánk, békénk védelmezije/
1 



A MAGAD HASZNÁRA, A HAZA JAVÁRA JEGYEZZ BÉKEKÖLCSÖNT ! 
Balázs Gyula, a 100.000 forintos nyeremény egyik nyertese : 

, ,Az ötéves terv a vasútra is gondol" 
Celtdömö,k . . . Rendezett, szép du

ruin.lti/i városunk. Mindenki ismeri az 
országban. Fontos vasúti CSúmópont, 
de most nem erről beszé/n,ek, ha Ceil
dörnö!kről szólnak. A harmadik teru
kö[csönsors?lás J00.000 forintos fö
nyeremenyenek egyik nyertese Cell
dömölkön !akik. Pesten már sokan 
tudják és a hir gyorsan repíti toua 
Balázs Gyula jegyuizsgáló neuét. De 
a szerencsés fii/erő erről mit sem tud, 
nyugodtan lefekszik vasárnap esie és 
még hosszasan eljátszik hároméues 
kisú.ínyával. És amint a kis aprósá
g_ot. nézi, . !"-ikimt kanyarodik anyja fe
lol hozza1a, s milyen édesen bújik 
ocfa m,:,lféje, majd louago! rajta, egy 
pillanatra eiszébe jut a húzás utclsó 
napja. Odaszéé a fiatal ass�nynak: 

Ts is arra gondolsz? 
Az asszonyka felneuet és Magához 

/ulzza a kislállykát: 
- Arra . . . Es te is? kérdezi 

vissza a férjét és mind a ketten el
Muetik magukat. Bizon_y jó uolltfl 
- gottdolják -, de uaiahogy bennük 
marad a szó, e/oltják a vi!lanyt és a 
kis lakásban arról álmodik két ember, 
kogy mi lenne, ha valamit nyernének. 

S amíg alusznak, az Országos Taka
rékpenztár lázasan kutatja: kik a 
boldog nyertesek. J00.000 forintot 
négy 50 forintos terokötvény számával 
húzták ki szeptember 9-én a Zene
akadémia nagytermében. Az 1620 
sorozatú 04.15 sorszámú tervkötvény 
Balázs Gyulának is szerencsét hozott, 
de mii sem tudott róla. Hétfőn reg
gel már korán bement szolgálatba. 
ló félórával előbb szokott munkahe
lyén jelentkezni, mert brigádjával ó 
maga is harcol a munkafegyelem 
megszilárdításáért. Balázs Gyula min
den hétfőn megveszi a „Népsportot". 
SzenvedélJles sportoló. Ezen az emlé
kezetes ftétfón is meguette és tekintete 
mindjárt a nyereményekre esett. A 
kisebb nyeremények között kutatta a 
saját számát, nem is mert gondolni 
arra, hogy a nagyobbak között meg
nézze. A kis nyeremények között 
azonban egyetlen szám sem hason
lított az övére. Nyugodtan olvasgatta, 
hogyan szerepelnek a Lokomotívok és 
ha egy-egy ismerős futballista jó, 
vagy rossz kritikát kapott az ujság
ban, megjegyzéseket lett a lap bírála
tával kapcsolatban. Hol ,gazat adott 
neki, hol epésen megjegyezte: ,,Ez 
még mindig benn van a csapatban? 

Ekkor barátai elkérték föle a „Nép
sportot". És amíg munkatársai bön
gészték a lapot, ö arra gondoit, hogy 
tavasszal ismét húzás lesz és ha mást 
nem, talán csak visszasorsotják be' 
fizetett forintjait. Ezen egy kicsit 

gondolkozott Balázs Gyula és elszé• 
gye te magát. Az jutott eszébe, hogy 
mikor elindult uonatjával. számtalan
szor e/robognak az épülő Inotai Erő
mű mellett. Épen a multkor mondta 
neki egyik barátja: ,,Ebben a m, 
pé11z<ink is benne van, gyerek!" Es 
ahogy erre emlékezett, e:fogta a szé
gyenérzés. Dehogyis kíoánja vissza a 
pémét. A mu!tkor Pesten járt és sa
jlÍl szeméue1 látta a Népstadion hala/-

mas építkezéseit. Büszkén nézte az új 
st.adiont, a sportért rajongó szíve he
vesebben dobogott. Huszonnyolc évé
nek lendülete és rajongása alt ragyo
gott a szemében., még az asszonynak 
is e:mesélte, milyen lenyiigöző hatás
sal volt rá a szocialista épületóriás. 

Az is eszébe jutott Balázs Gyulá
nak, hogy a rlJ/mbadöntött Székes
fehéruár és még sok-sok állomás kor
szerü, gyönyörű állomásépületeket, 
raktárakat kap. ö vonalkíSérő és a 
fordulóállomásokon sokszor nem tud 
lepi'henni, mert uagy nincs laktanya, 
ua,111 nincs elég férőhely az állonuí
son. Az ötéves terv egész sor fürdővel 
fel.szerelt laktanyákat j,i.ttat a vonat
kísérőknek, a mozdony1zemélyzetnek. 
De arra is emlékezett, hogy Székes
fehérvár és Várpalota között, tehát a 
saját szűkebb hazájában e!sőrangú
sílják a ,'Ona{at. Nagyobb mozdonyok. 
jobban megrakott kocsik sokka. f[gor
sabban röpíthetik az árukat rendelte
tési helyére. Még Celldömölkn.ek is 
jut gyár az ötéves leru folyamán. 

/Js amikor arra gondol, hogy szülei 
fáfástól-vakulásif!. túrták kis földjü
ket, hogy a nagy családot a legszlikö
sebb betevő falattal elúíssák, vissza
emlékezik a ,naga gyermekkorára, -

összehasonlítást tesz a felszabadulás 
óta eltelt élete és avval a biztató jö· 
vővel, amely a dolgozó nép előtt á/;, 
boldogan gondol gyermekére: soha 
nem láto't boldogság vár a szocializ
must építö emberre és családjára. 
Balázs Gyula mélyet szi,·olt a csí
pős reggelt levegőből és úgy érezte, 
hog11 egyhavi fizetésének megjelelö 
jegyzésset se ,óta le háláját a mun
kásoszfá.!y, a párt és a nép kormánya 
iránt. A.11 ö forintjai ott kamatoznak 
az épülő úi mozdonyokban, az új fel
vételi épületekben. a korszerű dinami 
kus berendezésekben, a vasútvc·nul
nak is beillő sok kilométer hosszú
ságú ipartrágányokban, az új vasúti 
hidakban és vasúfoona·akban Ezek 
teszik lehetöué a sokszáz új 'gyár és 
hatalmas <izem termelvényeinek el
száLlítá1sát, a mezőgazdaság, a do•go
zt, parasztság betakarított termésének 
rendeltetési helyükre való e/juttatá
sát. Dehogyis kell neki az a pénz. 
Használja csak az á!lam. 

Balázs Gyufa a pártra. Rákost elv
társra is gondolt. Csodálattal tekin• 
tett a dolgozó nép vezetői, tanítói feté, 
akik belső és külső el!enséggel harc
ban állua, rendkívül feszült nemzet
közi helyzetben szikiaszilárdan építik 
a szocializmust, s vezetik a népet a 
felemelkedés útján. A párt az, amely 
gondoskodott a magyar nép fiaiból 
áJ.16 erős néphadsereg felállításáról. 
MegvMjük alkotásainkat, szilárdan 
és elszántan védjük magyar fronfsza. 
kaszát annak a béketábornak, ame'yet 
felszabadító11k, a Szovíetunié, vezet. 

Felsult a celldömölki reakció 

Balázs Gyula arra riad. fel, hogy 
kartár,ai kezébe nyomják a „Nép
sporlot". El akarja tenni, már kezd, 
i.s hajtogatni, hogy beleteszi a jegy. 
vizsgáló-táskába, de még van idő a 
jefen/kezésig, szétnyitja és . • . 11em 
akar hinni a szemének: a 100.000 fo
rintos főnyeremény alatt mintha a 
saját számát olvasná. Egy pi!lanat 
alatt ú.gq érzi, hogy szíve a torkában 
dobog, e.sápad. Remegö kézzel elő
veszi kis jegyzetét, de alig akarja 
megtalálni azt az olda.lt, ahouá köt
uényeik számát feljt>gyezte. Vé_gül fel
nyitja. A szám: 1621} .slfroiálsa.m, 
0435 sorszám - egyezik. l<.ifújf, 
gát, sápadtsága elmúlik, elönti a vér 
az arcát_ Süle Béla, oonalvezetöje 
észreveszi a változást és cdaszó/ 
neki: - Mi r,an veled, Gyuszi, c.sak 
nem nyerted meg a 100.000 forintos 
főnyereményt? És jót nevet hozzá, amit 
átvesznek a többiek is. 

(Folytatás az elsó oldalról) 

- De bizony, megnyertem, Béla bá
bácsi - mondja Balázs Gyula sze
rényen - én magam sem akarom el
hinni, nézzék már meg maguk is. 
Ezze1 odaadja a feljegyzést, meg az 
újságot és egy fél perc se telik bele, 
a „köpködő" kiabálások/ól lesz han
t:fOs, Süle Béla és a többi kalauz 
ölelik, szoror1gat.ják Balázs Gyulát. 

kát végeznek. Arra kérte a vasút 
szak-vezetőit. hogy a rendeletek kiadá 
sánál rugalmasabban járjanak el, ne 
léptessenek azonnali hatál lyal rende
leteket életbe. Gódor Károly ( !. Vas
úti Főosztály) bejelentette, hogy a ko
csi raksúlyát a vasút tíz száza,Jékkal 
felemelte, vagyis tíz százalékkal több 
árutömeget lehet rakni a kocsiba. Ez
zel naponta 4-5 ezer tonna áru,·�! 
többel tudunk újabb kocsi k  felhaszna
lása nélkül továbbítani. Felhívta a 
szállíttató felek !igyeimét a kocsik 
tisztántartására, mert 800-1000 kocsi 
kiesés van a beállításoknál e felüle
tesség miatt naponta. 

Völgyi Zoltán (Belföldi Száll ílmá
nvozási Vállalat) elmondotta, hogy 
gyüjtőmozgalmat indítottak ar _Nyu
gati·pályau�varon és az , �r�dme,nyek 
azt mutatjak. hogy a szalhlo lelnek 
és a vasútnak egyaránt előnyös. Utá
na Hajnal Jenő (építésügyi miniszté
rium) kérte, hogy a, vasút a szovjet 
példa !elhasználásával gépesílse a ra
kodási munkákat. 

Utánuk Kántor Béla (BELSPED) 
Horuáth G�ula (Ganz Vagongy�r) 
Szilágyi Károly (Budapest-Nyug�b;I:: 
u.) Sólyom Ferenc (i\lAV Palyaep1to 
OV.) ,  Jékeli Endre (földművelésügyi 
minisztérium), Udvarhelyi !slvá11 (Bu
dapest-Soroksári-út). Kapás Ferenc 
(Ganz Hajógyár) . Gisztl Jenő (Rákosi 
Művek), Wertheimer Jenő (Közéema· 
gyararszági Közraktarak ) ,  Kantor 
Béla (BELSPED) ,  Sulyánszllt_ Sá!1d�'. 
(Budapest Kelenföld) ,  Marka L�sz,o 
(Budape;t-Nyugati-p. u.) Hegyi J�zsef 
( I. Vai.úti főosztály 8. ��ako;ztaly) ,  
/(_ostya György ( ! .  Vasut1 Főoszlaly 
5/a. szakosztály) ,  Csengeri Albert 
(Budapest-Soroksári-út) . értéi-'es hoz
zászólása következett, akik valameny
nyien számos, káros jelenségre hív
ták fel a figyelmet és javaslatokat tet
tek sürgős kiküszöbölésül-'re. 

Ezután Gáspár Sándor elvtárs, a 
va<utasszaksz�rvezel főtitkára szóla t 
lel� Beszédében gyakorlati segítséget 
nyujtott az ankét résr. vöinck. Hang· 
súlvozta, hogy el kell fogadni azt a 
jav"aslalot, hogy az . üre kocsikat n�!11 
szabad este elv•nni olyan helyrol 
ahová másnap be kc,,ene á l lítani. Ei-

iel is hozzájárulunk a< széntakarékos
sághoz és megkönnyítjük a kocsiren• 
dezők munkáját. Gáspár elvtárs java
sol ta, hogy 

a vasút pro!füroua a kocsikat: 
megfelelő helyre megfelelő kocsit 

57,abad csak kiállítani. 
Ezzel el lehet kerülni azt. hog-y olyan 

vagonokat rakjunk meg, amely vala
mely gyengébb felépítményű pályán 
nem mehet és elérjük, hogy terjedel 
mes és nagyraksúlyú áruk részére 
mindig rendelkezésre áll jon a legjob
ban megfelelő kocsi. A központi kom
plex-brigád ellenőrzésével kapcsolatos 
javaslatra megjegyezte, hogy a bric!llá
dok e::enörzésére a helyszíne11 meg
van a Jehető�g. Ez .pedig szorosan 
összefügg a terv teljesítésével, ame. 
lyet a mozgalmi és vállalati szervek
nek eg:yaránl ellenőrizni kel!. 

A szaks:rervezet meg fogja adrú a 
segítséget és ebben segíteni fot 

a szakszolgálat is -
mondotta - s a javaslatok, amelyek 
itt elhangzottak a „Szocialista Vas
útért" ankétján, előrelendíti az őszi 
forgalmat, biztosítja a kocsiforduló le
szorítását, amely kihatással lesz a 
terv, a béke tervének teljesítésére. 

Ezután Bányász Endre elvtárs (Vas. 
út1 főosztály 8. �zakosztály) a for
galmi szolgálat részéről szólalt fel, 
majd Korbonits Dezső (köz i .  min. 
IX. ügyosztály) hozzászólása után 
Vermessi Sándor, a Vasúti Főosztály 
5 szakosztályának vezetője adta meg 
a vá:aszt a hozzászólásokra. 

\lermessi elvtárs válaszában minden 
hiányosságra kitért és kielégítő vá
laszt adoH a vitában elhangzott pro
bimákra. Hangsúlyozta, hogy a szak
vezetés arra törekszik, hogy a „Szo. 
c,a!ista Vasútért" ankétján elhangzot
takat késedelem nélkül arra ha�znál
ják fel, hogy szorosabbra fűzzék a 
vasú! és a száll íttató lelek kapcsola
tait, megszüntessék a hiányosságokat 
és maradéktalanul teljesítsék a párt 
á l lal előírt feladatokat, a háromnapos 
kocs;Jorduló megteremtésén keresztül 
az öszí csúcsforgalom sikeres lebonyo

.. Ami ezután történt, szinte filmszc
rne11 pc.rgett le. A fiatalasszony öröm
től U>kogéi arca, a ce!ldiimölkiek ,,pál
fordu ása", akik csak mosi hitték el 
igazán, hogy nag11 nyereményt is 
ny_erhet bárki, a2JOk közül, akik köt. 
venyt vásároltak, a reakció csúfos 
kudarca, az Országos Takarékpénztár 
távirata, utazás Pestre, ünnepélyes 
átadása a péninek és Ismét Celldö
mölk , . . Izgalom, boldogság, bizako
dás, teruek dióhéjban. 

Ott leszek az elsők között 
áldozatkészségben is 

l ítását. 
Az ankét Szelecsényi elvtárs 

Amikor Balázs Gyulát megkérdez
zük, mire használja fe1 a pénzt, ezt 
mondja: 18.000 forintot a takarékba 
tett. szeretne egy kis családi házat 
venni, berendezni. Es szeretne még 
;obban és még többet dolgozni, hogy 
még közelebb hozza a szocializmus 
megoalósitásának idejét. És amikor 
búcsúzunk a kedves kis családtól, 
Balázs Gyula ezt mondja: .,Minden 
jegyzésnél ott voltam és szívesen je
gyeztem. Mint kalauz, saját szemem
mel láttam. hogyan épül az Inotai 
Erőmű a szántóföldek helyén, s látom, 
hogy az ötéves teru a vasútra is gon
dol: új állomást kap Székesfehéruár 
és megkezdték a székesfehérvár
várpalotai gyengefelépítményü uonal 
e!sörangúsítását. A uasutas újságban 
olvastam: hogy Angliában és Fra11cia
országba11. beszüntetik a kapitalisták
nak ki nem fizetódó másodrendű vo
nalak forgalmát és sokezer vasutast 
tesznek kenyértelenné. A mikor ennek 
ellenkezöjét látom idehaza, csak azt 
mondhatom, hogy szívuel-lélekkel se
gítem a pártot és a kormányt abban, 
hogy felépítse a szocializmust, amely
nek annyi sz:ép jelét látjuk máris. Es, 
ha arra sor kerül. ha a kormány újabb 
kö'csőnt bocsátana ki ott leszek az 

zaro· elsök kiJzött áldozatkészségben is és 
szavaival vé2et ért. a jegyzési agitációboo is." 

Olas• vasutasol. laarca 
a jobb életieltételel.ért 

Az olasz vasutasok a közuli köz
lekedési dolgozókkal és a közlekedés 
többi munkásaival harcban állnak a 
munkabérek fe:ülvizsgálá'sáért, mert 
az életfenntartási költsé!l'ek drágulása 
következtében egi•re többen ragadnak 
a nyomor mocsarába. Szo'idaritást vá1-
laliak az olasz vasutasokkal az Autó
ferrolramvieri szakszervezet dolgozói 
is, amely m�gában egyesíti a másod
rendű vasútvonalak, közúti villamos, 
autobusz és a fo1yami hajózási dolgo
zók 90 százalékát. 

A másodrendű vasútvonalak vasuta
sainak és a közúti közlekedés do'go
zóinak ezév áprilisában t.irtolt általá
nos sztrájkja után a gépkocsi szálli
tá:si társaságok tulajdono�ai eleget 
leltek a dolgozók követelésének. Ez 
azonban sem a vasutasokat sem a 
villamos-alkalmazott.ikat nem elégítet
te ki. A harc egyre elkeseredettebbé 
vált. Sikerült cse1ekvési egységet lét 
rehozni a többi szakszervezetekkel, 
kezdve a dolgozóktól egészen a ve
zetőkig. 

A 15 vasútvonalak olasz vasutasai
nak szakszervezete a vasutasok 60 
százalék á I egyesítik. A többiek öt 

másik szakszervezetbe t.irtoznak, vagy 
szervezetlen munkások. A vasu !asok 
azért harcolnak, hogy 

az összes dolgozók részére 5.000 
lírával emeljék a fizetést a mozgó 

bérská1a bevezetéséig. 
Ezt a harca! az állami vá11alatok 
minden dolgozójával karö!lve vivják 
a vasutasok. 

A vasutas dolgozók telles elszánt
sá1gg,al  folytatják harcukat a vasút 
ur.aí és a kormány ellen ,a végsö győ
zelemig. Ezt bizonyítják pé1dául a 
májusban megtartott �figyelmeztető 
sztrájkok, a júniuöCi két másik sztrájk, 
amelyben a dolgozók közel százszáza-
1éka vett részt. 

Ennek a harcnak eredményeként a 
kormány kénytelen volt a napokban 
be�!enteni, hogy parl,ament e'é ter
jeszti a közszolgálati alkalmazottak 
sztrájktilalmárol szóló törvényterveze
tet. Ezzel kapcsolatban az olasz vasu
t.isok, közúti közlekedési dolgozók, 
gépjárművezetők és száfütómunkások 
még fokozott.ibban veszik fel a har
cot követeléseik és a szakszervezeti 
jogaik ,•édelmében. s nem utolsósor
ban ,azért, hogy megerősítsék a vi1ág 
dolgozóinak békeakaratát, a �zabad
ság iránti kérlelhetetlen elszántságát. 

Marcell Jeannot és L. T reins levele 
Franciaországból 

Marcell Jeannot 6s Trelns elv. 
társak, az ela6 maqyar vasutasnap 
alkalmával hazánkba érkezett fran. 
cla vasuta�kUldöttséq nevében le
velet lntézott lapunk szerkeszt6sé. 
qén keresztül a maqyar vasutasok
hoz. E levélböl közölJUk az alábbi 
réu:leteket. 

Az � ula1ás, amelyet az első ma
gyar va$ufasoop ünnepségei kapc.sá,n 
,\fagyarországon tettünk, igen nagy
jelentőségű nekünk, a francta vasutas
ság számára, Mintegy 12 napon ke
ri>sztü. é:énk figyelemmel kísértük a 
népi demokratikus Magyarország 
munkáját és elért eredményeit. Meg-
figyeléseink je1el1ltÖ.,; módon egészí-
tették !« a frandaorszá,gi tanulmá-
nyainkat, ame<lyeket a népi demokrá
ciák fejlődéséve!I kapcsolatban végez
tünk. Erezlük, hogy hevesebben ver 
munkásszívünk, amikor beléj)'lünk mü
helyeitekbe. Odvözlre1ünket küldjük 
mirukn magyar vasutasnak é6 mun
kásnr:l'k aizokért az erőfes.ztúésekért. 
amelyeket a szocialjzmus építésE;_ e�_ed
ményeiben !altok viszont. Odvozlunl< 
ben,neteket 

éberségetekért, amellyel leleplezl
tek és hatástalanná teszitek az 
ellenség, 3z imperialisták kárt-

okozó kísér:eteit. 

Veletek együtt köszöntjük a ti har
cosaitokat. a ti szer�te1t vezetöiteket, 
akik ol�n nagyszerűen irányítanak 
benneteket. üdvözöljük a Szovjet
uniót és vezelöjét, Sztálin e!vtá'rsat. 
alti m!utá,n megszabadított benneteket 
a hi•tlerl fasizmustól, bőven elárast
tott benneteket fe:mérhetellen értékű 
segítségével. 

Megvalósított tervettek nem csupán 
vígaszta,ást jelent, hanem mély 1a
nulságot rejtő fe!ismerést is azok szá
mára, akik kapilalista országban har
colnak ,azért, hogy az öket leigázó el
nyomá.s aló: felszaba<lulhassanak. Ná

lunk Frandaországban má:r több esz
tendeje eltávo.ítottá:J< a munkásmi
nisztereket a kormányból. Azok 0 kor 
mányok, amelyek azótra egymás,! köve
tik, a munká�osztá1y e<lienségel. Am 
hiába igyekez.nek rá'kényszeríteni ha
zánl-Ora a francia burzsoázia pol itiká• 
j,á.t, nem fog sikerülni a munkásságot 
megtéveszteni. 

A nép akaratáva: szemben és elle
nére fo,ytatja a kormá:ny Vietnamban 
az igazság-lalan háborút. atiová esz
tendők óta már csak pusztulni kü!
dilk a dolgozó nép fiait. Ugyanilyen 
gyalázat, hogy 

szabadfábf'a helyezett fegyenceket, 
gyilkosokat és. rablókat toboroz
tak abba a zásrlóalJba, amelyet a 
hös koreai nép ellen vetettek be 
az amerikaiak segédcsapataiként. 

A Mar6hall-terv óta, 0 francia nép 
minden e11enszegülése ellenérP 1s 
gyámságban t>artják hazánkat olyan 
paktumok segítségéve., ame:yek le· 
helő\'é lesz'k az imperialislák szá'má·· 
r.a, hogy fe[ál!Llnai;sa hadigépezetét 

abban a reményben, hogy szétzúzza 
velük e Szov jetunlót és a népi de-
mokrál:iáJkat. 

Frandaonszágban ámer•ikai e!'lert-
őrzés atalt ál lnak a kikötők, számos 
tábort ren<le:itek be és jelentős hadi
készü.ödés.t folytatnak. Békeiparunkat 
Malakilottá-k háborús iparrá. 

A munkások bére alig éri el az 
1938. évi színvonal 50 százalé-

kát. 

Mindehhez soha nem tapasa:ra!t Ja.. 
ká:sínség is járul, amely kszolgál
la\ja a da.gozókat a háztulajdon06ok 
spe.kulá'cióina:k, é9 mindezt oly nyo
morúságos lakásokért, ame,lyek a tü
dőbaj melegágyai! képezik. 

Azokat a szociális nagy vívmányo
kat, amelyeket mi, munkások harcol
tunk ld, s.zakadat1anul kisebbítik, a 
törvényeket pedig megsértik. Al.andó 
támadásban vannak mun,kás-szabad
ságjogaink e:ten. Az üdülőhelyeket 
e'.áraszlotlák a kapit.i1:,;ták ekkor, 
am'kor a murikasok néhánynapos pi
henés.! sem tudlak magu!-Onak sze,. 
rezni. 

Igyekeztünk ne"há'ny jelentős mozza
mtról képet adni, amely Franciaor• 
szágban uralkodik. Az i.yen állapotok 
eiőfbe:tek, mragyar munkások, aligha 
ismeretesek és. amelyekkel szemben 
ál landó kemény küulelemben ál lnak 
a t i  testvéreitek, a francia munkások. 
Nyilván jó. irsmerítek siztrá jkja:rnkat, 
amelyek é'etfoltéte!ein·k javítását cé
lozzák, de különösképpen a bérek 
eme!és.ét. 

Rá kell hogy mut.issunk kikötő
munk.á,sa'nk hösils akcióira, ,ame1vek
kel a háborús anyag kirakodását • fé
kezik. Nem feledkezhetünk el hős 
vasut.isainkról és a béke híveinek 
nagy tömegeiről, ak,k akadályozzák a 
szállítást. Az egész egészségesen 
gondolkodó a.ér támogatja azok,a! az 
elvtársakat, a,kiket éppen ez akciók 
miatt bíróságok elé ál.ítottak és szá
mos esetben rá-kényszerítették a tör
vényszéket arra. hogy felmentő íté
leteket hozzanak 

Visszartérve Frand.aor3zágba, foly
tatiuk küzde1münket kormányza1unk 
ártalakítá'sa érdel<ében. Ezt azzal a 
meggyőződéssel tesszük. hogy a 
munkások és a kü'önbözö országok 
népei elegendő eröve és hal•rozot
lan fognak küzdeni a vi' ág békéjé
nek bizt06ítása érdekében és össze 
fogják zúzni azokat a b'l:ncseket, 
ame!yeket rájuk kovácsoltak e kapi
talist.i országokban. 

Ne felejtsétek el, hogy a munkás.
osztály számára, a felszabadulás te
kinteteben nem .étezik 01y,an vas
függöny, amely meg;ib,i�·l"ozhatn.ái 
1estvéri szvlida•ritásunkat. t!iei: a 
magyar és a francia nép barátságai 
Éljen a Szovjetunió éljen a béke! 

A francia vasuta�"k kü1dött5égéne·k 
nevében : 

Ma rce 11 J eannot 
t:. Treins 



� szoeÍalisia ,·asíít megterem.teseéri!J az ,öiéves ierveri a magyar nep boldog jövtijéért!J 
a szoeÍalÍz m.usért jegyezz békekölesöni ! 

Az 1951/52-es oktatási évad beindí
tásával kapcsolatban a nap,kban a 
Vasút Politikai Osztá iy  vezetője, Bog
nár Imre. elvtárs megbesi,élést tartott 
néhány fontosabb szolgá l ati hely po
litikai tisztjével és pártlitkárával. 
Bognár elvtárs üdvözöl te a megjelent 
elvtársakat. Elmondotta, hogy az ér· 
tekezlet célja: megtárgyaini az okta
t.ísi évad előkészítésével f0apcs)!atos 
rnunkánk eredményeit. hiányosságait, 
megvitatni azokat a prob:émákat, me
lyek a-kadálvozzák Pártunk Po:itikai 
Bizo!lságának május 1 7-i határozata 
-:égrehajtását. Bognár elvtárs hang
súlyozta. hogy a jól megszeruezett 
pár:propagan.da, a pár/oktatási évad 
jó előkészítése segít bennünket a 
vasút előtt álló hatalmas feladatok 
megoldásában, az őszi csúcsforgalom 
sikeres, gazdaságos lebonyolításában, 
ca teru /ú.lteljesitésében egyaránL 

Az értekezlet résztvevői közül el
sőnek Szaikos István elvtárs, a Há· 
mán Kató Fűtőház pártszervezetének 
titkára szóla l t  lel. E lmondotta, hogy 
a Politikai Bizottság határozatát ve
zetőségi ülésen több a l ka•ommal meg
tárgya l ták. A népnevelők egyénileg 
beszélgettek a dolgpzókkal az elmélet 
je'.entősée"éfől. A tanulás forr!osság-á
ról laliujságon is írtak. A jó politikai 
f.e!vi lágosíló mu'lika eredménye, hegy 
a Hámán Kató Fűtőházban igen nagy 
a tanulási f·edv nemcsak a pá rttag
ság soraiban, hanem a pártonkívüii 
dolgozók körében is. 

Szakos elvtárs elmondotta, hogy 
minden a;apszervben egy-egy három• 
tagú oktatási bizotiságot alakítottak. 
A bizottság egyéni leg bglalkozott az 
eivtársakkal .  Sza�os elvtárs rámuta
tott, hogy az egyes egyéni fogta '.ko
zás egyik biz1osítéka az okLatáSi évad 
sikeres megindításának Az egyéni 
beszélgetés során sok értékes 1-'ádert 
ismert meg a pártvezetőség, közülük 
többel javasol tak az új pártvezetőség
be. A dolgozók egészséges javaslatai 
segítették a pártszervezetet az oktatá. 
si év jó előkészítésében. Igy Döme 
Ferenc mozdonyvezető például azt ja
vasolta, hogy az utazó személyzet 10-
15-ös csoportokat alkossanak, hogy az 
oktatási anyagot valamennyi dolgozó 
átvehe6se. 

Az egyéni foglaHozás során egy 
sor hiányosság is felszínre került, 
amit a pártszervezet ezideig még nem 
vett észre. 

A műszaki értelmiség hívta fel a 
Jlár!szervezet vezetőségének a figyel
mét az;:,kra a nem kívánatos jelensé
gekre, miszerint némel y funkcioná· 
ri us el lenséges elemekként kezeli 
őket. A pártszervezet a dolgozók alul. 
róJ jövő fig-yelmezetéseit megszív:elte. 
Megvédte a szoci a I izmus építésének 
munkájálian aktívan résztvevő mü
szaki értelmiséget. Közülük tiz"1Jket
tőt bevont a pártoklatásba. 

Bernái'h elvtárs, ferencvárosi poli 
tikai tiszt, beszélt a sztahanovisták 
poliiikai nevelésének fontosságáról. 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL • 

Javítsuk ki a párt- és a DISZ-oktatás 
előkészítésében meglévő hiányosságokat 

H.ba, hJgy Ferencvárosban ezt nem 
tekintették lökérdésnek és csak a fű
tőházban vannak eredmények, ahol 
20 sztahánovista l özül 16-ot bevontak 
a tanulásba. 

Hiányosság, hogy Ferencvárosban 
a párltagságnak még csak 36 száza
lékát vonták be a párkktatásba. 
Nincsenek biztosítva propagandisták 
megfelelő számban. A hibák gyökere, 
hogy a Politikai BizJttság határoza
tát, annak nagy jelentőségét nem 
ísmerlettéJ.-, a párttagsággal és pár
tonkívüli dolgozókkal, így az oktatási 
é,·ad e15készílését nem tudták a párt
ta�ág egészének ügyévé tenni. 

Komoly elmaradás mutatkozik a 
DJSZ oktatás megszervezésének a te• 
rü etén is. A DJSZ-oktatási biro'tság 
még mindig 11em működi k Ferenc
város á l iJmáson. 

A DISZ.oktatás elmaradásáról szá· 

molt be a többi elvtárs is. A fia!alok 
körében nagy az érdeklődés a tanulás 

iránt, az,onban. a pártszervezetek ue. 
zetói, politikai tisztek nem értették 
meg a fiatalság nevelésének fontossá
gát, nem nyujlotiak közvetlen segit
séget a DISZ-aktatás megszervezé
séhez, megfelelő előkészítéséhez, 

Biczó Ferenc elvtárs, a cel'ldömölki 
pártszervezet titkára el mondotta, 
hogy f;:,rduló szemináriumot szervez
nek az utazó szolgálatot teljesítő dol
gozók 1<zervezett pártoktalásban va!ó 
részvételének biztosítására. A poli
t ikai isko,ákat három napon keresztül 
tartják azonos anyaggal .  A pártszer
vezet vezetősége ezt a kérdést meg
beszélte a sz;:,lgálati főnökkel is, hogy 
a vezény:ésen 1-:eresztül tegyék lehe
tővé az elvtársak részvételét a pol iti
kai iskolán. 

Kovács Sándor e!vtárs, pécsi politi
kai tiszt, Lajos Sándor e1vtárs makói 
pártszervezet titkára, üveges Gyula 
elvtárs füzesabonyi t iszt rész]ele.sen 
feltárták szolgálati helyük eredményeit 
és h; ányosságait a pár!oktatási é\ad 
előkészítésével kapcs0Jatb1111. 

Bognár elvtárs értékelve a meg
beszélést, megáilapít0tta, hogy igen 
értékes. volt. Sci.'< eredményről számol
tak be az elvtársak, melyet hasznosí
tani lehet az egész vasút területén, be
széltek azokról a problémákról, me· 
lyek akadályozzák a pártoktatási évad 
sikeres megind1tását. BQginár el-vtár& 
feihívta az elvtársak figyelmét. hogy 
pártunk Politikai Bizottsága halároza· 
lának szellemében végezzék munkáju· 
kat. Hangsúlyozta az egyéni beszé:ge
tés fontosságát. Feladatul jelölte meg, 
hogy a propagandista elvtársak már 
most kezdjék meg az egyéni fog-la 1 ko
zást a hozzájUJk beos:zitott elvtársakkal .  

Magyar vasutasok látogatása szovjet vasutas uttörötáborban 

A v.asut.asna,pra a Szovjet.\.mióba érlc.e zett maqyar vasutasküldöttséq Játoqa tása a sztal"'ajaruss-Zai vasutais úttör6,.. 
táborban Balról jobbra: Prieszol József elvtárs miniszterhelyettes. Szekszárdi hnre elvtárs, a budapesti MÁV tqazqató
sáq Pon'tikai Oszrtályának vezet6Je. a szovjet vezet6, Surányi József efvtárs, szakosztályvezet6. Felcsuti László elv• 
tái-s, a Vasútpolitikai Osztály Nevelési Alos�tályának vezetöje. Szücs Sándor elvtárs, Záhony állomás főnöke és 
Gáspár S.indor elvtárs, a VasutaSOk SZM<szervezetének f6titkára a boldoq, vidám szovjet vasutas.úttörők között. 

A Szovjetunióóan tanultakat lelbasznáQuk 
11 szakszervezeti munka me/ja vítására 

felmentett funkcionárius, addig a a fontosabb feladatok megoldása előtt 
Szovjet Vasutas Szakszervezet ezer és könyveket adnak ki az űzemi bi• 
dolgozójára esik egy felmentett funk- zottságok számára, hogy munkájukat 
cionárius. megJavítsák. Ebben az esztendőben 

A vasútpolilikai osztályokkal a négy könyvet adtak ki a termelés 
Szovjetunióban a legszorosabb együtt- emelésének előmozdítására. 
működést építette ki a szakszervezet. Különös gondossággal foglalkoznak A politikai osztályok segítik a lel - a sztahánovistákkal. A sztahánovista adatok gyakorlati megvalósításában a iskolát a szakvonal szervezi és a szakszervezetet. Kölcsönösen eljárnak szakszervezet segíti és népszerűsíti. egymáshoz és megtárgyalják a tenni- 1950-ben például 180.000 vasutas-

Amint a „Szocial ista Vasútért" már 
beszámolt róla. augusztus 4-én, a 
Szovjetunió baráti meghívása és pár
tunk megbecsülése folytán magyar 
vasulasküldötlség utazott Moszkvába, 
a szovjet vasutasok napja űnnepsé· 
geire. Ebben a küldöttségben én is 
résztvettem. 

A küldöttség tagjai megegyeztek ab
ban, hogy a „Szocialista Vasútért" ha
sábjain be fognak számolni egyhónapi 
ott tartózkodásunk tapaszfa.lalairól. 
Ezek a beszámolók a vasutasélet egy
egy területét érmtik majd, ami any
nyit jelent, hogy lapunk olvasói egy• 
séges képet nyernek szovjetunióbeli 
tapasztalatink felhasználása szem
pontjából is. 

A magam részéről röviden a Szov
jet Vasutas Szakszervezet munkájáról 
szeretnék beszámolni. Célom az, hogy 
a szakszervezeti funkcionáriusok és 
aktívák átvegyék és munkájuk meg
javítására használják fel az itt közöl
teket és hasznosítsuk a szocializmus 
építése ü temének meggyorsítására, a 
béke hathatósabb védelmében azokat 
ll módszereket, melyeket oly szívesen 
�ocsátották a hős szovjet vasutasok 
rendelkezésünkre. 

Hosszú oldalakon keresztül mond
hatnám el élményeimet és számolhat• 
niik be a vasutas-dolgozóknak azokról 
a rendkívül gazdag és nagyszerű be
nyomásokról, amelyek s7-inte lenyűgö
zöen sodortak magukkal a Szovjet
unióban. amerre csak jártunk. Most 
elsőnek a szovjet vasutasok szakszer
vezeti munkájáról számolunk be. 

ünnepél yesen és őszinte melegséggel 
[ogadtak bennünket. Sok,at hal lottam 
és olvastam a szovjet népről, a szov
jet emberekről, de most, hogy négy 
hétig közöltük tartózkodhattam, még· 
inkább megismertem és megszerettem 
őket. Elbeszélgettünk, majd megmu
tatták nekünk a vasutasok központi 
kultúrházát. Ez az épület csakúgy 
zsong az élettől. A vasutas-dolgozók 
szabadidejük nagyrészét itt töltik és 
itt elégítik ki kul túrigényüket, fej
lesztik tudásukat. Ez. lendületet ad 
munkájukban. A kultúrházban szín
ház, mozi és kiál l ítási csarnok van és 
megfelelő termek á l l□ak rendelkezésre 
a könyvtár, az irodalmi körök és 
zenekarok részére. A kultúrházban 
techn ikai előadásokat és munkamód
szerátadási tanfolyamokat is rendez
nek. Ez a kultúrház segíti a vidéki 
kultúrotthonokat A nagy távolság 
nem gátolja ·a  vasutas-dolgozók kul
turális fejlődését Másnap megláto
gattuk a Vasutas Szakszervezet egyik 
úttörőláborát, ahol a gyermekek ki
törő örömmel fogadtak bennünket. 
.Magukat a szakszervezeti problémá
kat egy későbbi találkozásunk alka l 
mával vettük napirendre. Ezen a 
megbeszélésen, amikor kérdéseinkre 
választ kaptunk, ismertük meg a 
szakszervezet munkáját a kommuniz
mus építésében. 

A szakszervezet fő célkitűzése: a 

valókat. dolgozó tanul t  i lyen iskolán. 
A szakszervezet rendes nyilvántar- A gyűlések szakosítva vannak, tást vezet a munkaversenyekről, azok amint azt a feladatok megszabják. eredményeiről és hiányosságairól, nyit- A vasutas-szakszervezeti iskolák egy vántartja a sztahánovistákat. A szak- év alatt 800 dolgozót tanítanak, hászervezet együtt dolgozik a szakszol-

gálat statisztikájával .  A munkamód- romhónapos iskolán. Az igazgatóságo
szerátadásról ők vezetik a statiszti- kan egyhónapos és tíznapos szakszer-

vezeti iskolákat tart fenn a szak-ká(, egy évben négyszer készítenek szervezet. statisztikai kimutatást. Ugyanígy á l -
lítják össze, hogy hány újítást vettek üzemlátogatásaink során megnéz• 
át a dolgozók, hogy hányan vesznek tük a moszkvai vasúti gépgyárat és a 

részt iskolán. Ez utóbbiakat már az moszk-v-ai járműjavító!. Megál lapítot
alapszerv tartja nyilván. luk, hogy a munkavédelem és a ba l -

esetelhárítás betölti hivatását, tökéle-A termelési verseny kiértékelését a tesen védi a dolgozók testi épségét. szakszervezet végzi a szolgálati fö- Az üzemekben balesetbiztosítási és nökökkel szoros együttműködésben, munkavédelmi iróda van, melynek veDöntő szerepe van a Szovjet Vasutas zetője _ mérnök, akit minden egyéb Szakszervezetnek a munkamódszer- munka alól felmentettek. Ha ·az üzemátadás terén. A kiemelkedő munka- ben, műhelyben új dolgozó áll munmódszereket megvizsgálja. majd szé- kába - 24 órás balesetelhárítási kiles tömegben népsz�rűsiti. Gondos- képzést kap. Ugyanitt a mester, vagy kodnak arról. hogy a jó munkamód- .. t" 48 · á k'k · · b szereket munkamódszerbemutalók út- muveze O or s I epzes en része-
sül. Ezenkívűl a dolgozók számára ján is átadják, de a felvilágosító pia- balesetelhárltási előadásokat tartanak kátok százezrei és a rádió adásai is speciálisan képzett orvosok és mérnönépszerűsítik azokat. A legu lóbbi év- kök. Az üzemek falitábláin kivilágíben például félmillió példányban nyo- tolt, szemléltető ábrák vannak, amemattak k) . felvilág�sít? pla_kátot, lyek ugyancsak felhívják a dolgozók a:,n�lyben u1 m�nkamods�ert nepsze- figyelmét: hogyan előzze meg a szak-rus,tettek a. ':'.asu� ter.� leten. . .. - mában előforduló baleseteket. A munkai do utan fuggctlemtett elo- . , . . . 

adók szakmai előadást tartanak. A A ba lesetv,zsgalok csoportJaban a 
szakszervezet úgy támogatja a mi- szal-:szer_vezet is képviselve van. f 
nisztérium munkáját, hogy mozgósít a �_u�kavedelemmel kapcsolatos brosu• 
feladatokra. Most például már folyik rakat a .. s�akszerv.ezet_ a szakszolga
a felkészülés a téli feladatokra. Aki latial koz.osen adia k1. 

l\ülőnö.s nyomatékkal mutatott rá a 

fiata:ok nevelésének fontosságára. A 

fiatalokkal való foglalkozás annyit je
lent. hogy harcos, bátorkiá l lású, szo
cial ista típusú emberekké neve!jűk a 
jövő kádereit. Aki nem törődik a 
DISZ munkájával - mondotta - az 

nem végez egészséges munkát. Az a 
pártfun',cionárius, a-k; elhanyagr,lja a 

fiatalság- nevelését, az pártunk határo
zatát szegi meg. 

Bognár elvtárs beszélt arról, mílyen 
nag-y jelentőséggel bír pártunk é:eté
ben az oktatási évad beindítása. Rá• 
mutatott, hogy minden erőnket meg 
kel l feszíteni, hogy ezt a fontos felada
tot ,va;óba'II a Politikai Bizottság szel
lemében sikeresen végrehajtsuk. 

Befejezésül hangsú'.yozla, hogy ak
kor végzűnk jó munkál, ha az okta
tásra vaió felkészülést, az oktatási 
évad ünnepélyes megindilásái összekap. 
cso1juk a vezetőségválasztás előkészi• 
téséyel, m0zgósítjuk a vasutas dolgo
zó'<at az éiszi forgalom sikeres lebo
nyolítására, mely egyet je:ent felemelt 
ötéves tervünk lúlteljesítésével. 

Az értekezlet lezajlása után a fe• 
rencvárosi ál lomá,;on már l ényeges 
javulás mutatkozik az oktatás; évad 
előkészítését illetően. A pártvezetőség 
a népnevelőkön kereszt ül megmagya
rázza a dolgozóknak a tanulás jelen
tőségét. Két oktatási bizottságot &rer• 
veztek, amelyek: a vonatkísérő sze

mélyzet és a lordulószolgálatra beosz
tott dolgozóld{aJ folytattak egyéni be
szélgetést. A beszélgetések kiterjedtek a 

dol gozók egyéni munkájára, körülmé
nyeire is. A két oktatási bizottság 
munkájának eredménye az alábbi szá· 
mokban lemérhető: az alapfokú pol iti
kai ismeretek tankörébe 48 dolgozót 
vonl.ak be és ebbőJ tizenketten nők. Az 
alapfokú politikai is,'<o!ára tavalyi 60 
helyett nyo]cvanölöt vontak be. Ezek 
közül huszan sztahanovistálk. A fe
rencvárosi á llomás 43 dol g0zója kö
zépfokú politikai f,s,kolát log végezni 
az idei oktatási évadban. Ezenkívül 
hat elvtárs Sztálin elvtárs életrajzát, 
heten pedig a Bo:sevik Párt történetét 
fogják tanulni. 

A vasút polihkai osz)!áfyán meg-tar
tott értekezlet óta a ferencvárosi ál io
máson így módosult a pártoktatással 
kapcsolatos heíyzet: a párttagn,k é6 
tagjelöltek 63 száza,:ékban beka,pcro
lódtak az oktatási mun,kába. ötvenöt 
pártonkívüli és 28 sztahanovista vesz 
részt valamilyen oktatási formában. 
Ferencváros példája bizonyítja, hogy 
csak úgy lehet jó, eredményes mun
kát végezni, ha munkánkat a PB 

hatá,razat szellemében. pártuT11k útmu
tatás.a alapján végezzük. 

lyal. A pártonkívülieket a szakszerve
zet részesíti oktatásban, 

Hatalmas segítséget nyu1t a hős 
szovjet vasutasok napilapja: a „Gu
dok", amely minden tekintetben 
termelési és politik.ii vonatkozásban 
- támogatja a kommunizmust épító 
dolgozókat. A „Gudok" teljesen Ön• 
ál ló, s a vasutas-dolgozók előfizeté
séből készül. A „Gudok" szerkesztő
sége ugyancsak a szakszervezet lét• 
számába tartozik. A szovjet vasutas
lap is ad ki plakáiokat. Az elmúlt 
esztendőben a termelékenyséa előmoz
dítását több mint 80 sztliliánovista 
plakát kiadásával segítette a Gu-
dok". " 
. Amint kulturális vonalon világszerte 
ismert a.z. a bőkezűség, amel lyel a 
Szovie_t�mo gond?s!'<?,dik a dolgozók 
kulturalts felemeleserol, ugyanúgy is
menk a sport vonalán nyujtott fel nem mérhető segítségét is. A vasút
üzemi sportköröket a szakszervezet tá. mogatja. Költségvetésének 17 százalékát fordítják a sport fejlesztésére az á!.1�_mi t�m_o�atáson kívül. A sportkornk felep1tese egyébként ugyanolyan, mmt a szakszervezeté, a vezetőket s�i�tén vál_asztják. A Lokomotív sport. korok_ egyebként olyan népszerűségn�k orvendenek, hogy minden negye�1k vasutas tagja a Lokomotivnak. Az elsportolók türelmesen és eredményesen nevel ik az utánpótlást. 

A szovjet szakszervezetek előtt álfó feladatokból a Vasutas Szakszervezet is eredményesen veszi ki a részét. Tagjai és aktívái tudatában vannak ��na�
1 

)logy a nagy Bolsevik Párt c�lk1tuzese1t csakis eredményes munkaval lehet megvalósítani. 

Először augusztus 1 1 -én jártunk a 
Szovjet Vasutasok Szakszervezetében. 

terv teljesítésére mozgósítani a dol
gozókat. Mindjárt láttuk, hogy mun
kamódszeriik sokkal fejlettebb, ezen 
keresztül a társadalmi aktívák nagy 
tömege segíti a szakszervezetet mun
kája elvégzésében. Jellemző erre, hogy 
amíg nálunk 300 dolgozóra jut egy 

elő,bb készül el, az háziünnepség ke- A sz.akszervezet ellenőrzi az ipari 
retében díszes oklevelet kap. A szak- tanulóképzés!. Az oktatásban szoro
szervezet központi értekezleteket tart san együttműködik a politikai osztály-

Elhatároztuk, hogy a Sz0vjetunióban tai:a.sztaltakat és látottakat itthon tudalos1tJuk és munkánkat eredményessé tesszűk, hogy a magyar v.asut_as:dolgozók helytálljanak az előt. tu.k a l lo feladatok végrehajtásában, m_mt . ahogy _a szovjet vasu!as-dolgo
�o_k . 1� hely!al lnak a kommunizmus ep1teseben. Gáspár Sándor. 



Biztosítsd családod jövőjét, takarékoskodj, jegyezz békekölcsönt! 

HOG YAN SEGÍTI A GAZDA-MOZGALOM 
AZ ŐSZI CSÚCSFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁN KERESZTÜL 

A TERV HATÁRIDŐ ELŐTTI TELJESÍTÉSÉT 
A Gazd•a-mozga,\om a vasutas párt

szervezetek irányító. segítő, és ef!en
Ól .�Ő munkája, rn1amint a s,zahzerve
zet és a szakszolgálat által végzett 
szervezörm:mka eredményeképpen a 
vasút területén is elterjedt. üzemeink 
egym.ásulán csat',akozlak a moz.ga
lomhoz, mert felismerték oogy nép
gazdasági je entöségél. 

Azokon a helyeken, ahol a nyilvá1-
nosság széleskörű bevonásával helye
sen irányították a dolgozók iigyel
mél az anyagtakarékos.s.ági lehetősé
gek felé, jelentös mértékben segítet
ték a do.gozók alulról jövő kezdemé
nyezését: a máskor hul ladékba dobolt 
anyagokból számolte\'ő értéket jut
tattak vissza népgazdaságunknak. 

Kiselejtezett talpfákból kilencmillió padlóburkoló kocka készül 

- évi kétmillió forint megtakarítás 

ha�madik neg,yedévi tervüket is 
teljesítették. 

Most újult erővel indulnak lle'ki az 
utolsó évnegyed , túltel_iesitéséér_t. Eb· 
ben oogy segilseget Jelell>[ szamukra 
a Gazda-mozgalom. 

Nagyszeríí eroomfoyről_ számol�a.( 
be a MAV Anyaghivata,I es a Fatehto 
OV dolgozóiból alakul,t komplex
brigád: a kis,elejtezé;re kerfr1ő talp
i ákból évi kilenomiMió padlóburko.ó
kocka készitésével 1-0étmill:ó forintot 
takarít meg népgazdaságurrknak. 

Hasonló szép eredményekről szá-
A Gazda-mozgalom a vasúton erő-

, 
munka�iesést és sok egyéb nehéz- rnolhalnak be a Hámán Kaíó és a Fe-

tel jes lendúletet ad az őszi osúcs- ségeket. rencvá:rosi Fűtőház vontatás,i dolgozói, 
forgalom, a háromnapos kocsiforduló Mint kiszolgáló társoszl.á,.y, előseg-ili akik a mozdony fiislszekrényébői l<i
meg·va .ósilásán keres,ztúl felemelt öl- a mozdony- és kocsiosztá•1y tervének kerülő pernye eltüzelését vál..al'ták 
é,·es tervünk határidő előtti megvaló- teljesítését. Ezáltal több mozdony és mégfeleiő eiők<észités után mozdony
sílásá:n.ak is. A Land•ler Művek kocs,i- kocsi kerül az őszi csúcs.forga'omba. tüzelésre és a szolnoki, miskolci és 
osztályán például újabb és újabb kez- Máris több m;nt oogyedm1l.ió a meg- debreceni járm(i}avítók dol,g-ozói, akik 
deményezések szüleinek a rejtett tar- takarítások eredménye. SzeplenlJler t.öbbmillió forintos megtakari'tásuldka'l 
ta:ékok felhaszná.ására. Ez te1te pé'.- 4-én pect;g büszkén jelentette az c.sz• 

1 
nemcsak népgazdaságunkat erö:,ii�k, 

dául lehetővé azt, hogy tály a párf.szervczebne'k és a s,zak;;z�r- hanem jelentős mért-ékben előbbre V1l-
a kocsioszt'ály dolgozói új anyag vezetnek, hogy ték a tervteljesítés időpontját ,s. 
felhasználása nélkül az október 
l-re tervezett 190 dara!>, teher
kocsi felépítését befej=ék, s 
hogy szeptember 15-én, tizenöt 
nappal korábban átadják az őszi 

f orgalom lebonyolítására. 
Ugyan.akkor minőségi munkára ;s tö
rekednek, mert k!ilönös goooossággal 
ügyelnek arra, hogy .iz üzemből ki
került kocsik tökéletesen hézagmente
sek legyenek. Ezzel akarják az öm
lesztett gabona szá.I ítása közben e!ő
forduló elszóródást megszüntetni. 

A Gazda-mozgalom teszi lehet6vé, 
hogy a kocsic,szt'ály, eddigi szűk 
keresztmetszete ellenére, ezev1 
tervét már december tizenötödi-

kére befejezze. 

Az Esurki Jármüjavító OV 1 4/a osz
tályán Ba11ga János csoportvezető 
aniYag.takarékossági javas.at<1inak fe:
használásá-val eddig közel s,zázezer 
forintot takarított meg az üzem. 

Az ócska anyag felhesznál'ásávat 
megszüntették a tervelmarad:ást, a 

Mi fékezi a mozgalmat, milyen feladataink ill!lnak 

A jó eredmé-nyek me.leH számos 
I 

Ezek megszü-ntetéséért még most 

hiá,nyosság is tapasztalható. Ezek sem harcol elég következetesen 
egyike az, hogy a szakszervezet. 

sokan nem úgy tekintik a Gazda- Javasoljuk, hogy a Gazda-mozgalom 
moz-galmat, mint a terv teljesité- eredményeln<.>k további lokozá'sa érde-
séért, az őszi csúcsforgalom si- kéi>en az üzemi bizottságok tűzzék 

keréért folyó harc egy részét, napirendre a Gazda-mozgalom hely-
zetének megvízs,gá'ását. Folyamatosan 

annak fontos emelöjét. Leszűkítik a meg keH s�ervuni minden üzem
kezdeményezést, a hu !l,adék fe.dolgo- �n a mozga,ommal kapcsolatban i>e
zásár,a és nem ismerik fel, hogy a n••ujto,t újítások, j,a\'as,.atok, -kezde
moU;a'om nem szorítkozhatik egyedül rri'énv('zések e,birálásának. bevezctésé
a hul'adék és mef.léktermékek hasz- nek ·:.á,rsad,almi ellenőrzését. A javas
nosításálr,a, hanem az is fe•:aoota, hogy latot benyujtókka-1 össze kell ülni 

az anyagnormákat megdöntse, a megbcsz�!,e;sre a szakszolgálattAi 
szerszámtakarékoss'ágot, szei'szá- eúíitt és ja,·aslataik sor.sáról táj�-
mok és gépek fehíjítását, stb. elő- kozinl•ni keli ö�et. Mindent el kell ko-

mozdítsa. vetni végül a mozgalom kisrzé!csíté
Még ma i'l nehézkesen, .as.san halad 
a dolgozók ái la l  benyujlott javas!a
lok, újítások elbídlá.;a, az e!!ogad�t) 
újítások bevezetése, gyakorlatban va-,o 
!elhasználása. 

sére és össze ke, i kapcsain! ezt a mű
szaki. gazua,ági, újítási és észszerü
sítési bizottsá:g?k szervez_é:ével, i l-

J
. 

Ietve a b:zottsagok mun.ka1anak s,zer-
vezettebbé téte1ével 

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

Tápiószecsőn mindenki a lszik - így „küzdeneku 

a vonatkésések és vonatácsorgások ellen 
Hétköznapi hajnalokon szinte egy

mást érik a Budapest felé haladó 
szemé:yvonatok. Reggelente Rákos ál
lomás forgalmi irodájában a telefonok 
megsza,kítás nélkül berregnek, kopog
nak a távírógépek, feszült figyelemmel 
végzik a !orga'i,mis,ták munikájukat. 

Fehér I rén !orgalP1í szolgálattevő 
röviden, ahogy ideje engedi beszámol 
a forga:mi helyzetről. 

A 2547-es három percet késik! 
- úgy tudom Sülysápon szétsza

kadt a vonat. Minden percért k.ár. hi
szen a do!gozókat szál lítják ezek a 
reggeli mu ,1ká,:wonatok a gyárakba. 
üzemekbe. Ha egy vonaton átlag 
600-800 ember utazik. akkor minden 
perc késés má:r 600-800 percet jelent. 
Ilyenformán a legk:sebb gondatl.an
sá•ggal is hatalmas károkat okozha
tunk népgazdaságunknalk. A vasút te
rületén most !áthatjuk osa,k igazán, 
milyen nagy jelentőségük van a má
sodperceknek. 

Tovább már nem beszél Fehér elv
társnő, mert a vonat érkezését jelez
i-ék és indítótárcsával kezében sietett 
ki a vonat fogadására. 

A 2547-e.s számú munkásvonat ve
zetője elmondta, hogy a három perc 
lre6€st Mendén felcsatolt hét romlandó 

árut szállító teherkoa;i okozta. Hogy 
miért osa'lo-Iiak hét romlandó árut 
száHító kocsit a munkásvonathoz, 
csak később tudjuk meg. 

* 

Ejjel 1 óra 30 . . . Az 561 -es teher' 
vonat most hagyta el Nagyrkáta ki
járati jelzőjét. A fü!ő _serényen Ia�,á
tolja a szenet a tuzter'be es a goz
feszültségmérö mutatója jelzi, hogy 
van elég gőz a kazánban, nem kell 
tartani attól, hogy gőz hiányában vesz
tegeln; k�ll .  Szentmártonkátán keresz
tülhalad a szerelvény és a kanyar 
után nemsokára Tápiószecső áf;o
más .,Megálljt" mutató bejárati jelző
jét pillantja meg a mozdonyvezető. A 
vonat meg-áll és vár . . .  Egymás után 
telnek a percek, de a jelző nem vál
toz,ík zöldre, peidi-g Na,gyk.áta és 
Szentmártonkáta forgalmi szol gálat. 
tevöi telefonon többször is jelenlellélk 
a vonat áthaladását. 

Az állomás kihalt: Lóczi János for
galmi szolgálattevő, Bakó József szol
gálattevő váltóőr és Szatmári I ózsef 
váltóőr alusznak. 

A szerelvény 18 perc veszteglés 
után ind,ul t  el, de Mende eláll a gép 
váratlanul las,sítani kez,dett. ma}d a 
jelző előtt megállt. Elfogyott a gőz. 

Ebberi „z ec;. �--dóbc-n 10 <'\()J nó foqla ' h  el helyét a közlekedésben. Máris SOK
száz ÚJ vasutas nődolqozó sajátítja ef a vasút különböző területén a szolgálatá
hoz sz:ükséqes tudnivalókat. Képünkön Fábián Fcr-ettc oktató a Budapest-Nyuqatl
pályaudvarrót 11duló teherdarabáruk szállitási munkatervét ismerteti a közel-

multl>an vasútra kerUlt n6dolqoz:ókk„l. 

A mozdonyszemélyzet nem gon

dozta rendesen a tüzet és így a 
szerelvény még a mendei 'á.llomá· 

sig sem jutott el. 
hanem fáradtan, lihegve állt meg a 
bejára-ti jelző e!őbt. Huszonhét percig 
tartott, mig anny; gőzt tudtak fej
leszteni, hogy bejutottiak az állo
másra. 

Minden<ki előtt ;,smeretes, hogy egy
vá,gányú va,súlvonalon sűrűn kö\'etik 
egymást a vonat'>k. Tápiószeosön még
is aludt az egész siemélyzet és a vo
nat vezetője: Tóth II .  Imre sem h.-e1-

tet1e lel őket. A moz-donyszemélyzeil 
hagyta el i l lanni a gőz.t. -

ezért a 251 9-es számú munkás.
vonat 25 percet, a 2529-es vonat 
12 percet, az 529-es 14  percet, a 

2547-es pedig 3 percet késett. 
Az ela1kadt vonatot Mende á-lomás for
galmislája, helyesen, félreál l ította, 
mert ellenkezií esef:ben végleg meg
akasztotta vo!na a munkásvonatok for
galmát. A hét romlandó árut &2állító 
kocsit rátette az egyik munkásvonatra 
és ezze' megakadályoz�a. hogy a fon
tos élelmiszerf"k megromoljanak. Ezek 
a kocsik ,gy már reggel ,,1,yok órá,ra 
a Nagyviásárcsarnokba kerültek. 

Ez a története a hét teherkoosinak, 
amely rákerült a murnkásvonatra. 

Vasutas do!gozóin,k a vasutasnap 
óta sokat fejlödltek. Tudják, hogy egy 
vonat késése bel áthatatlan következ
ményekkel jár. Súlyosan e!ítéHk a fe
gyelemsértő vasutasokat, akik éjjel, 
szolgálat köz;ben elalszanak, ak,ilk 
m;at<t a reggel utazó do!gozók el!kés
nek a gyáraklból. ezáltal fel•becsülhe
tel!en károkat okoznak az országnak 

Az új Forgal,mi utasítá,s megadja 
a lehetőséget arra, hogy egyes vo1-ato
kat célsz.erüségi okokból helytelen 
vágányon közlekedtessünk és ez na·gy. 
mértékben elősegíti forgalmi dolgo_
zóink munkáját. Az utasítás kimondja, 
hogy a munkásvonalokat második 
helyre kell besorozni, mert fontossági 
sorrend<ben rögtön a kormányzati vo
.i,atok után következnek. Vasutas do: 
gozóin,k erejük megfeszítésével, be
csü!ettel ha• colnak az ősz; forgalom 
sikeréért é� kétségtelenül megállapít
ható, hogy a késések száma mind ki
sebb lesz, 'de sürgősen meg kell szün
tetnti ezeket a bűnös mulasztásokat, 
amelyek a késés�ket okozzák. 

Akik az üzemi tervek és beruházások nemteliesítésével gátoliák 
ötéves tervünk végrehajtását 

Szerte az országban egymás után 
épülnek az új vasúbvonala,k, melyek 
épülő szocialista vá-rosainkat kölik 
össze eg)'mással. Ezeken szállítjuk az 
építőanyagot és ezeken fogjuk szállí
tani a jö\'öben új gyáraink termékeit. 
Az idei őszi forga'.om lebonyolítása 
hatalmas feladatot ró a vasútra. Meg
növekedett szállít..ási feladatoknak keH 
eleget tenni és en,1ek érdeh-ében me.g 
kettőzött erőt fejtenek ki vasutas dol 
gozóink 

A szocializmus építésének alapja, 
hogy feladatainkat tervszerűen oldjuk 
meg. A vasút jelen!egi nagy feladatát, 
az őszi forgalmat is tervszerűen kell 
lebonyolítani. Az 1951 - üzemi ter
veinkbe nagyszabású vonalépitések, 
állomás,bövitések van�ak felvéve. va
lamint a most folyamatban lévö 
budapesl-miskolci vonal vil lamosilási 
munkáinak egy része. Ezévi üzemi 
tervein)<ben szerepel az épülő Dunai 
Va,smühöz vezető új elsőrangú va5út
vonal felépítése, melyre mi ntegy 83 
mi '. I ió forintot lordíh.JJ!lk. Hatalmas 
ütemben építjük szocialista vas-utun
kat. 

Budapesl--Fere.1cváros re!Klezöpá-
lyaudvar átépítésénél augusztus hó 
napban 204 százalékos eredményt ér
tek el a dolgozók. Ha megnézzük. ho. 
gyan érték el eredményüket. azt lát· 
juk, hogy ,a munkálatokat munkaver-
5enyben végezték és fokozott fi.gyel 
met fordítottalk a Gaz.c!a-mozga•lom 
keretében az ócska használható hulla• 
dékanyagok felhasználására. 

Nemrégiben határozta el a mm1sz
terla,1ács Kom:ó község várossá fej· 
lesztésé!. Vasutas doigozói-nk most 
Komlón nagyszabású szénállomásl 
építenek és az. elmult hónapban átlag
teljesítményü:k elérte a 146 sz.ázalékot. 

Eredményüket a vasutasnapi és al'kot
mányünnepi mun,kale:ajá.1l ások telje
sítésének köszönhetik. 

Ezeken a munkahelyeken dolgozóink 
tisztában vannak azzal, hogy jó mun
kájukkal őszi forga:munk s;kerét és 
ötéves tervünk teljesítését segítik elő. 

Mégis van.1ak egye.s építési helyek, 
ahol lelki i,smeretlenül íog'.alkoznak az. 
építkezéssel és elmaradtak a terv tel
jesílésével. Ide tartozik a mór
pusztavámi vasúlvona I építkezésének 
vezetősége_ amely munkaerőhiányra 
való hívatkozáss,il 

augusztusi tervét csupán 28 szá
zalékra teljesítette. Nem sokkal 
jobb a dudar-dudarbányi, környe 
-oroszlányi vasútvonal építésveze
tö.sége, ahol 34, illetve 38 száza
lékra teljesítették augusztusra elő-

irányzott tervüket. 
Ezeken az építési helyeken úgylá\s1:ilil 
nincsenek tisztában azzal, hogy íel
emelt ötéves tervünk teljesítéséhez mi• 
lyen na-gy szükségünk vaa a dudari 
bánvából ki termelt szénre. 

Vasúti köz'ekedésünk bi�onsága 
érdekében nagyszabiású biztosítóberen
dezések építését fejeztük be az elmult 
hónapokban. ,v\egteremtetlük a kor
szerű automatikus b:ztosílást Buda
p-est-Ferencvár<l\5 átomáson és meg
éiJ,ítellük sf.ófok-ba" alonboglári vo
aa:szakaszon a félau!omatiJrns foglalt
i;ág jelző és térközbiztosító berende
�éseket. A vasút régi urai nem so1c 
gondot fordítottak a közlekedés biz
t�nságára és az ela\'ult, régi berende. 
zések ma már nem biztosítják iorga•!,. 
munl( zavartalan menetét. ötéves ter
vünlk beruházása'bói hata!mas össze. 
get fordítunk a vasúti biztosítóberen• 
dezések felépítésére, mert ez az egyik 
előfeltétele a gyors 6záll ítá.snak és a 
forgalom zavarta'a,n lebonyolításának. 

Az öntudatos vasfegyelem sikerre viszi 
az őszi forga Imi versenyt 

A „Szpciatista Vasútért" szeptem- azóta lezajlolt ter\'· és békekölcsön 
ber 3-i számában üzemünk több do!- sorsolások. Ismét bebizonyosodott, 
gozója bírálatot kapo'.t !az.a munka- hogy a párt szavára építeni lehet, az 
feg,·c'méüt. Többek között én ma- állam betartja adott szavát. Az (ize
gam is. A bírálatot elfogadtam. Most münkben is érezzük az ötéves terv 
a néphadsereg napjának megünnep- segítségét. A mi forintjaink is benne 
lésére készülve, a munkafegyelmemet vannak a finommechanikai mühely
megszí!árdítottam és minden eddigi ben. a centrifugális öntőgépben, az 
fegye-lmeze!Jcnséget és Jazaságot le- üzem sok új mosdójában, öltözőhe
küzdve végzem munkámat. lyiségében és más szociális juttatá-

En a VIIl/a osziályon dolgozom. saiban. Szelényi István és sok-sok 
Figyelemmel kísérjük  a más osztá- társa az üzemünkben nemcsak az 
Iyokon történő munkaiegyc:em!a,i- 5000 f0rintos és kisebb-na"vobb nye
tásokat, leszűrjük a belőlük adódó reményeket könyvelhetik el, hanem 
tanulságokat és vigyázunk, hogy ha- ezeket is. 
son;ó hibába ne essünk. Es amikor erre gondoltam, hogy 

En ifjúmunkás vagyok, még sokat mindez a mi javunkat szolgálja, a 
kel l  tanulnom. Sokszor látcm, hogy mi boldogságunkat és jövőnket, fel
egyes dolgozók már a munkaidő be- emelkcdésünket sietteti, - megmon
fejezése előtt 5-10 perccel a bélyeg- dorr1 őszintén - a munkához való 
zöórák állását figyelik, hogy rögtön viszonyom is megváltozott. Az első 
,ávozhassan.ak. A legutóbb; el'en- látható jele az. hogy előző 103-105 
őrzés során Sütő elvtársat csípték százalékos teljesítményemet máris 
rajta, hogy vétett a munkafegyelem l 10 fölé emeltem. 
ellen. Üzemünkben van egy brigád, amely 

mintaképüi-',. Az Oleg Kosevoj -bri-Azt ís meg kell mondani, hogy a gád tagjai már félórával a munka művezetők, az osztályfőnök nem bün- megkezdése előtt bent vannak és tettek meg bennünket, hanem eibe- előkészítik napi munkájukat. Vask6 szélgettek velünk. Felvilágosító mun- elvtárs, müvezetönk állandóan mel• kájuk eredménye az, hogy a munka- leltünk van, segít bennünket és irá, fegyelem ál landóan javul . Három év nyit a terv túlteljesítésére. példát óla dolgozom a műhelyben, de csak mutat a munkafegyelemben. most látom igazán, hogy A „Szocilaista Vasútért" bírálata a munkafegyelem segíti a tervet, azonban nemcsak a munkafegyelem az öntudatos vasfegyelem sikerre megjavításában segített bennünket, 
viszi az őszi forgalmi versenyt. hanem egy lépéssel tovább is men-

Szinte rádöbbentem arra, hogy a szí- tünk: állandóan képezzük magunkat, 
lárd munkafegyelem milyen erővel hogy jó szakmunkásai. szilárd építői 
viszi e1őre hazánkban a szocializ- legyünk hazánkban a szocial izmus 
mus építését. Nem mindegy az, hogy építésének, a béke megvédésének 
az előírt i dőben mennyit és hogyan 

I 
Velecz László 

termelünk. Megerősítettek a bírálat az Eszaki Járműjavító OV VIIl/a 
óta engem, is, munkatársaimat is az osztályának lakatosa 

A kereskedeJmf szofcÍálat dolqozóit dör,t6en seqitik a kocslrendezök, akik avor1 munkáJL>kkal
_ 

ld6veszteséq nélkül áll ltják be a raktárakhoz az érkezett kocsll<at, nagy Hqyesseqqel sorozzák szét a vonatokat és váltják ki a már meqra.�ott ko-csikat a rakodókról, hoqy ezzel is seqitsék .a kocsiforduló leszorítását. 
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Nők bevonása a termelőmunkába 

a szociális feltételek tükrében 
'Alig pár hete annak, hogy a ma

gyar dolgozó nép nagy lelkesedéssel 
ünnepelte alkotmányunk évfordulóját. 

Az alkotmányt a dolgozók maguké
nak vallják és ez kifejezésre is jutott 
az augusztus 20-i verseny kiemelkedő 
eredményeiben, amely például vasutas 
vonatkozásban döntően hozzájáml a 
más dik tervév sikeres befejezéséhez 
és nem utolsó sorban az ősii csúcs• 
forgalom lebonyolításához. 

Ebben a munkában a dolgozó nők 
komoly mértékben vettek részt. Ezzel 
is meg akarták hálálni azt, hogy az 
alkotmányban biztosított jogok milyen 
hatalmas előnyöket jelentenek a nők 
számára. Ezek közül is kiemelkedik az 
50·ik paragrafus, amely biztosítja a 
nők ::gyenjogtíságát a férfiakéval, biz
tosítja a hasonló munkakörök ellátását 
és az azonos bérezést. 

Hazánkban felszámoltuk a munka
nélküliséget, sőt munkaerőhiánnyal 
küzdünk. A minisztertanács éppen 
azért, hogy biztosítani tudja a szocia· 
!izmus építéséhez szükséges munka
erőt, pártunk kezdeményezésére hatá
rozatot hozott a termelésben résztvevő 
nők számának felemelésére. A MAV· 
11ál például ezév végéig 10.000 női kell 
mu11kábaá/lítani. Ugya11így gondosko• 
dik a tniriisztertanács határozata 

a munkakörülmények szociális ren. 
dezéséről, a nők fokozottabb védel

méről, 
hogy ezáltal megteremtse a nők terme
lésbe való bevonásál!Ok előfeltételeit. 

A törvény leszögezi, hogy dolgozó 
nőt nem szabad olyan munkára alka/· 
mazni, amely testi alkatára nézve hát
rányos következményekkel járhat. A 
teherben lévő dolgozó nőt a terhesség 
hatodik hónapjától kezdve, a szoptató 
nöt a szoptatás hatodik hónapjáig nem 
szabad nehéz testi munkára, továbbá 
éjjeli munkára, túlmunkára beosztani. 
A dolgozó nőt terhessége hatodik hó
napjától kezdve, csak beJ.eegyezésé
vel szabad más helyiségben végzendő 
munkára küldeni. Ugyanettől az i,dő
ponttó/ kezdve a terhes dolgo:IJÓ nőt 
- kérelmére - orvosi vélemény 
alapján, állapotának e,gészségügyi 
szempontból megfelelőbb munkakörbe 
kell áthelyezni. Például Tóth BertaJa..,. 
�. a Landler Műuek Osztó=rtár4-
nak dolgozója nehéz fizikai munkán 
dolgozott, de terhessége hatodik hó
napjától kezdve, oruosi javaslat a/ap. 
ján, könnyebb munkára osztottuk be. 

Az új munl<akörben nem lehet ke
vesebb a keresete, mint amennyi 
előző hat havi !átlagkeresete volt. 

A dolgozó nő munkaviszonyát a ter
hesség hatodik hónapjától kezdve, a 
sZJülést követő harmadik hó11ap végéig 

felmondással nem szabad meg· 
szüntetni. 

A wrhes, illetve szülő nőt a szü'és 
előtt és után 12 heti szabadság illeti 
meg, amely rendeltenesség esetén, -
orvosi javaslatra - négy héttel meg
hosszabbítható. 

Ha a cf.Jlgozó nő gyermekét a vál
lalat terü!etén vagy vállalati bölcső
dében �zoptatja, a szoptatási idő a 
szülést követő első ha:t hónapban két• 
szer félóra, ezt követően kilenc hóna
pig napi félóra. A szopta+.ási idő a 
munkaidőbe beleszámít, arra mu11k11r 
bér jár. 

A Munkatörvél!y viszont kimondja, 
hogy 

a gyermekgondozó Intézmények 
széles hálózatát keU létrehozni, 

mely védi a d;,lgo2JÓ ni5 anyaságát, 
elősegíti a nők fokozott bekapcsoló
dását a termelő munkába. 

A szakszervezetünk közreműködésé
-oel már eddig Is 

13 napközi és böl<-Söde működik 
Igen jó eredménnyel. Például az 
Igazgatóság napközi otthona, ahol 55 
olyan gyermeket gondoznak és nevel• 
nek, kiknek szülei a termelő mu'lká
ban vesznek részt. De [lan több olyan 
anya is, mint Detre Gyuláné, ki egye
dül él és egy négµé,,es fia és ötéves 
lánya részesül gondos nevelésben, jó 
ellátásban és vátik a jövő szocialista. 
emberévé. A dolgozó nők gyermekei
ről a gondoskodást kiszélesítjük, a 
meglévő napköziket tovább fej;esztjük, 
az elkövetkező hónapokban pedig 

Szegeden, Dombóváron; Veszprém
ben és Nyugati állomáson létesí
tünk új napközi otthonokat és 

bölcsődéket. 
Amilye'I mértékben emelkedik a dol
gozó nők száma a termetésben, úgy 
építjük a2 újabbakat. Azáltal, hogy 
szaporodnak a 11apközik, a társadalom. 
"zlosiwsi tanács napközi al/xzottsá-

gának is állandó feladata kell, hogy 
tegyen ezek irányítása és ellenőrzése. 
Munkájukba vonják be a szülőket és 
hallgassák meg a kívánságukat és 
azok alapján fejlesszék az i.n.tézményt. 

A dolgozo nök védelmét 
biztosítani kell 

azáltal is, hogy megfelelő tisztálko
dási hely álljon rendelkezésükre és 
azokon a helyeken, ahol szállásra is 
szükség van, ott b/zt,osíta.n.i a külön 
helyiséget. Meg kelt állapítani, hogy 
ezen a téren még �ok hiányosság van. 

A szákvonal nem készült fel a női 
dolgozók bevonására 

és nem mindig igyekszik ezt megvalá
sítani. Külön,ösen rossz a helyzet a 
forgalmi /aktanyáknál, mint például 
Szombathely állomáson, ahol nem 
gondos/u.dnak arról, hogy a női dot
{fozók részére külön legyen tisztál
kodási es pihenő helyiség. A MAV• 
nát nem törődnek az étszolgálatnál 
lévő női dolgozókkal sem. A végállo
máson a vo/!Ot odaérkezése után sem 
tudnak tisztálkodni, sem pihenni nem 
tudnak. A komáromi fűtőháznát sem 
szfoügyilk a női dolgozókról való 
gondoskodás, mert részükre köiős für
dőt jelöltek ki, ugyanakkor ö/tözőjük 
sincs, hol,olt egész kevés költséggel 
és kétnapi mw�kával meg lehetne 
valósítani. 

Azonban azokon a szolgálati helye. 
ken, ahol a pártszervezet és szakszer
vezeti vezetők a szakszolgálattal kar
öltve megértik pártunk határozatát, ott 
a dolgozó n�krő/ gondoskodnak, mint 
például a Pályaépítő és Felújító Vál
lalat kulcspusztai építkezésénél. Ut a 
do/g�ó nők részére külön tágas, [li/á
gos szálláshelyek állnak rendelkezésre, 
mosdóval, mosóteknövet és vlllany
vasalóva/. Vagy pedig Dunapentelén, 
ahol a törvényesen igazolt és együtl 
dolgozó házaspárok részére kétszemi 
lyes ággyal e/látott fú/kék áfJnak ren• 
delk.ezésre. 

Azokat az akadályokat, melyet a női 
munkaerők beállítása elé gördítenek, 
ne tekintsük véletlennek, hanem lás
suk meg benne az ellenség munkáját. 

Az ellénségnek az a c�á; hol{t 
minél jobban lejárassa a női mun-

kaerőket, 
elvegye a 'ii:edrJúket a termelő munká
tól és ezáltal csökkenjen a munkaerők 
száma. 

A felemelt ötéves ter[I maradéktalan 
teljesítése ma már nem kis mérték
ben függ attól is, hogy a nőket meny• 
,iyire tudjuk a termelő munkába be
vonni. Az üzemi bizottságoknak min
den erővel oda kell halniok, hogy a 
nőkkel megkedveltessék a termelő 
munkát, úgy annyira, hogy második 
otlh011uknak tekintsék. /gy munka
képességük is fokozódik. Dá11ielis2 
Béláné, a Landler Járműjavító UV 
miívezetője ezelőtt háztartási munkán 
dolqozott. de pártunk tanítását meg. 
fogadva, elhatározta, lwgy művezetői 
tanfolyamon vesz részt. A tanfolyamot 
jelesen véqezie, el. Jól dolgozik és 
mint az MNDSZ vezetőségi tagja, ér
tékes társadalmi munkát fejt ki. Dá
nieliszné három guermek édesanyja. 
Ezek közül egy mo,t érettségizett és 
már fel is vették az Agrártudományi 
Egyetemre. 

- A f.!1/ermekeim jövőjéért, a béke 
megvédéséért jöttem a termelő mun
kába - mondotta atmakidején - és 
azt hiszem, hogy lehetővé válik szá
momra megmutatni: mennyire saív
ügyem a szocializmus mielőbbi fel
építése. 

Szem előtt kett tartani, hogy a 
,iöknek a munkába való állítása döntö 
fontosságú politikai kérdés. Munka
közben gondoskodni kelt állandó po
/ilikai és szakmai fejlődésükről. Ehhez 
minden tehető segítséget mtJg kell 
ax:lni a szakszervezeti vezetöknek, 
amire meg ís \ van a lehetőség, meri 
a szakszervezeti munkába nagyszerűen 
be kell vonni a nöi kádereket, bár
mi1yen területre. 

Azáltal, hogy a női dolgozók pali
tikai szír/-vonalát emeljük és elősegít
jük szakmai fejlődésüket, elérjilk azt, 
hogy a nők a terme:ésben mind job
ban megállják a helyüket. Elérjük 
azt, hogy a vasúton a dolgozó nök 
tízezrei segítenek a sU>cialista uasúl 
megteremtéslben, a vasút előtt álló 
őszi csúcsforgalmi feladiuok elvégzé
sében, - a felemelt őtéves terv sike
res tútteljesítéséhez és ezen kieresztüi 
hozzájárulnak a Szovjetunió által ve
zetett béketábor to-Jábbi erösí.téséhez 

Parti József, 
a Társadalombiztosítási Osztály vez. 

AZ ÖTÉVES TERV MEGTEREMTI 
A SZOCIALISTA VASUTAT 

A vasutasok éppen foglalkozásukból 
kifolyólag abban a szerencsés helyzet
ben vannak, hogy utazásaik, napi mun
kájuk és szolgálatuk közben maguk is 
meggyőződnek arról, hogy milyen nagy 
ütemben épill és szépül országunk, 
mint válik valósággá pártunk II. kon
gresszusának határozata, míként lesz 
ötéves tervünk végére a vas és acél 
országa a mi szép hazánk. Vasuta
saiak láthatják a szocialista alkotáso
kat, vasutas dolgozóink, vonatkiséröink 
és mozdonyszemélyzetünk nap mint 
nap látják az épülő üzemeket, új gyá
rakat, vasútvonalakat és áUomásokat. 
Valamennyien érzik, hogy mennyire 
megváltozott az életük. Látják a 
Szovjetunió állandó és baráti segítsé
gét akkor is, mikor szovjet vasútépítö
gépck, vasbetonaljrakó és földkotró
gépelo gyorsítják a vasút építését és a 
talpfa aláverőgép a legnehezebb fizikai 
munkától mentesíti a pályamunkásokat. 

- Ha egy fél évszázad óta nem volt 
új vasútépítés nálunk, most van -
mondotta a vasutasnapon Bebrits elv
társ. Száz és száz kilométer új vonal 
és iparvágány épül. Olyan 10-15 
kilométer hosszú iparvágányok. ame
lyek már új vonalnak is beválnak. Az 
építést minden rekintetben mechanizál-
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juk és továbbfeilesszük a villam05í
tást. Máris megkezdtük a nagyarányú 
tervek végrehajtását. 

Az államnak adott kölcsön, a dolgozó 
nép áldozatkészsége teszi lehetővé a 
szocialista vasút megteremtését is. 
Nagyobbak és korszerűbbek lesznek 
állomásaink, rendezöpályaudvaraink. 
Tágítjuk raktárainkat. A villamos 
vá[ló- és jelzöállítást is valóra vá[ljuk, 
a legkorszerűbb fajtáját, amely egy. 
úttal vágánytoglaltságot i6 jelez és 
lehetetlenné teszi, hogy egy már fog
lalt vágányra ú iabb vonatot engedjünk 
be és összeütközésre kerülhessen sor. 
Az új, 303-as.�t��tmél)yű moz
dimyok építésé" 'hllfris -meginddtt. ú.í/ 
nagyobb raksúlyú teherkocsik képezik 
már parkunk lényeges részét. Meg
kezdtük a négytengelyes teherkocsik 
építését és végleg - az egész parkra 
kiter;edöen - bevezettük az önműködő 
1950-BEN 7360 ÁGY 

fékezést. Egyre több a pompás új 
négytengelyes személykocsi_ 

Az új vonatkísérő laktanyák, a kor
szerű mosdók és öltözök százai nyu
godt pihenési lehetőséget biztooítanak 
a szolgálati út után. Máris van egy 
sor ilyen új laktanyánk. 

A kölcsönök teszik lehetővé, h�gy 
felemelt ötéves tervünk során újabb 
sokszáz személykocsit és sokezer te
herkocsit építsünk. Amíg 1950-ben 
7360 ágygyal rendelkeztek laktanyáink•. 
1954-ig tízezerre növeljük a laktanyai 
ágyak számát. 31 új, korszerű áru
raktárt építünk. Mindenütt és min
denben gondol a dolgozókra a terv. 
A dolgozók forintjai ott lesznek pél
dául a Landler Művek hatalmas 
mosdó- és öltözöhelyiségében, ahol 
ezer dolgozó élvezheti a kölcsön gyü
mö:cseit. De ugyanígy lesz Gyékénye
sen, Kaposváron és sok más he
lyen. 

Hosszan sorolhatnánk ai ötéves terv 
még csak ezután felépülő vasutas al
kotásait, kultúrházakat, iskolákat és 
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sporllétesitményeket. Az öntudatos 
vasutasság segíti a oártoj, az álla
mot a szocializmus építésében. Bízik 
a pártban, Rákosi e:vtársban, a nép· 
köztársaság kormányában és általá
nos elhatározása a dolgozóknak. hogy 
semmiféle áldozattól nem riadnak 
vissza azért, hogy meggyorsítsák az 
ötéves terv befejezését. Ezért szállnak 
szembe a reakcióval, az ellenség ügy
nökeivel, a1'-ik még arra is képesek, 
hogy az általunk tapasztaltakat és a 
tényeket letagadják. Ezért készült 
dolgozó népünk, közöttük á magyar 
vasutasság is Néphadseregünlr, Napja 
méltó megünneplésére. Ezért harcol 
az őszi csúcsforgalom és a terv telje
sítéséért. 

Elindult próbaútjara szeptember 
13-án az új 303-as sorozatú gyors• 
vonalj moroony. A MAVAG dolgozói 
á,Jtal készített gépet a budapest-mis• 
kolci vona:on próbá.tá!k ki. 

A mozdoruy óránként 1 20 kilométe
re.s sebességgel 600 tonna terheil-ést 
vonl.1t. 

A gyorsvon,af,f nagymozdon,yt ma
gyar szakemberek tervezték és ezidő
szeri nt egyike 

Közép-Európa legnagyobb tdje• 
sitrnényű gépeinek. 

Az új 303--ason több szovjet ú]Í:ást 
alkalmaztak gyártás közben. Lgy pél· 
dáu-1 automatikus tüzelőberendezést 
�zere,rek fe:, amely 

vascsövön keres,ztül 5zá1'ítja a 
szenet a szerkocsiból a tííztérbe. 

A tüzelőanyag egyffiletes e>looztásálll 
fúvók,áJk bizlosíiják. 

A gép minden t-ektntetben bevárt a 
próbaúton és az október 7-én é!etbe
!épö új té'li menekend keretében két 
gyorsvoootpárt fognak Budapest
Misko'.c viszony.atban közlekedtetni. 

Ünnepélyesen megnyitották 
az új vasutas egyetemet Szegeden 

A do! gozók az ötéves terv első két 
esztendejében, s különösen a tervköl
C6Ön jegyzése óta érezhetik a jegvzés, a 
terv eredményeinek jó hatását saját éle. 
tllkben i6. A mult- rem!srer\leir -pcéldiu[ 
senki sem gondolt volna, ho8JY a vas
utasok, a lenézett vasutas számára 
olyan tanulási lehetőséget biztosítson, 
mint a111it ötéves tervünk bizlosftott a 
szegedi új vasutas egyetem létrehozá
sával. 

Az új Közlekedési Műszaki Egyete
met szeptember 8-án ünnepélyes kere. 
tek között nyitották meg Szegeden. A 
vasutas dolgozók tovább kép-ezhetik ma
gukat az egyetem két tagozatán, A 
multban semmf,be se vett vasutas, ha 
kedve tartja, ha képességet érez magá
ban a továbbtanulásra, vusl,llépítö mér
nök és közlekedés-, vasútüzemi mér
nök lehet belőle. 

Ezután Bebrits Laj0s elvtárs, közle0 

�edé&. és postaügyi miniszter szólolt az 
ifjúsághoz. Elmondotta, hogy az ötéves 
terv milyen hatalmas feladatokat ró a 
l!ezl-eked.é5re,.., A ieht-dalok me.g,oldásá. 
hoz minél• nagyobb számban 

újfajta mérnökökre van szükség. 
Ezért léte.;ítettek a szegedi Köz!eke
dési Müszaki Egyetemet. A vasúlépítö 
tagozat célja: 

olyan mérnököket kiképezni, aki< 
mesterei a gépesíteltit munkának, 
akik a legújabb tudományos ered
mények birtokában, a Szovjet
unió rendkívül nagy és értékes ta
pasztalatainak iscneret:ében jól, 
gyorsan és gazdas'ágosan fogják 
megépíteni az új v,asúti vonalakat, 
fejleszteni a régieket és jókarban 

. tartani az egész hálózatot. 

A néphadsereg tisztjei írj6k vasutas baifársaiknak : 

� �  

MEGTESSZÜK 
A HAZA IRÁNTI KÖTELESSÉGÜNKET 

Szeptember 29-én, az 1848-as dicső
séges velence-pákozdi ütközet évfor
dulóján meleg ragaszkodással ,ünnepli 
dolgozó népünk a Néphadsereg Nap
ját. A magyar dolgoió nép milliói, a 
magyar munkásság és dolgozó pa
rasztság, közöttük a magyar vasutas
ság, szeretettel és büszkeséggel te
kint dere'.< fiaira, a néphadsereg ki
tűnő katonáira és példamutató tiszt-

jeire, akik elszántan, keményen áll• 
nak őrt eddigi alkotásain.k, békénk é1 
szabadságunk védelmében. 

Szeptember 15-i kelettel levelet kap
tunk Ványai Sándor, Szatmári Ist
ván, Fraknói Iván és Dokupel István 
bajtársa·któl, a néphadsereg tisztjeitől, 
akik a vasúttól kerültek a néphadse
reg soraiba. Levelüket büszke öröm• 
mel adjuk közre: 

,.Kedves Elvtársiakl Egy hónappal ezelőtt, 1951. augusztus 12-én ünne
pelte or�gunk ebö ízben a vasutasnapot. Most ismét ünnepre kés.z!llünl<: 
szeptember 29-én ünnepeljük első alkatommal a minisztertanács határozata 
értelmében a Néphadsereg Napját. Ez a két ünnep igen közelről érint ben• 
nilnk.et, mert a vasúttól kerUltünk a trephadseregbe, !gy különös örömmel 
o!vastuk a „Szabad Nép"-ben Bebrits elvtárs eiedményeket összegező ünnepi 
beszédét és a vasutasnap alkalmával kitüntetett dOllgozók neveit - régi 
munkatársal<ét, ismerősökét és ismereflenekét ei}'llt'ánt. 

Most, amil<or egész néphadseregiink na!?)' lelkesedéssel készül a Nép, 
hadsereg Napjára, a katonai és politikai kiképzés eredményeinek fokozásáért 
folyó harcban nem maradna!< hátul a vasutasokból lett honvédek, tiszthelyet• 
tesek és tismk sem. Ezúton is bizto.síthatunk benneteket. hogy nem fogunk 
szégyent hozni rátok, régi munkatársainkra, vasutas elvtársainl<ra. Ezúttal 
kérünk benneteket, hogy. erőt merítve pártunk és kormányunk nap mint 
nap megnyilvánuló gondoskodásából, felhasználva a Szovjetunió vasutasa.inak 
élenjáró tapasztalatait, ti Is fokozzátok harcotokat a kocsiforduló. valamint 
a be- és kirakodás idejének csökkentésére, a kocsik rakterUletének leggaala• 
ságosabb klhasznalás.áért, a vonatok minél célszerűbli összeállftásáért és 
zavartalanabb közlekedési<ért - egyszóval az őszi csúcsforgalom sikeres 
iebonyolításáirt s ezzel népgazdaságunk új sikereiért, szeretett hazánk erll• 
sitéséért. 

Eredményeitek és kemény munkátok új sikerekre lelkesíti az egész 
munkásosztály vezette dolgozó népünket és oéphadseregünket. Mi úgy készü
liink nall')' ünnepünkre, a Néphadsereg Napjám, holn' fell<észliltség!inkkel be 
akarjuk bizonyítani dolgozó népünk. pártunk, Rákosi elvtárs előtt: méltóak 
voltunk a blza!omra, minden idóben megtesszük a hua Iránti kötele'5é
günket." 
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A Rákosrendező megelőzött bennünket 
a versenyben, mert elbíztuk magunkat 

Ahol le/olvasást tartanak 
a tervértekezlet helyett 

A tervértd·ezle1eken a beszámolók
ban az évi terv teijesítésével , az őszi 
csúcsforgatom kérdéseivel foglalkoz-

• Budapest-Ferencváros-ál lomás szta. 
hanovistái, élmunkásai szeptember 
5-én megbeszéiést tartottak, hogy 
miképpen oldják meg az eiőltük álló 
feladatokat az őszi forgalmi verseny
nyel kapcsolatban. 

Ezen a megbeszélésen megáll apí
tot!ák a dolgozók, hogy a ferencváro
saiknak minden esélyük megvolt az 
elsőségre az alkotmány ünnepére in
dított versenyben és hogy mégis meg
eiőzte őket Rákosrendező. annak kö-
6ZÖnhető, hogy e!bíz!ák magukat. Ez 
volt a többi hibák gyökere is. A hibák 
őszinte feltárása és a feladatok meg
tárgyalása után. levelet küldtek 
Rákosrendező-pályaudvar dolgozóinak. 
Ebben elmondották. hogy megfogad
ják a rákosrendezői dolgozóJ,, példa
mutatását és kijelentik, hogy úgy 
fognak dolgozni, hogy 

túlszárnyalják a rákosrendezöi 

dolgozókat az őszi forgalom sike-
réért indított versenyben. 

Ezután versenyre hí\'ják az ország 
első állomását. A versenykihi\•ásban 
fe:tétel�I szabták, hogy az irány- és 
közvetlen vonatok számát terven fe
lül napi hárommal emel ik; az elő
irányzott túlsúlytovábbítá6l három 
száz tonnával növelik; a gőztartási 
normát 1 10 százalékról 120 fölé tel
jesítik; a gurítási 10.1-ró! l05 6Zá· 
zalékra. a 24 órás v:matlorgalmi ter
vel pedig 85 százalék fölé emefü.•. 

A ferencvárosiak felhívásukban 
hangsúlyozzák, hogy a rákosrende
zőiek se elégedjenek meg az elért 
eredményekkel, hanem versenyre 
kelve bizl'>Sítsák az őszi forgalom si
kerEs lebonyol ításán keresztül az 
1951-es tervév sikerét. hogy ezáltal is 
erősítsék a béke védelmének vasuta
sokra esö fronlszakaszát. 

tak, ameiyeket összekötöttek a leg· 
utóbbi termelési értekezleteken el-
hangzott javaslatokkal, a munkafe
gyelem �érdéséve!. Meg kell azonban 
á l lapítani, hogy a ter'l'Jelési értekezlet 
egy része nem érte el a kívánt ered
ményeket. A rossz előkészítés követ
keztében a dolgozók sok .helyen ke
vesen vettek részt a termelési érte
kezleten. Szám.Js üzemi bizoitság a 
1'evésbbé sikerü lt termelési értekez
letért a szakszolgála tot okozta, mert 
szeptember 5-ép. termelési értekezle
tet tartottak. Mégis meg lehet á l la
pítani, hogy azokon a helyeken, ahol 
jó előkészítés volt és a beszámolót 
alaposan előkészítették. 

A kultúrnevelési bizottságok jobb munkájával 
segítsük az őszi forgalom lebonyolítását, 

a termelési értekezletek elősegí
tették az őszi csúcsforgalom 
feladatainak teljesítését és hozzá
járulnak a tervév határidő előtti 

megvalósítá.sáho:,:. 
A Budapest nyugatipályudvari Mű
.szaki l(ocsi·hivatalná! a do,gozók 95 
százaléka megjelent az értekezleten. 
Bírálták a szakszolgálatot, mert nem 
iogia,lkoznak megielelően a Gai,da
mozga lommal. 

a terv teQesítését 
Az őszi forgalom lebonyolítása, a 

terv teljesítése megköveteli tőlü11k, 
hogy mankamódszereink megjavításá
val, hibáink kikiiswbölésével, a mun-
kafegyelem megszilárdításával, az 
éberség áTa11dó fokozásával har-
coljunk feladataink végrehajtásáért. 

Ebből a harcból 11em maradhatnak 
ki kultúmevelési bizottságaink sem. 
A szocializmus felépítése megköveteli, 
hogy a művelt emberfők sokaságát 
neveljük ki, hogy ál/a11dóan fejlesszük 
dolgozóink szakmai, politilwi és álta
lános műveltségét. Hogy ezt men11yi
be,i tudjuk megvalósita11i, nem kis 
mértékbe,i füg{! kultúrnevelési bizott
ságai11k jó, vagy rossz munkájától. 
Hiba azonban, hogy a legtöbb üzemi 
bizottságban a lwltúmevelési bizott
ságot, csak papíron vannak meg. /gy 
nem lehet a kultúrnevelési munka va
lamennyi fegyverét alkalmazni. Sok 
helyen csak a művészeti kultúrmunká
val foglalkoznak, de azzal se olyan 
formában, hogy az az üzem problé
máinak megoldását segítené elő. 

l(ülöoös jelentősége van a kultúr
brigádoknak, amelyek közvetlenül 
és állandóan segíteni tudják a ter
melés emelksét, a munkafegyelem 

megszilárdítását. 

Példa erre a nagykanizsai állomás 
csasztuska-brigádja, amely 11emcsak 
az üzemben neveli a dolgozókat, ha
nem rendszeresen ad műsort a dol
gozók lakóhelyén azok részére, akik 
munkájukban kiváló eredményeket ér
nek el. De helytelen az, ha a kultúr
brigádok munkája kampányszerű és 
csak egy-egy nagyobb megmozdulás 
alkalmával állítanak össze brigádokat. 
Ilyen hibát tapasz/alhatunk a szom
bathelyi jármüjavítóban is, ahol a 
vasutasnap előtt egy héttel még egyál
talán semmi munkát nem fejlettek ki 
az üzemben és az OB-titkár így „ví
ga,sztalta" az érdekelteket: messze 
van még a va,suta,snap, addig még 
adhatnak. műsort. 

A kul/úrbrigádok mellett természe
tesen egyforma erővel kell dolgoztatni 
a többi csoportokat is (faliújság, kö
zőnségszervezés, könyvtár, dekoráció 
stb.), de valamennyi között a tudo
mányos és ismeretterjesztő tömeg
előadások azok, amelyek döntően se
gítik dolgozóinkat. Az ősszel beinduló 
oktatási évad anyaga szervesen kap
csolódik az őszi csúcsforgalom lebo
nyolításának, a terv teljesítésének elő
segítéséhez. Többek között: ,, Vasutas
dolgozóink szerepe az őszi forgalom 
sikerrevitele érdekében" című előadás 
szempontokat ad dolgozóinknak, mely
nek alapján eredményesebbe,i tudják 
végezni munkájukat. 

Az üzemi faliújságok, hangosbeszé
lők, üzemi újságok és villámok helye� 
alkalmazása ugyancsak nagy nevelo 
hatást ér el. A közp,on/i hivatalokban 
a hangosbeszé:ö11 keresztill rendsze· 
resen adnak ebédidő alatt közvetítést 
hivatali helyiségekből. Ilyenkor meg
szólaltatják az olt dolgozó kartársa
kat. A he{ yszíni kőzuetítéseket úgy 
állítják össze, hogy az élenjáró dol
gozók beszámalrwk munkájukról és 
tapasztalataikat átadják társaiknak. 

üzemi könyvtáraink jó munkájával 
elérjük azt, hogy valamennyi dolgozó
hoz kerül könyv, amely éles fegyver 
a terv teljesítéséért vívott harcban. 
Persze hiba is akad. A szombathelyi 
iárműjavító könyvtárhelyiségében a 
hét valame11nyi nuµjá11 szaktanfolya
mokat és egyéb előadásokat tartariak, 
emiatt a könyutár/ nem lehet igénybe
venni. A rossz agitáció és a . könyvtár
propaganda ftiánya következtében pél� 
dául a sokszáz dol11,vzót foglalkozlato 
Záhony állomás c,ak 36 olva,sót tari 
nyilván. 

A kultúrneuelési bizottságok gyenge 
mutLkája azwl is magyarázható, hogy 

a felsőbb szervek, így a területi 
1 bizottságok és a köz.ponti kultúr

esztály nem seglti őket a munká-
jukban. 

Sok esetben gyenge és hitinyos az 
ellenőrzés. Ezért a kultúmevelési bi
zottságok munkája ellaposodik. Hiba 
az is, hogy sok szakszolgálati vezető, 
de még egyes párt- és szaks;zervezeti 
funkcionáriusok is lebecsülik a kultúr
neue/ési munka jelentőségét. Szükség 
van arra, hogy a helyi mozgalmi szer
vek lássák be: döntő fontossága van 
a kul/úrneuelési munkának. Segítsék a 
kultúrnevelési bizottságokat, hogy 
eredményesebb munkát íejtsenek ki, 
mert ez közvetlenül kihat az üzem 
termelésének emelkedésére is. 

A ceglédi fűtőház dolgozóinak 80 
százaiéka veti részi a fiókműhely ter
_melési értekezletén. ahol rész;etesen 
foglalkoztak az őszi csúcsforga lom és 
a tervteljesítés kérdésével. A dolgozók 
r�mutaltak arra, hogy egy egész sze
rel-vény koosi á!J hooszabb ideje 
az á:lomáson olyan jaYítás vé 
gett, amit egy nap alatt cl tudnának 
végezni. Tegye lehetővé a szakszolgá
lati vezetés, hogy a kocsikat minél 
t'őbb a forgalom rendel1'ezésére tud
ják bocsátani. A közelmultban szerzett tapasztala-

taink megmutatták a hiányosságokat, A dolgozók számos termelési ér-
az/, hogy kultúrnevelési bizottságaink tekez'eten örömmel számoltak be 

a terv- és békekölcsönsorsolás hajlamosak arra, hogy munkájuk kö- üzemi eredményeiről. A dolgozók zéppontjába csupán egy�gy előadás kifejezték hálájukat és szeretetü-
megrendezését tűzzék. Meg kell szün- ket az állam iráni és ígéretet tet-
nie a „Kultúra a kul/úráért"-irányzat- tek arra, hogy bármikor kerülne 
nak. Dolgozóink nevelése, az ellenség sor újabb kölcsönre. szlvvel-lélek-
elleni izzó gyűlölet fokozása, termelési kel segítik az államot, a pártmu-
eredményeik állandó tudatosítása fo- tatta úton a célkitűzéseket meg-
kozolt feladatokat ró minden kultúr- valósítani. 
csoportunkra, minden egyes kultúr-
ak/foára, de legjobban magukra a Azok a helyeken, ahol gyenge volt 
kultúrneuelési bizottságokra. az előkészítés, mert az üzemi bizDlt-

ságok elhanyagol ták a felvilágosító Döntő feladatunk, hogy minden munkát, a termelési értekez,etek sem 
egyes mílhelyrész és szolgálati hely sikerülhetlek. Ezt tapaszta:tuf:, a önálló kultúrbrigáddal rendelkezzen. győri, a hatvani, a ceglédi fütőhá;rnál Minden üzemben meg kell alakítani az és a hatvani osztálymérnökségnéL A íróköröket, amelyek olyan anyaggal budapest-ferencvárosi fűtőház pedig ( csasztuskák, villámjelenetek, versek a szakoktatás keretén belül tarstb.) látják el a brigádokat, amelyek 

közvetlenül az üzem problémáival 
fog1alkoznak és az őszi forgalom 
sikeres lebonyolításán keresztül a 

terv túlteljesítését segítik elö. 

Az ellenség mindent elkövet, hogy 
feladataink tetjesíiését akadályozza. 
Segíti az ellenséget a vasútnál meg
lévő Laza munkafegyelem, a túltengő 
bürokrácia és a Jobboldali szociál
demokraták aknamunkája. Kultúrn.eue
lési bizottságaink vegyék fel a har
cot ellenük és a kultúrcsoportok mun
káján keresztül mula,ssanak rá rom
boló tevékenységükre, leplezzék le 
őket a kultúrmunka fegyvereinek se
gítségével. 

Az öszi forgalom sikeres lebonyolí
tása, a terv teljesítése hatalmas feladat. 
Minden kultúrnevelési bizottság tart
son ősszaktíva-értekezlelet és hatá
rozza meg az őszi forgalommal, a 
terv teljesítésével kapcsolatos felada
tokat. Tisztán kell látnia minden ak
tívának, hogy a kultúrnevelö munka 
komoly fegyver szocializmust építő 
dolgozóink kezében, de tisztán kell 
látnunk azt is, hogy a kultúrneuelő 
munka területén dolgozik az ellenség 
legjobban és ha mi a kultúra fegyve
rét nem helyesen, vagy egyáltalán 
nem használjuk, akkor ezzel az ellen
séget segítjük. 

Képezzék magukat kultúraktíváink 
politikai és szakmai téren egyaránt. 
Végezzenek jó munkát kultúrnevelési 
bizottságaink, hogy maradéktalanul 
eleget tudjunk tenni a reánk váró 
hatalmas feladatoknak és munkánk 
me,tjavít ásával segíthessük az oszt 
csúcsforgalom sikeres lebonyolítását, s 
ezen fteresztül felemelt ö/éues tervünk 
teljesítését. 

Hannatti Lá&zló 
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tolta meg termelési értekezletét. 
A beszámoló néhány újságcikkből ál
lott, amelyet felolvastak. Ehhez sta
tisztikai számokat soroltak fel az 
ez évi tervből és hogy .,szó ne érhesse 
a hdz elejét" néhány nehézséget i s  
felsor;)l(ak a széntakarékosság körül. 
Per5ze, az i lyen beszámolók és ho7zá
szólások nem tudtak konkrét segítsé
get nyujtani az őszi forgalmi verseny 
kiszélesítéséhez, a terv ez évi előírá
sának túl teljesítéséhez. 

KÍNA LÁNYA 
A szeptember 29-től október 5-iq meq. 

tartandó kínai filmhét keretében bemu
tatjál< Magyarorszáqon a népi Kína de
mokratikus filmalkotásainak eqy-eqy ki
emelkedő alkotását. 

Ezek között is e!ókel6 helyet toqlal 
el a „Kína lánya" cima magyarra szin
kronizált film. 

' A  film Csanq Kaj-sek 1 927-es sanqhaji 
árulása után a kinai nép harcát eleve
níti meq a Japán bitorlók el'en. A meq
szál lók keqyetlenséqeinek az eqyik kör
zetben eqy partizánosztaq vet véqet. A 
harcokban hösies magatartásával ki� 
tünt Hwu Sü-C kiérdemelte azt. hoqy a 
Kommunista Párt taqja lehessen. A par„ 

tizánok hősi halála nem volt hiábavaló, 
Tetteik új harcokra. új győzelmekre és 
új épftőmunkára lelkesítik a kínai n6. 
ket. 

Naqy érdekl6désre tarthat ezenk1vül 
számot a „Kínai cirkusz•• és a „Szik• 
rák" clmü film is. 

A fiatal klnai filmgyártás, mely a fel
szabadító harcok tüU'ben született, már 
tehetséges rendezői, színészi és opera
tőri l<ádere-kkel rende�kezik. akik a nép 
köréből kerülnek ki és minden erejUk
ke1 azon vannak, hoqy a népet szolqál„ 
Ják, A Karlovy-Varyban meqtartott V. 
Nemzelközi Filmfesztiválon a „Kína lá
nya" elnyerte a • ,,Szabadságért folyó 
harc' dfJát. 
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A Dombóvá,-i Lokomotív Sportkör 
nyerte el a SZOT 1JIHK vándorzászlaját 

A SZOT alkotmányunk ünnepének 
tiszteletére júl iu&ban felhívta sport
köreinket az MHl(-próbázáook ütemé
nek gyorsítására. üzemi sporlköreini< 
a felhívásra párosvercsenybe léptek 
egymá6sal a SZOT MHK vándorzász
!ajáért. 

Ezek a ver6enyek igen nagy mér
tékben e'.őre lendítették az MHK-mun
kát, szinte kivétel nélkül mindenütt 
jobbnál jobb eredmények szü!etfe'<. 

Az augusztus 20-íg eléri eredmé
nyeket a SZOT elnöksége értékelte 
és megá! l apitotta a SZOT MHI( 
vándorzászló 1951 1. félévének nyer• 
les sportkörét. &lzerint a vándor
zá6zlól a tavalyi védőtől, Rudabányá-

tói a Dombóvári Lokomotív Sportkör 
nyerte el kiváló teljesítményévei. 
Ebben a sportkörben az üzem 1600 
dolgozójából augusztus 20-ig 1040�n 

teljesen lepróbáztak, három akadnly
patyát építettek társadalmi munkával, 
hat MHK-uerseny/ rende2f.ek, egy al
kalommal tartottak vidéken toma
bemutatót. Negy s!)')rtbrigádjuk a ter
melésben i6 igen jól dolgozott: 25 
százalékkal eme:ték teljesítményüket 
A Dombqvári Lokomotív SI( ezze' 
az eredménnyel kiérdemelte a SZOT • 
MHK vándorzászlajá•nak I. díját. A 
vándorzászlót Dombóváron adják ál 
ünnepélyes i'<eretek között. 

Eredmények és hibák 
a vasutas sport-tömegmozgalomban 

A z  M H K  testnevelés• rendszerben 
jelentkező dolgozók magas arány
száma azt iga1.Q!ja, hogy dolgozóink 
fel ismerték a testnevelés jelentőségét, 
mely munkateljesítményük emelését 
e lősegíti, munkára és harcra készíti 
fel őket. 

A SZP ART Al(IADOI( TEREN eddig 
beérkezett nevezésekből is megálla
pítheló, hogy ilyen négy sportágra 
kiterjedő nagyszabású sportmegmoz
duiás még nem volt sportéletünkben. 
Éppen ezé.rl minden MHK-ra beneve
zett dolgozónak hazafias kötelessége, 
hogy a testnevelési rendszer edzésein 
és próbázásain részt vegyen, továbbá 
a szp,arta,kiádversenyekre felkészüljön, 
mert ezzel is hazáját erősíti és bé
kénket védi. 

Az MHI( testnevelési rendszer 1951 
augusztus 31 -i kiérlé�elése alapján 
kiemelkedő eredményi ért el Deb
recen terület i '  sportelnöksége, ahol az 
elöirányzott 3133 dolgozó helyett 
3525 főt próbázlaltak le az előírt 9 
számból. Az eredményt Szilágyi De
zső területi sporlelnök jó szervező
munkájának következtében érték el. 
Továbbá Pécs és Szombathely terület 
sporlelnöksége is jó szervezőmunká
ján keresztül érte el kimagasló ered
ményét. Mindhárom területen a Vas
út Politikai osztály, területi bizottság 
és a szakvonal vezetői, valamint a 
párt és üzemszervezetek funkcionáriu 
sai segítették az MHI( testnevelési 
rendszerben _jelentkező dolgozók le
próbázásnak sikeres végrehajtását. 

N�m \eszik magukévá pártunk cél
kifüzését az MHK testnevelés terén 
l(őszeg, Körmend. Szentgotthárd, 
Mezőhegyes, l(iskőrös, ahol a jelent
kezés megtörténte után semminemű 
intézkedést nem tettek arra vonatko
zólag, hogy a dolgozók le is próbáz
zanak. A pártszervezetek, üzemi bi
zottságok. valamint a szakvonal i  ve
zetők sem adják meg a lehetőségét 
annak, hogy a dolgozók az MHl(
próbákat letegyék. 

AZ IFJUSAG KOREBEN is pasz
szivitás mutatkozik MHI( vonalon, 

ez megmutatkozik a Landler Jenő 
Járómüjavítóban. ahol 800 DISZ-tag
ból egy sem próbázott. Szákovics Jó. 
zsef D ISZ-titkár nem törődik a pár
tunk által elindított Munkára, Harcra 
Kész sportmozgalommal. De a ha
nyag munka mellett megmutatkoznak 

demokratikus sportunkat gátló je-
lenségek, 

mert a debrecerti Igazgatóság VI. 
oszt.á! y  főnöke nem segíti azokat 
a do!,gozókat, akik a sporttal fog
·laikoznak é,s e! távol ítja a s,por· 
to!okat az állásukból. Hasonló a 
helyzet Budapesti Jga.zgatóság V. osz
tályfönökénél, ak i  még a legkisebb 
lehetőséget sem biztosítja a dolgozók 
részére, hogy a szocialista sportmoz
galomban részt vegyenek. Ez meg
mutatkozik az Ig-azgatóság MHI( 
testnevelési mozgalmán, mert az elő
irányzott sportfejlesztési tervnek még 
2 százalékát sem hajtották végre. 

H JANYOSSAG MUTATl(OZII( Mis
kolc területen, mert a sporlelnökség 
a megalakulása óla egyszer sem ült 
össze. Ezt küszöböl jék ki és az el
nökséget összehíva. határozzák meg 
.az új soronlévő feladatok végreha jtá
sát a munka jobb elvégzése szem
pontjából. 

Nem teszik magukévá pártunk cél 
kitűzéseit az MHK testnevelés terén 
Kecskeméten. ahol a vasutas nappal 
és az alkotmány ünnepével '<apcsola
tos MHK-felhívás aláírását Papp 
Zoltán á l lomásfőnök megtagadta.. 

De az üzemi bizottság sem ad 
semmi támogatást. Ezt a politikai 
tiszt elvtárs sem el lenőrzi. Sőt szó
bel ileg elrendelték a Lokomotjv fel 
oszlatását. 

A Vasutas Szakszervezet tulajdonát 
képező sport és · kultúrhelyiségbe csak 
arcképes igazolvánnyal engedélyez
nek be! épést. 

l(ecskemét üzemi háromszöge tár
gya:ja meg a hiányosságokat é,s vegyen 
i,rányvonalat szocial ista sportunk erÖ· 
sítésére és neveljen Munkára Harcra 
l(é,sz 6portolókat. 

A SZAKSZERVEZETI MUNKA LEBECSÜLÉSE 
A LANDLER-MŰVEKBEN 

A Landler Jármüjavító OV. dolgo
zói lendületesen ha rco:tak a „Vasutas
n-ap"-ra és a,i; alkotmány ünnepére 
tett vál l alások túlteljesítéséért. Az 
eredményekben nem ki,; része vo!t az 
üzemi bizottság és a műhelybizottság 
jó szervező munkájának. 

Ezek az eredmények azonban még 
nagyobbak lehetnének akkor, ha a 
vállalat vezetősége nagyobb támoga
tást nyujtana az üzemszervezetnek. 
Ez döntően ott érezteti hatását, mikor 
a vállalatvezetés képtelen arra, hogy 
megfelelő helyiségeket biztosítson az 
OB számára. 

Az üzemi bizottság öt felmentett 

funkcionáriusa, ha csak egymás he
gyén-hátán nem, képtelen elvégezni 
munkakörét abban a nlégyszer ötmé
teres irodában ahová kénvszerítették 
őket. 

. 

Ideje volna végre. hogy a vállalat 
vezetősége gondoskodna az OB elhe• 
]yezéséröl Csodálkozunk azon hogy a 
dolgozók ügyeit intéző szakszervezeti 
üzemszervezetet enny re l ebecsü 1 ik. 
Legalább is a jelek ezt mutatják. Bí
zunk abban, hogy a kérdés rövidesen 
kielégítően megoldódik. Ehhez termé· 
szelesen az üzem pártszervezetének 6e
gítségére is szükség lesz. Ezt is a 
ielek mutatják 

Hogy gondoskodna az Északi Jármüja\'ítóban a dolgozókról? 
Brandi Jenő elvtárs, az Északi 

I 
és törvényellenesen 25 forint l akbért 

Járműjavító OV. vállalatvezetőjét kér ezért a „szállásért" munkástár
több ízben felszól ították a tisztiorvosi saitó!. A tüzelőanyagról is maguknak 
hivatalból, a szakszervezet Munkavé- kell gondoskodni 
delmi Osztálya, hogy kicsit többet tö- Az emberró! valo gondoskodást 
rődjön a munkáslaktanyával. Sok persze nem így kellene értelmeznie 
dolgozó nagy távolságra lakik a fii. Brandt elvtársnak és harco!ni, kell�ne 
várostól akik hétközbcn ebben a Jak• azért. hogy a dolgozók szallasa �s 
tanyába� pihenik ki" magukat. Az pihenése _!>izt?sítva l��en. , Csakis 
, " ,. . , ilyen körulmenyek kozott varhatjuk erde�elt dol-gozok ré��ere osak agy�! ezektől a dolgozóktól azt, ho� boc.sa1tat rendelkezésükre. Azzal mart szívvel -lélekkel és főként kiemelkedo 
nem törődik, hogy lepedójük és taka- eredményekkel vegyenek részt az őszi 
rójuk legyen, de nem ad még fejpár- csúcsforgalom Iebonyolílru;ában, a terv 
nát sem, holott teljesen indokolatlanul teljesíi>ésében. 
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Minden erővel 
a három és félnapos kocsifordulóért 1 

A Második Békek(i:c;,ön jegyzése, 
dolgozóink halal rnas :e lkesedése, 

a békekö,c,ön tú)jegyzése, megmutatta 
az öntudatos vasutas dolgozók béke-
6„erete'.é'I, harcüö elsánlságát a béke 
,·édelmére, a szocial izmus építése üte
mének meggyorsítására, ie lemclt öl
é, es len iink tú,tel jes i lésérc. �legmu
latla azt, hogy szocia, ista munkaicgye
lemmel az eddiginél is nagyobb lendü
le•tel aka r résztwnni az ő:;zi forgalom 
sikeres lebonyol ításáért iolytatoll harc· 
ban. 

A vasutasok tízezreinek szocia l i sta 
munkaverscnye minden eddigi ered 
n'lény ellenér\! azonban sok h i ilnyosság
ita, küzd. Pusztaszabolcson például  24 
óra a :att csupán 24 k i lométer( tud 
megtenni ern ·egy gép_ annyira e ldugul 
a ,·ona!. Vagy egy másik példa arra, 
hogy miként kel l az öntudatos dolgo
zóknak harco1ni a bürokr;1ták, a.z őszi 
forgalom akadályozói el len. flvruálh 
lst\'án, a l\r,cli Fütóház dolgozója s 
4:14.242-es sl.ámú mozdonnyal Buda
pest-Ferencvárosról a Szeged melletti 
K,ste!ekre i rányvonatot todbbitott. 
Cegléden azunban megál l ílollák, levet
ték a gtpét és úgy intézkedtek, hogy � 
több mint száz ki lométerre lévő Sze· 
ge<lről kapjanak új gépel. A rövidtát,, 
rendelkezés miall Hon•áth liitakozott 
meri gépmenetben akarták hazakii1 
deni. A szénnel, idővel és emberrel 
való i l yen pa1.arlásl floruáf/r. bl\'án 
11€nt hagy!a annyiban és mindent meg
mozira,o.t, hogy az oszi iorga lmat  nt 
hátra húzza, hanem e:örc vigye. Végül. 
is Szolnokon kapo!l vonatot tO\ ábbitá5 
végett. 

Baj van pé1dáut a mozdonye.osztá5i 
tervHI is. Néhány fűtőházban indoko
lal lanul sok mozdonyt tart,11111k, ugvan
akkor máshol hiány van belőle. Elő
fordu l t  péidáut nem cJ:!')'szer, hugy 
Szl"liesiehén·árról Budapestre kül
dendő vunal részére Szombathelyről 
kelleti, közel kétszáz kilomélerről gé· 
pel kö!csönkérni. 

::iúlyos károkat okoz az ősz i  forga 
lom ügyének az olyan á llomásvezető, 
mint a se,ypi főnök, aki a józan ész 
d lenérc inkább kényszerkirakást a l ka!· 
maz, semmint betoija a már üresen 
ál ló cukorgvári iparvágányra a rakott 
kocsikat. arra való hirntkozással, hog:, 
i lyen rendelkezést kapol\. Persze. azt 
nem wlle lekintclbe a selypi á l lomás 
vezetö.je, hogy a kényszerkirakási ren
del kezést még akkor kapta, amikor a 
gyár tele mit vasúti kocsival. 

Egész sor i l yen akadály fékezi a z  
őszi forga lmi verseny kibontako

zását. A száll iltató felek munkája, a 
még mezlévő h iányosság · ellenére is, 
tovább javul. A „Szocialista Vasú/ért" 
ankétján részvevő vá i la latok meggyor
sították a kocsik ki- és berakását. De 
m� ezen a téren is van mit javítani. 

Az öntudalos vasutas dolgozók tuda
tában vannak annak, hogy minden 
erővel harcba kell száJ :ni a három· 
napos kocsiíordu ló meg:,·alósitásáért. 

A legutóbbi versenyszalrnszban, 
amely a lkolmúnyunk ünnepével. a vas· 
utas naopal fü�göll össze. sukal ja
vul t  a versrnyszervczés munkája, a kö
te;ezetlségvál ia lások e l lenőrzése, a ver
seny nyilvános e l lenörzésének színvo
nala, ez lehető,·é tette, hogy az őszi 
forgalmi feladatok telje�ítésérc á l ta
lában zökkenömenlesen térhettünk át. 

Most, hogv az őszi versem• legjobb· 
jainak kitűzött vándorzász lóéri a ki 
tüntető cím elnyeréséért, a yersen,;ben 
legjobb eredményt elért dolgozóknak 
és brigádoknak adott jutalomért folyik 
a nemes ,·ersen-gés. egy(mberként 
harcba kel l  indulni az alapvetö re:adat: 
a háromnapvs kucsiforduió mcgvaiósí-
1:..sáérl. Még nagyon messze vagyunk 
e1töl, de szh ó,sággal, a párt mutalla 
1.1ton a szubzen·czet és a szakszolgá
lát . segí'.sé!.!évei minden nehézséget l e  
kel l  küzdenünk. 
• Az a feJadalUnk, hogy az őszi for

galm; vusu1yt úgy fejlesszük tovább, 
ho!(v annak középpontjában a három és 
fé!napcs .,o�si iorduló megteremtése, a 
lervek rcl j�silése és tú ltPl i,�11�,e a l l  
jon. A verscnyszerződések ielüJviisgá· 

l ása a.apján, azok kiegészítése, \'agv 
az újabb kötelezeltség\·ál lalások min 
den esNhen arra :rányuljanak. hog, az 
á l lomásuk, üzemek. műhelyek, brigá
dok. egyen, ver5cm zéík vii l la l ják az 
őszi \!SÚC."[orgalom rájukháruló ie' ada. 
tai nak ma radékta an végrehajtásiJt. va
'arn,nt azl. hogy az 195 1 .  é,·i len hátra
lé\"ö időszaká l>an elmaradásaikat az év 
végéig behozzák, vagy hngy a hátra
lévő tervidősza�ban terveiket llaláridö 
elölt m:nden rész letében teljesítik, i l ·  
l eh·e túl teljesítik. 

A z összes mozg·a lmakal az őszi 
forgalm i  ieladatok, yaiamint az 

évi ten· te,jes!tésfre, i : letve túl teljesí 
tésfre i rán) u ló kötelezettségeknek kel l  
a l á rendelni. 

Ezt a céll szolgálja a dolgozóknak 
az a kez<leményetése is, hogy a X agy 
Októberi Szocia l isia .Forrada lom tisz,c· 
Jelére mei;;indu. l új Ycrsenyszakaszt, 
az ezzei kapcsolatos vá l l a lásai lrnl, iel
aián lásaikat összeköti !, szorosan ösz 
.,,zekapcsolják a hárnninapos kocs1 fur
dulö megteremtésé,yeJ, az ószi forgalmi 
ie ladatok ,ebonyo; i tá:;ának elősegitésé· veL 

Ezért a vá l lal ásoknál lekinletbe ve
sz,ik a termelési és száJ l i tási tervek 
szig?r_ú b_eta_rtását,_ a V l .  Országo;; 
\ asutuzen11 Értekez,et ha!ározatainak 
mrgvalósít�sát, a javítási és fennlar· 
lási munkák tú l le:jesítésél. Ennek a cé,nak érd�kében javítják tovább az üztmek közötti egyiitlmíiködést szele . it i�. a Gi!7.da-moz1,?alma,, f;ktemck 
:úlyt a . s�?i:i- . és anyagta karékusságra es a mmoseg, munka megjavítására. 

A du!gozólmak minden segítsé1;cl 
meg ked adm ahhoz, hogy nehéz icl 
adataíkal késedelem nélküi végrehaj , 
hassak. A terület i  bizotlsagok e !nöksé, 
JZeinek ú l . andóan ra jta kell lanani ke
züket az őszi furga imi  verseny ütőerén haswos1tsák a JÓ tapasz,alatokal é; je_löljék n:iei: a verseny tonibbíejleszl�
senck modozalait. Törekedjenek arra hogy a fe;szinre jött jó tapasz1alatoka{ a v�ze!ésük a latt á,ló területen á l la .án?s1thassak a verseny továbblejlesz lé• seben. 

p ár_tszervezete inknek, politikai 
llsz l 1emknek, szakszen·ezeti 

Junkcionáríusainknak a kgberrntóbban 
ei lenőrizniük kell, hogy miként íolyik 
az üzemekben, szo,1fá lal i  he l ) ekcn a 
vasútüzemi ér,ekez l ct határozatainak 
végrehajtása. Az i l letékes szerveknek 
folytatniuk ke l l  a kölelezettségválla lá 
sok ielüh·i7,sgálá;;át. Ezt a szo,gálat. 
heiyck vezetője, az üzemi bi1.ottsá,,. 
t i tkára, a mühciybizul!ság titkára ; 
bizalmiak, munkavezetők, mü,·ez�!ők 
é.s a dolgozók bevonásá\'al végezzék. 
Ugyanakkor á l landóan tudalosíta111 
kell az ős1.i csúcsforgalom sikeres ic· 
bonyo. ilásának, a tern�k teljesítéséne,, 
és túlte .je,sitésénei, jclentóségél üze• 
meink dolgozói között. amelyet össze. 
kapcwlnak november 7-e mél ló meg• 
ünnep,éséve!, a :-.agv Ohlóberi Sz')cia 
,ista Forradalom :34. é\iordu:ójára telt 
iel ajánl ások meg!ételé,·e„ 

A verseny nvilvúnosságát minden 
körülmények közölt bi7.losíiani kel l és 
erre min1ltn rendel kezésre á l ló  eszközt 
iel ke1i ha,znál n i. i\'cm szabad e:felcj· 
leni azt. hogy minden dol gozónknak 
tudnia  ke l l  azt, s erről személyi meg
győzés feg�verével n,cg ke l l  győznünk, 
hogy az őszi csúcsforgalom sikerre
vitele a többi iparágak dolgozóinak 
terv!eljesítésé! eiöbbrevive, döntően iá· 
rul hoZl.á élelszinrnnaltmk felemelésé
hez, a béketábor erőinek növeléséhez. 

A parlamenti fogadáson pártunknak, 
szeretett Rákosi elvlúrsunknak adott 
szavunk arra kötelez· bennünket, hogy 
erőnket nem li[méh·e, ké�ességeinke! 
[el hasznáh·a sikerre vig\ ük nag:y 
nPmzeli feladatunk, az őszi csúcslor· 
galom lebonrolitását, amelrnek elen
gedhelellen feltétele a háromnapos ko• 
csiforduló megteremtése. Az adott szó 
betartásával egyúttal a terv időelötli 
te' jcsítéséért. s ezen keresztü l alkotó 
munkánk , édelméért, a békéért harco 
unk és kifejezzük szerelclünket és há

lánkat a felsz�badíló Sz1,v ietunió 
;rant. méltóan iit'nepl'!iiik november 
7·ét, a nagy é\'[ordulót. 

VILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK! 
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A vasutas dolgozók lelkesedéssel és bizalommal 
jegyezték túl a �ásodik Békekölcsönt 

Az öntudatos , asutas dol gozók t ízez
rei teljesilec!éh hazafias kötelességükd, 
amikor hal�lmas lc lkescdésse, ,  a püt 
és a lwrmá ny irún(i  bizaloml<il i1 •hacva 
az üzemekben <'s a szolgálati helyei(en 
a kölcsönjcgyzö aszto1 l huz mentek 1e 
gyezn i. 

A vasutas do'gozók a békeköksön
jegyzéss�I megmutaHáK: megértették a 
békekölcsön jegyzés és a béke védelme 
közötti összetiiggést. ,\lcgértették, hogy 
a béke védelme nemcsak a lerrilel,'s 
fokozását (eszi kötelességünkké, ha
nem á l dozatvá l l alás! is követel, a s1.o
ciaJ ista vat>úl megtercmtéséér , a sz,>· 
c ia l izmus grnrsabb ükmii fclépités,'ért, 
a béke magyarországi fronlszakasiá
nak megerösité,éért. A jegyzés meg
mulat1a a magyar dolgoz<'> népnek a 
szocia l izmust építő va�utasok it l l ás
íoglalásá! is ezekben a na!'.!)' és dönl.éi 
kérdésekben Vasutasaink jtil ismerik 
az imper;a l ista országuk varntas dol
gozóinak helyzetét és pi, rhuzamut \'l)J]· 

nak lrazánkban és a kapita ! 'sta 
urszágokban d\llgozó vasutasok heh·
zcte közölt, m�g jobban elmélyítik dol
gozóinkban a prolelárnemzetköziség 
s1.cllcinél és o l tökéltségél a béke vé
de.l mére, szebb és boldogabb jöyöjé
nek el"zánt meg\ édésére. 

A vasutasok �ajál  életük terü !etén, 
utazásaik a lka lmaval szemt3nÍl i an
nak. hogy a bék,�kölcsön sukszoros�n 
mt>.;ztérül a dolgozoknuJ· .\mel lett. 
hogy a nép eg1ctemes érdekét seglt;, 
közwllcn anyagi előnyöket jelent a 
jef!,zÖk számára is. 

Vai�menn yi üzemünkben é; szolgá
lati helvr·nkcn kü lsőségeiben is meg
nyilvánu l t  a magyar dulguzó ncp ün-
ncpnapjúnak 1clenlösége. :'\11.gyszerií 
díszíttse!,, jel nwndatok, kul túrbrigá-
dok míi-;ora, a ,·a• u·tas zt:nf•karllk pat 
!og6 indulói emelték a jegyzés ünne
pélyess,;gét. 

Az öntudatos vasu.las dolgozók kö
zül ezrek és ezrek júrlak ékn ci ldo
za1készségbr·n. l logy c,_ak n(·h.inyat 
eml ítsiink: Vörös János ielügyel ö, f i
zetésének hároms;:nrosát jcgy,,1-tt', Diós 
László, a J-:,cleti Fütőház dolgozcíja, 
f izetésének 200 százalékát. Kovács 
Sándorné, a Keleti -pál yaudvar t:1k,.ri
tónö1e 1 000 iorintot jegyzett. A Debre
ceni J..írmíijavítú OV eg-vík szak,z(•rvc
zeti funkcionáriusa. Bulykó Imre, öi• 
gvermekes csa 'ádapa 700 fc.rintos fi
ze'tésébiil 1 000 fortnlol jq;-yzctt. C')!yan
akkor versenyre hívta a jegyzés<cyiij 
lőket, népnevclökcl. ö 1tn;:ga pedig i dül 
nem sajnálva, \-�gezte aQ"itúciós mun
káját. Csoportja élenjárt a jegyzés
ben. 

K3pOs.váron a „Somogyi Napló" �él
áaKént á l l itot>a a többi ü;:emek  e'•a a 
rnsutas óolgozók agi'áció.s mun�áját. 
Külön kiemelte ,ü munkaiáér_t . \'�s 
,\rpád, Koc•ács Pálné és Somlu \qi· •d 
üzemi bizottsági el,nökök,;,1. S0111la_1 
ú2y szervezte meg pél<! ii.u l. _a 1_runk�
jál, hogy este ment ag1tac•1•s utra es 
így egész nap az üzemben tudot t _lar
tózl\udni és ere<lményescn dolg�z1�1. � 
szakszcn·czeti al;dvúk .é� iu�•,c1on�� 
riusok példamutatása a !CJ.!y?eshen es 
a munldban ,,gy,inínt jó vol i .  Funk
cionár;usaink egy része azonban e1· 
zárkózott a jegyzésgyiijtéstiil, !11ert 
népszerűtlen feladatnak . t�rlott�k a 
munka elvégzés(•!. l(en \·ert a l lomason 
·iél dául 'J'ólh Jó.zsri üzemi bi:wltság1 
�lnök és az á l  lomás!önöl, a sza,ks�-<)r
\·ezet közponljá,. lJI kér,ek segnseget 
azzal a megukolassal, hogy ,.a jc1,_1Jzé,< 

llépszcrii: 'en ;e/adat lesz". 

Dénes János 

pártonkívüli vonatfékez.ő 

1 500 forintot jegyzett 

A kölcsönjegyzés során számos ÚJ 
káder került [clszinre,. 11k1k becsületes, 
jó munkával bizonyították be. hogy 
méitók iunkciójukra és péld2111ulatú 
jegyzéssel járultak !1°.rni ? ?ékt-1,ö( 
cs<>n ,,1-;i>,éh�z. Tar,01can peldau_l Dc_: 
nes Ji1110:-.. p;'1 rlonkh·ü i vnnai.tfl�r•zo 
1 ,,oo rorinto, je,rn:ett. f;:! mondta a 

jegyzésnél: .,En óízo;n a párt/Jun és 

� ... Ha,-Y!án Kat,ó .Fütöhctz dolgo7?i nemcsai:< a miniszte,:_tan�cs vándorzászlajáért es 
e: ... ősz, forqa1m, . verscnybEn Jarna-k az. elen, de a l<olcso:ijcqyz-é5ben is meqmuta'!:t��- . hoqy t1:-'�J-�k, mi _a köcefess�iil< _ötéves tervünk, a béke terve�ek meq
':'�lcs�ti;"!1b2n. O(ammet es le!kes�e.sse! Jcgycz!(h.( a dolqol'.l,)k. K�pünl<ön .Fogarasi :'.c�c;t., 1cmoz�or.yvczif:t'ő . 16_0� fonnto� Jegyez. Szakos_ elvtárs, a jcqy�esgyüjtö, orömmel htilllJa az elenJáro 1eqy�gt, Saqí efvtár"s márls nyujtja át a jeqyzést 1qazoló lo::.pot, 

kor111'á11_;1wlunkban._
. 

,1/;nden áldozatot 
I 

d

.

on adoa n
. 

1iisGrt. Az előadáson mintegy "'.'.';"ufok, n;ert /alul// a . hnla!m,'.s 300 dvlgoi.ci vt'tl részi; a ·rnsúwn ki-eu dmrnyckc,. IRJI J<'f:[1/::escmmel rs \'Ü lá l l  "k \ k 1 t ·  . o-'t' ·.- I ·  t J ·  'd liozzú akarok iáru!ni ahhoz, hnf:!u mi- . _ � · � u u�a,...,  __ a_c,ona \ u a1 o-
11t!I l'löbb me•;�aiósí/11assak swcialisla n illiato, lwin Banr,even az egy íőre 
t•asutunkal." -� cső átla.g 511), K.íráldon 570 iorint lett 

. ; . . . . .. ami  a forgalmi szolg[dafni d  országo� 
. ft.. . , le'. n!el�s . ;melkedelt a . �ekekol- v1sz".m·lalban, kiemelkedíí eredmény. A cs1?n 1,g�zcs 1de1en: J\ .?nii<:ozo_k ke7:d<;· Lana!er Jeno J .innCjayiló OV kultúrnwn eze�e_r<', a bekekolcson Jcgyzese- csoporl ja a Chino'n G ó . . • \' . neh nawam . . . · _ ) g\sze, es e 

. , gyesze1 1 g-yarban. az Eszak' .Jármü-bei<evonato�a_t indito_ttak,_ a�lye- ja\' i(ti OV ku:túrcsoporlja a Dohány-k�t a _ _ tc:me1esbe� es Jeg,vzcsi>en gyárban, a Debreceni Jármííjaviió OV e lenJaro dolgozok tovabb1totlak. ku'!ú rcsopodja pedig a körn\'ezö ál -
Ozemt bizo• iságaink ,í lérezték, mcn, - lami gazdaságokban és tcrme1Ös7.övet -

nyire fontos a dolgrizúk felv i l ág.ósitúsa kneti cscportc.�ban yégzett jó kultúr
szt•mpontjab1il a kttl!.1ragitáciö. Onne niunkáju:kkal  járu l tak hozzá a .\,á�dik 
pél l·es kú l túrbemutatokkal,  kullúrmü- BG�ekö'.esör. jegv1.és sikeréhez. 
5urol,kal, zene-, .. ének- és láncszámok-
kal, csasztuskúkkal mozgtisí(oilák a A társada l mi aktí,·ák nagy s�gilsé
dolgo;,úkat, dicsérték meg az élenjáró- gct n1 u ilottak Kiemelkednek még az 
irnl és birálafol g, akorol lak az e Ima- élenjárók közül s Kiss Lajos, a Keleli 
ra'dúk feleli. Sokan a kinti üzemekbe rütőház, Kiss .knö, a Veszprémi Fű-

állami gazdaságokba és tszcs-kbe tőhá7, Gorocz G) örgyné. a budapesti 
is ellátogattak, ,\\.\ V igazgatóság és Bo/1ri Béláné. a 

A miskolci \\.\\" Igazgatóság ku ltúr felépítmény- és \'asanyagja,·itó O\' 
csc,purJ ia péidául Bánrévén és Kirá l - dolgozói. 

Az ellenség aknamunkája sem tudja megakadályozni 
a jegyz. és sikerét 

Az el lenség támadása számta lan for-
1 

el lenség malmara
.
hajlo!lak a vizel, de 

nwban mutalkozoti. 1\\inden a lkalmat az ön tudatos dolgozók feh· ' lágosító 
megragado,l, hogy csökken tse a jegy- munkája rövid idön belü l  éreztette ha
zés s :kerél. Olyan l�gkört igyeke'!'lek lását. 
lercmlcní ,  hogy az eredményeket le- A kölcsönjegvzési munka alapvető 
rontsák. A von tatási és utazöszemélr- hiánvosság-2 \'Ol t ,  hogy a1. üzem, bizet l,e,·ésbbé öntudatos ·dol gozól köziil zoll�ágnk inkább a részfeladat ,égrea budap�sti mm doni ,·ezetők vittek 
h írt Szombathelyre, hogy csak 200- hajtásán dolgoztak és lényegében a 
,lUO ·rorinfot jegyeznek a dolguzók. Az pártszer,czetekre hárul[ a szakszerve
el ienség a bányavidékeken, ,·agy a na- zeti aklidk itány ítása és mozgósí-
gyobb építkezési hel yeken arról be- lása. · 
szélt, hogv a bány�sznk és az építii A Második Békekölcsönjegyzés, az 
munkások csak párszáz forintot jegyez- dlenség minden mesterkedése, az ame
nek. a vasutasoknak sem kel l  többet rikai i nwerial isták belső iigynöke, , a 
jeg,ezni. K, iregyházán néhány buda- jobboldal i  szociá ldemokralá!i minden 
pe,li jeg\'\'' .sgMó azt  mondta. hogy úskálódasa e l 'enére is győzclme:;en fe
iik larnly  sem jegvezlek, nem lett sem• jezödö:t be és a lúljeg·; zés hHta lmas 
m bajuk és az idén sem fognak je• üköícsa,,á,k�nt nd,nzedik a háborúra 
gy ezni. Az i l yen mCj.!n yil\·ánulások az uszító imperialista bandára. 



Húsz japán vasutas szahadonbocsátását 
követeljük a Yoshida-kormánynál 

A Szárazföldi- és Légiköz!ekedésl 
Dolgozók Nemzetközi Szövetsége 
táviratilag közölte Gá.spár Sándor elv
tál"lllllff, a vaauta6Szakiszervezet fótiU<á. 
rával ,  hogy október 23-án  megkezdik 
a Malwkawa-ügy második tárgyalá· 
&át. 

Amint köztudomású, :1úsz hós japán 
•asutast tartóztattak le. akik szembe
szál ltak az amerikai i mperialista meg
szállókkal. Az elsc tárgya láson halálra 
ítéi!ék a va6uiasokat, majd fellebbe
zés folytán. a vi lág dolgozóinak nvo
mására, október 23-án újabb tárgya
lást tartanak ügyükben. Nem lehelet-

len, hogy a különbéke megkötése 
Japánnal előbbre hozza a tárgyalás 
megfartását. A húsz héls vasutasra 
súlyos börtönbüntetés, esetleg halál 
vár. 

Gáspár elvtárs a magyar vasutasok 
nevéb,•n szol idaritási táviratot jutta
tott el a Japán Vasutas Szakszervt!zeti 
Szövetséghez. Ugyanakkor távirati lag 
tiltakozott Suzuki Sonshiro fóbirónál, 
a le�elsóbb bíróságon és követelte a 
minden alap nélkül fogvat�rtott japán 
vasutasok azonnali szab.adonboc&átá•át 
a Yoshida-kormánynál. 

1/ .fM,fel vosu/oiok se9/lik o. �' 
kommunizmu.r DDf'f o/7illfezeseir� 

Ugyanígy az ukra;nai szakszerueze
tek naglJ segítséget nyujtanak saiát 
munkájukkal II kommunizmus építke
zéseihez. 

A sztálini új építkezések segítésére 
irányuló hazafias mozgalom mindenütt 
e;terjedt már a kujbiseui területen. A 
tarsadalmi ellenórzö őrszemek százait 
létesítették, me!yek a nagg epitkezés 
11:ef!r.endeleseinek idejében ua/ó lelje- A uasutasok és szállítómunkások úti 
s,reset, elszá:litását biztosítják. Ilyen és területi szakszervezeti bizottságai a 
őrszemeket szerueztek a v. v. Kujbi- legtöbb nagy vusútállomáson és cso
sev neuét viselő vasútvonal gócponti mópontokon m1•gszervezték a társadat_ 
állomásain. A vasutasok minden sze- mi ellenőrzési, amelynek során figye
relvényt _szigorúan m;g_állapi�ot.t g(afi. 

, 
le'?mel kísérik � nagl! építkezések ci

�o� s!erint, sza�a_tolo Jegy k,sere/eben mrre mdtlolt kuldemenyeket és gon
uany,tanak az epdkezesre. doskodtUik a gyors touábbszállításról. 

hum. uwJCmJllfliZ 
"A mi feladatunk az, hogy mindent megtegyünk 

a gyözelem érdekében" 
A magyar vasutasnap után szerenc6ésen megérkeztünk Párizsba. Ujb!II talá_lkoz,!unk elvtársainkkal és sokat beszéltünk velük magyarországi élmé-

nyemkrol. 
Elmeséltük nekik eredményeiteket és különösen azok értékére tértünk 

rá , - ami számunkra annál könnyebb volt. mert Ti mindent megtettetek 
avegböl, - hogy mi a legkisebb részletre kiterjedően is megismerhessük 
munkamódszereiteket és azt, hogy miként építitek - lelkesedéssd, elsdntan, 
erőt nem kímélve - a szocializmust hazátokban. 

. Mi, sajnos, hazánkat még siralmasabb helyz.etben találtuk, mint akkor, 
amikor elhagytuk. A létfenntartási költségei< tovább növekedtek és a kormány 
:által bejelentett intézkedések csak károsak lehetnek a francia munkásosztályra 
nézve. Bizonyos az, hogy Franciaországban a kapitalizmll6 meg van sebezve 
és ezért még szemtelenebbül lép fel, miután· vitathatatlanul fennáll az ellen
állás a francia nép részéról, melynek következményei egyre jobban érezhetőek. 

Most erról nem írunk többet, de ismételten megkő&zönjük .azt a szívélyes 
Es testvéri fogadtatást, amelyben Magyarországon részesültünk. Ujból bizto
sítunk benneteket, hogy igen nagyra értékeljük azokat a változásokat, ame. 
lyeket országotokban végrehajtotok - hála annak a segítségnek, amelyet a 
Szovjetunió nyujtott és nyujt még ma is, - valamint a magyar munkásosztály 
nagyszerü bátorságának. 

Ez a tény szinte kifejezhetetlen értékű vigaszt jelent számunkra, amely 
egyúttal lehetővé teszi, hogy még erőteljesebben tevékenykedjünk, mint a 
multban és harcoljunk a béke védelméért. 

És azt is jelenti, hogy a lcapitalista államok dolgozói az eddignél is 
gyorsabban tudják majd átalakítani rendszerüket. Mert bizakodóak vagyunk 
a jövőt illetően. és biztosak a proletariátus győzelmében. A mi feladatunk az, 
hogy mirident megtegyünk, a győzelem érdekében, hogy ez a győzelem gyor
san elérkezzék. Hogy ezt megtesszük. arról biztosítunk benneteke1. 

U gyancsak ígéretet teszünk arra is. hogy a jövőben állandóan tájékoztatni 
fogunk benneteket arról, hogy miként dolgozunk és miképpen alakul hazáni<
ban a helyzet. 

Testvéri barátsággal fordulunk mindazok felé. akik Magyarországon való 
tartózkodásunk egész idején fenntartás nélkül rendelkezésünkre állottak és 
ugyanilyen szeretettel gondolunk az egész magyar munkásosztályra is. 

MARCEL JEANNOT 

a Francia Vasu1as Szakszervezeti Szövetség titkára. 

Giuseppe Di Vitlorio. a Szakszer
vezeti Világszövets�g elnöke az el 
inuit napokbnn cikket írt a sárga 
szakszervezekk második nemzetközi 
koníerenc1ájának tanulságairól. 

Az úgyne\·ezett ,.szabad" szakszer
vezeti szövetség a közelmullban tar. 
tolla második nemzetközi konferen· 
<;iájá t  J\\iiánúban. Mindaz, ami ezen a 
kongresszuson e:hang�ott,;, teljes eg�
szében i�azolta a „sarpa elnevezes 
jog:,sultsagát. Tény az, hogy az o�I 
résztvevő bürokraták nem voltak ke
pesek vala�! eredetit a lko_tni_ és ,a fü_l
ledt, már Jolismert amenka1 haborus 
propa,gaudának bármilyen új, tetszetős 
format adni. 

Az olasz és külföldi sajtó majdnem 
egyhangúan jelentette ki, hogy a ron 
gresszus e!l.}'.etlen érdekes momentuma 
az az együttműködési javaslat volt, 
amelyet a Szakszervezeti Világszövet
ség a kongressz.usna� k?ldött . a d:i! 
gozók létkérdésemek es erdeke1k• hate
kony megvédése és biztosítása céljá 
'61. 

Abból a megallapításból kiindulva, 

hogy a kapitalista országokban egyre 
nö,·ekszik a kizsá\·mányolás, ugyan
akkor pedig a trösztök jövedelme fel
háborító mértékben növekszik, a Szak 
szervezeti Világszövetség felhívási, ban 
hangsúlyozza a sztrájkoJ, kiterjeszté
sét. a munkásosztály követeléseinek 
teljesítésére. 

Az SzVSz felhívását a sárga szak
szervezetek nemzetközi k:mgresszusa 
zavartsággal, nem titkolható bosszú 
sággal fogadták. A vá:asz, - _mi�t 
várható volt - a Szakszervezeti Vi
lágszövetség, a Szovjetunió és a népi 
demofráciák rágalmazásával volt tele 
és gondosan kerülték a felhívás szö
vegének megvitatását. A válasz azt 
is bizonyitotta, hogy a· milánói sárga 
kongresszus. ah:il mindenről beszéllek, 
csak a dolgozók, a nyomorban síny16-
dó munkások helyzetének javításáról 
nem, megmutatta, hogy nem egyéb, 
mint az angol-amerikai hisztérikus és 
bűnös háborús propagandának egyik 
hangadója. A do!gozók egysége azon
ban minden rágalom ellenére rneit 
valósul az epz vi lágol); 
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Kelemen és Égle mérnökök újítása 200 tonna bronzzal 
és sokmi l l ió forint megtakarítássa l gazdagítja 

népgazdaságunkat 
A MAV any8tjó?raktáraiban é s  szerlá-

, 
l(Yártható szilrkeöntésfi kocsicsapágy

raiban igen nagy mennyiségben van- csészéket felhasználhatóvá tesszük s 
nak szürke öntöttvasból készltett kocsi- ÍllV megoldjuk e rendkívül szfik tem
csa,págycsészék, amelyeket ezideig nem peröntvény-kapacítást a saját keretün
tudtak felhasználni ar.ért, mert a kön belül. Nem beszélek a meg,akarí
szürke öntöttvasra az ólombázis6 !ott és le nem épltetl bronz kocsi
csapáirvféru nem köt üzembiztosan, az csapál(Ycsészékröl. Ezek súlya, ame
öntöttvas dús grafitlartalma miatt. A lvet ielenlel! zárolva félre tettünk a 
l egtöké!etesel>b ón-alapozással sem Landler Jenő Osztó Szertárban, 
lehetett elérni azt, hoJ!y az ón-ólom- 140.000 k!f. 
bázisú csapágyfém tartósan kössön a Azonban ahhoz, hogy ezt a, n�y 
szürkeva.s kocsicsapágycsészékhez. fe!adatot végrehajfüassuk, feltétlenül 

1950. év augu,;z\us havában Kele- szükségünk van arra, hogy a MAV je. 
men Aladár és Egle László mérnökök lenleg javílá:,ban lévő 3 dai:ab fém
kísérleteket folytattak szóró-pisztolvát a legsürgősebben ki

e1?észitsük legalább 20 dara,bra, mert 
a meglévő kis számú pisztoly á l lan 
dóan ki van annak téve, hogy közü
lük legalább egy darab üzemen kívül 
van. A nagy cél feltétlenül megér-

az öntöttvas kocsicsapágycsészék
nek fémszórás! eljárással ková
csolt vas réteggel való beszórá
sára és utána az ón-ólom kompo
zlciójú csapáirvfémmel való kiön-

tésére. 

demli, hoev a fémszórlssal törödjllnli 
és a fémszóró-pisztolyok számát a 
MAV vonalán a legsür�ösebben 
le!!alább 20 darabra emeljük fel. 

I(e]emen és Eg!e mérnökök �zivó& 
és kitartó munkái& hatalmas elrltsé
iet jelent a vasút és népgazdasáRUnk 
részére egyaránt é6 erőtel jesen járul 
hozzá a hönfutások kiküszöbölésével, 
i l letve minimumra c,ökkentésévt'Í az 
ö�zi csúcsforl!'alom zavartalan lebonyo
l ításához, de döntően segíti a vasút 
felemelt ötéves tervének határidő 
elötti végrehaj tását. A népi demokrá
ciához, a hazánkhoz híí mérnökök jó 
munkája  révén is közelebb kerül hoz
zánk a boldog- jövő. a felemelkedés. a 
szocializmus és a maguk területén hat. 
hatósan járulnak hozzá a béke védel
méhez. 

.4 kísérletek fényes sikerrel jártak. A 
fémszórt öntöttvas kocsicsapágvc•é
sz0ket ón-ólom kompozícióval kiöntöt
lék és 1950. aU/.!USZÍUS 4-én a- Cn 
55.863. pá lvaszámú, továbbá a C 
52.204. pá lvaszámú személykocsikba; 
1950 augusztus 13-án a Cn 55.654. pá
lyaszámú � C 52.6 16 .. pályaszámú sze
mélykoosi-kba: 1950 augl.16ztus 19-én a 
Cn 55. 5 19. pályaszámú 5zemélykccsi 
ba; 1951 szeptember 8-án a B 3 1 .306. 
pályaszámú és a C 52.499. páhaszámú 
szemé· 'kocsi·kb� kötötték be, továbbá 
195 1 .  év április 25-én a B 30. 185 pá
lyaszámú és a C 50.705. pályaszámú 
személykocsikba kötötték be; 195 1 .  
május 1 2-én a C 50.784. pá:ya
számú személvkocsikba és 195 1 .  má
jus 1 5-én a ·  B 3 1 .212 pályaszámú 
,zemélvkocsiba kö,ötték be. 

Tizenl,at fiatal lány géplakatos akar lenni 
- ,le a vállalatvezetést ez nem érdekli 

Az első bekötött fémszórás! eljá
rással használhatóvá tett öntött
vas kocslcsapágycsészék hat sze
mélykocsiban már több mint el{y 
év óta futnak minden baj nélkül. 

A C 52.499. pályaszámú személykocsi 
próbacsapágyail. miután a személy
kocsi 195 1 .  év júniu-, hó 9-én a Lanrl· 
ler Jenő Járműjavító OV kocsijavító 
osztályába érkezett javítás céljából, bi-
1.ottságilm!' megvizsgálták és megálla
pítottak. hol!\' a próbacsapág-yak bebo 
futófelül,•tei és a !engelycsapok rend· 
ben vannak. 

Ezekután Kelemen Aladár é Ef!.ll' 
László ménökök kikutatták a Landler 
Jenő Oszló Szertár V. raktári1 ban, 
\·alamint a Siolnoki. Debreceni és 
Szombathel\ i Jiirmiij hvító ű\'-k 
anval!rakl;íraiban tüolt és !'Plejte
zésre váró 8.1. és 1 02. jellegű önlölt
vas kocsksanáevc,é,zék,•t és a MA\' 
Anvaizhivatal útján beszáll itották e,e
ket. 23.3:30 kg súlvban, a Landler 
Jenő Osztó Szertárba. A Landler Jenő 
Osztó Szertárban. a szertári készletet 
is beszámítva. 40.000 kg- öntöth·asból 
készített kocsicsapáevcsésze van ké<z
leten. amelvet a fémszórás! e!j{irás se
gítség-éYel újra a kocsikba való bekii-
1ésre a ika lmassá tei;zünk. Az öntött
vasból készített korsic<apágycsészi\k 
úlomkompozicióval kiöntve. kg-ként 21  
forintos eevsé(!árba kerülnek. míg a 
lemneröntésü nlomk„mpozicióval kiön
tött kocsicsapág-vcsészék k(!-ként 28 
forintos ep-y,él!árba kerülnek. Példa
képpen meg-említem, hogv ezv darnb 
102. jel le!1'ű l5 tonnás ólomkompozicirí
val kiöntött tPmper kocsicsapág-ycs1:,ze 
,ú l l'a 7.3 k<I é, ennek ára 7.3 X 2R � 
= 204.40 forint, ezzel szemben a ftim
szórási eljárással kovácsolt va<réteg
g-el fémszé,rt és ólomkompoziciöval ki
öntött öntöttvas kocsicsapágycsészr 
ára 7.3 X 21 = 1 53.30 forint. teh.ít eg-v 
darab csapágycsészénél 51./0 forint /a
karithaló meg. 

A ki nem ér(ékelhetö meg-takarítás, 
hogy az összezúzásra és a kohóban 
való leöntésre ítélt szürkeöntésü kocsi
r.sapáe-vcsé,zék közül 40.000 kg lesz 
maid felhasználhatóvá téve, s 

ezáltal 40.000 ki{ bronzból készült 
kocsicsapái;iycsészéket sikerül majd 
me�takarítanl és a népgazdaság 
számára más fontosabb szektor 

részére biztosítani. · 
Még e� rendk!vül fontos szerepe a 

fi'mszórl kocsicsapál!YCSészéknek 
azon kívül, hogy olcsóbba·k a lcmper
önté-ü koc,icsapál!vcsészéknél 
hog-y a jelenlegi szűk temper-kapaci
táson is segítenek. Ez különö,en ak
kor rendkívül fontos, amikor az Or
szág-os Ten hiv2tal is csak az 1952. év 
1. felében tud eset!eg- temperönlv-:nv
kapacilást részünkre biztosítani. Az 
ószí csúcsforgalom biztosításánál 
nem utolsó 50rban áll a megleleló 
számú vasúti kocsi rendelkezésre bo· 
csátása. Hogyan javítsunk kocsikat és 
adjunk a kocsikba csapágyakat, ha 
még a Tervhivatal sem tud számunkra 
biztosítani? Ogy hogv a féffl6zórási el
járással a MAV öntödéjében is le-

A gépek zúg-ásától, a mun�•apadok 
mellett a reszelők tompa, sokszor ér 
des han�Játó! za jos a terem. Tizenhat 
fiatal lány, akik különböző üzemek
böl kerültek az Eszaki Járműjavító 
OV. géplakatos átrépzősműhelyébe, 
szorgalmasan tanulnak. Van közöttük, 
aki konzervgyárból jött, sokan a kapa 
mellöl, mégtöbben a sepriit cserélték 
fel. hJgy szakmát tanuljanak. hogy 
lr,ihasználják azokat a lehetőségeket. 
jogokat, amelyeket a dolgozó nép al
kotmánya biztosít a nök szám.ára. 

Farkas János tanítja őket. Sokan 
máris kitűntek a tanulók közül. Sztan. 
csics Mária például, aHnek minden 
vágya a teA- túlte11esítéséért dolgozni. 
Boldán Lászlóné 

háromgyerekes anya is a fiatalok 
között tanul, s az ifjak lelkesedésé-

vel szakmunkásnak készül 
Persze hibák is vannak és a ténvek 
azl mutatják, hogy a kezdeti eredmé
nyekről még nem s:ikat, de a hiányos
ságokról annál többet lehet beszélni. 

Bal/a Erzsébet arról panaszkodik, 
hogy több mint kél hete dolgoznak az 
üzemben, de 

sem a DISZ-titl<árraf, sem • 
„Szabad Nép'' sajtófe'elősével nem 

találkozott, 
pedig mind a két funkcionáriusnak van 
köze a fiatabkhoz. 

Így gondoskodnak 
�z átképzős nőkről 

\ hathónapos átképző tanfolyam nó
hal!gatói már három hete várnak ok. 
tatás-ra Munkapadjaikat sem szerelték 
fel az előírásnak meg!e:elően. A vál
lalat vezetősége még azt sem teszi 
meg, amit saját hatáskörében könnyen 
megtehetne. A munkapadoknak nincse. 
nek fió\·jaik. A szerszámokat itt-olt 
egy.egy ládában tartják és a k,sebb 
;;zerszámok nem is jutnak el a munka
padok,g, mert félnek attól, hogy fiók 
hiányában elveszik. 

Az ;iktató! éppen látogatásunJ,, al . 

kalmával látták !egtlföbet a mühelj,, 
ben a lányok. Az elmult  két hétben 

nemcsak tantermi okta' ásban nem 
részesültek a tanulók, de a műhelyi 
foglalkozást is elhanyagolták ve-

lük. 
Böjti elvtárs elég könnyedén válaszol. 
ja meg a panaszokat, amikor arra 
biztatja a fiata lokat, hogy „csinálja• 
nak, amit akarnak", ,.majd kiforrja 
magát". lgy nevel ik  a tanuln ivágyó 
iijakat hanyagságra, helytelen munka
megszervezésre és veszik el kedvüket 
a tanulástól .  A vál la lat  vezetősége a 
tervre való hivatkozással nem fordít 
gondot az újitrímühelyben működő át
képzös dolgozók, tanítására sem. Na. 
g-y;m hiányzik még egy munkapad, de 
jó lenne, ha több gyakorlati értékű 
munkalehetóségról is gondoskodnának. 

Súlyos feieiő�g terhel i  a vállalat 
vezetőit, amiért e!hanyagolják megfele. 
ló szakmunkások után� épzésél, a fia
tal átképzósök tanítását. Vegy�nek 
magukn�k fáradságot, nézzenek utána, 
hogy mii megy ebben az üzemrészben. 
Nyilván csodálkozni fognak azon, h:,gy 
némelyikfü) még azt sem tudja, ho
gyan kell kézbevenní egy reszelőt ■ 
munkadarab megmunkálásához. Nyil
vánvaló, hogy ha lelkiismeretesebben 
foglalkoznának a női átképzó,ökkel. 
nem fordulhatna háromheti „kiképzés" 
után i lyesmi e:ö. Nézze meg a válla
latvezetiiség a fiatalok szoc,ális kt\

rülményeil. Ta'áljanak mód:it arra, 
hogy ne egy ki '.óméterre járjanak ezek 
a fiatal lánvok a mosdc.í- és öltözöh„ 
lyiségbe, amikor a műhelytől tízm� 
terre kon5zerüen fel6zerelt mi;,sdó- 6, 
öltözőhelyiség van. 

Erekért a hiányosságrik'ért azonba-n 
neme.sav, a váll-alalvezetőség felelős, 
de felelősség terhel i  az üzemi bizott
ságot is, mert nem harcol következete. 
sen a minisztertanács határozatainak 
végrehajtásáért. A pártszervezetnek 
és a p :>l i tikai tisztnek segítséget kell 
nyujtaniok, hogy ezeket a lehetetlen 
ál lapotokat az üzem vezetői gyökere
sen megszüntessék,_ 

A kecskeméti jegyvizsgá lóképző-tanfolyam 
ha l l gatói a tanu lásban és kölcsönjegyzésben 

- élenjártak 

A dolqozó n6k ezreit képezik k i  va11Utasoldcá. Hépilnk a kecskem6ti jeqyvfzsqáló-
k6pz6 tanfolyam réuvev61nelc eqy csoportját ábráZo!Ja, amint Felek Andris 
el6adását hallqatJák. A tanfolyam vuet6Je elmondotta. hoqy az új vasutas n4I 
munkavilllalók naqy kedvvel 6s lqyek- sajátltják et az anyaqot. A Jelek ad 

mutatJilk hoqy a november a-., esecWk„ vlzsqán minden n6hallqató szánzua. 
lékos entdmá'lyt ér el. El6Z61eq vonatklsár6 tanfolyam volt, ahol a hallqatók ki• 
v6l6an 6lltllk meq helyl>ket. A hallqatók a b6kek61cs!inJeqyz'5ben Is példamu
tatóan vntek ..zt. Kov,cs Lldla flzetfHnek 400 száZal6k6t, Ferenc:ZI Etelka 300 
száz.al4k6t, Sz. Naqy Ráma 250, miq Csányik Ferencné flze.Nunek k6NC 

200 Gllzal6k6t ,jaqYMllilc, 
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Valósítsuk meg a három és félnapos kocsifordulót ._  
A szolnoki városi pártbizottság seg115éOet nyújtott 

a kocsiforduló meggyorsitásdra 
A felemeilt ötéves nq,g,azdasági ter· 

�
síteák, hogy új mt•úarnódszer beve

VÜ:J� második évé'ne'< si�eres végre- z,e� van sw, Az új módszer pon· 
haj asa. na,gy fel�to_t ro . a vasu-tas t� � lel�lrsmeretes munkát igényel 
do gozókra. A szoc1adisla 1pu, a szo· val4ókezelő, VOl)lllkisérő, mozdony
ciaHsta átepités alatt levő mezögaz- 1 személyzet és forgalmi szolgála-ttevő
dasáe;, a mu1r.kaverseny keretében nap tői egyaránt. 
mint nllp től)bet termet Ahol tegn,ap A háromnapos kocsiforcMóért fO'ly-
még pusztaság volt, ma gyárµk, üze- ta-toLt harc 
mek. új városrészeket va•ázso/nall a hatúos eszköze ·"° tá á·-L 
do'go.s ke.zek • & na csorg ...,. 

A vasutas 
0

dolgozó'.mak nemc,sak Jé- es késések �inlmáli:5 időre való 

pé.;t kell tartani a hatalmas !ük-retö 
csokkentese. 

rnu.ikával, hanem meg is kell előzni A személy "·• munkásuorUJfok késése 
lendületüket a szállítás gyors és pon.- nemcsak az üzemeknél jelen./ munka
&"$ végrehajtásával. Ha ezt nem te· kiesést, h3'1K'!T1 a tehervonatok menet-
6Zík meg. akadályozzák az építés fo- rellds7..erü közle'<edésére is kihatással 
lyarnatOS$ágát, ak.adáfyoz-.i:ák a �rvek van, el-reri azokat. A 4.5 órat ácsor
végrehajtását. Hogy ,"{'j tudjuk elégí• gott,_ �gl�ésott tedlervonat �. vo
teni népgazd115ag1mk szállilási jgé- natlkisero es mozdonyszemélyzetét nem 
nyeit, a meglevő mozdony é6 koooi- lehet tervszerűen vezényt'!ni, ez az ol<a 
patktmkalt a leglervszerííbben l!Jell  fel• _a.m?;ai<, hQgy a vonatk.isérök szolgálati 
hasz,aálni. El5ősmban ideJuic 15-20 sz.áza11�\át rez,;i-uia-

zással tölti'k el, és a mozdo.1yok sok 
meg ketl valósítani a h� & esetben géprnenerboo futnak. A gép-

félnapos kocslfcmlulót, menet•ben f.utott gépek nemosa!k ki= 
amire a vasútü2!ellli értekezleten a nek n elegy-to,·álbbHásból, hanem 
va-sutas dol-gozok fogadalmat 1eUek gau!,u;áigtalanságát mutatja a kiJomé
Ráko,;i elv4ánsn.a '<. Tehát most foga- terenrrenti IO Ft -költség. 
daltllllill va,óravá'tlásáról va-.1 SIZÓ. A pártszervezetnek mozgósitani Szüklségessé t�,.- e7,t az 8 hatalm� kell a menetirányító!<at, forgalmi elszál l iiá6ra fe'k .-iá it árumennyiség, szolfilatteyőlket 8 ZÖid 6t biztosi-amely az őszi forgalomban jelen1ke-
zik, amelyet kocsi hi.'inyá'bao - a 4.5 tására, 
n!pos kocsiforduló mel lett - =n jU• 8 moidonyvezetők tartsák kaman gé
dunk maradék nélkül naponta eiszál- peiket és rövi•Mbb mene1idö alkalma
J.fran; zásával harcoljanak a kocsiforduló 

A három. és félnapos kocsiforduló 
követeli a különböző szolg-álati dol• 
�ozók és szál líttató felek legs.zo. 

ros.al>b együttműködését. 
Enn,t:1< érdekében kirnélt:i!lenül fel keH 
számolni a 6z.akvo.1ali, igez,g-atósági 
sovinizmu l. A lütőház, á l lomás egy
más tervérnlk ismeretében 87'Elf•vezz& 
meg a munkát. 

A szátll ít<áisra ielldnáM: árumennvw;éa 
nem csökken a iövol>en sem - eJ len". 
kezőíeg emel'ked-�. A cukorrépa, bur
gonya, i',áj)06zfa, tengeri szá,Jlitása fo. 
kozódik, ami az1, jelenti, hogy a mos
tani 12.000 kocsirakod1áSIC 14-ló.OOO· 
re kell felemeJ .1i .  

A ra1kott kocsi1k számá-na'k emel&e. 
pontos tov,ábbítása siziikséges'Sé teszi. 
hogy úgy a vezetők, m 'nt a boosztoU 
do!gozó·< ismerjék az azzal járó fel. 
a<latukat. 

A pártszervezetelc:re, népnevelökn., 
hárul az a feladat, hogy a vasutas 
dolgozóklud tudatosUsák a bárom-
1111pos kocsiforduló megvelóllif.ásá-

nak szükségességét. 
Rámu,lain; azohlra a hibákra, a-melvek 
ez:dőszerint ft'nnállnak, amit a leg
i.ürgcisehben ki kell kiiszöbö'IIJli. 
. l lyen hiba az átmenő e!egyJJ<ék el· 
ágazó állomá ·okon nagy.fok'Ú ácsor
gása. Vá�'On 56, Batasztfo,,1 31 ora6 
eiegyácsorgiá,; fordult elő. Ha a közép 
és a nagy á l lomásokon csak egy,ket,tö 
fordU'I elő, �kkor is többszáz kocs.j esik 
ki a napi fongalomból. 

A pártszerrJezetnek éberen kelt fi
gyél.ni az állomás efeRy-helyzetét. A-z 
á·tmenes�tö'<, kocsirendezők, for.gal 
misták figyelmét fel kell hi,vni min• 
den megk<?&ett lcOC<>i továl>bítására. 

1 A 24 órás vonatforgalmi terv j 
készité9e és végrehajtása elösegit1 a 
báromna1)0s kOC6tfordulót, azonban 

nem minden menetlrinyító hajtja 
végre a jó és pontos vonatforgal-

mi terv készítését, 
ef5fqrdul, hogy többször kerül na· 
poa�a módosíloásra, ami zavarokat .jdéz 
elő a fo�galom .lebonyolításában. A 
p,i rtsz.ervezetek emberről-emberre tör 
ténö felvilágosító munkával tud.ato-

megrövi<lítéséérr. 
A vo,1atki-st'.rők e vonali tolatások 

gyors és pontos végrellajliásával ,  a lre
res'<eclelmi dolgozók az árukezelés 
állomáSi sorrend he1�8 megszervezé
&'vel járnljanak hcnzá a három ,,5 fél
napos kocsiforduló megvalósításához. 

A kocs1for,duló Jerovidi!t<'sét segítik 
e,ő a fütéiháza<k azzal, ba idiíl>t:n a,d
j.í'k l<i a gépekt'! a fovábbításra kiést 
elegyhez. A fűtőház akkor tudja a fo<r· 
galom ig(:nyét <iel�gíter;i ,maradék 
nélkiil. ha jóka,ban !ar1!ja a gépe
ket. ha idöbeo l"'vé.gzit a kiszerelést. 
ha alaposan és lelkiisrneref..,.,en ,át,;•izs
gálják útra ia1du!ás e'őtt_ el lenörzik a 
fela<lolt javítások mmőség.i elvégzé
sét gépei ken.. 

Az őszi lorgaTm� a MrClfll'a-apos 
kocsifordul� veszél�leük azok a 
moidonyve-let/;k, akik elmula1>,iiják gé
püket áqvizsgálni és fel nem fedeze1t 
hi,bák mi.itt útban válik gépük szol
gá,'a/;/iépielem1é. Egy Jeglkit<ebl> szolgá
la,l".;,;pte'en><,r SOO Ft ba, egy ro,�2111 
tömilelt alka réH átfuv,ása úrfo,- •,,t 
10 kg s1-énil<' kerti( népgaz.Ja„agunk
nak. Szeptember honapban 39 szolgá
latképte:enséir rn,t. tu!.1yomó töhb
wge a moz.dor.yveze\Ö hanyag. Yag) 
el,mul-aezwi1 e· tonönés.e'höl adódott. 

1 A kocsiforduló leszorításához j 
hozzájárulnak a rnühel}ek dolgozói az 
za l ,  ha hdöben, a ren<lelatnek megfele
lőein hajtjáf< végre a ikocsjavi,tásoka4. 
Ugy az üz.emi váll a'latok, mint a fiók
rnűhe,y dolgozói úgy h,m:oln.al; ered• 
ménye.sen a háromnapos kocsiforduló
ért. ha a minőségi munka végzé""' 
melle4t lerövidítik a kocsik és moz
donyok míihel}-i ta.-tóz,kodási idejei. 

A "oooe&ifordw;J leszocitásá.na-k aka
dál)'B 

a kocsik t.:ilhOSSZIÍ ideif való lt-
rakba. 

Nem ,ri�ka es.et a 24 ónás kicr-akási +dő. 
sőt ennél töl>b, ami  6okszor abból 
származik, hogy nem 1kiel ló i,dőlx,n 
aóurrk értesí �t a koos i k érkezésérí5l , 
lgy a száll ittató fél irem tud fel
·�iiilni a kocsik ktraká&ára, irulö· 

Budapee.....,erencvéros 611amés -UClánll a hölcailnJe,iyzés .........,yelt vitat
lik meq plh-ideJQkben, Ok ..., akamak l_.,aradnl a JaqyZésben élenJ;l,rók 
möqlltt. Pbdr Jinos vezell5 -atfákez6 péld4,ul (balról) azabadnapJában Jlltt be 
a.a ál lomésra, hoqy eleqet teqyM hazafias k6i.l•�· N6pneve1&n.-6val se
<;ftette a klllcdnJeqyzés slker6', ·- 1t1 Jó p61dllval i-rt el61 tt fi ......... t 50 
-16kát Je<;yezte. Szakics Jóaef vonalklsclrlJ UODboldalt -,y4'1NhilbMI) k6Wtt<I 
POór péld6.f41t „ ha'VI flz•- m""élszel"M6t aJilnlotta fel. A f-v"'-I 
-lsét'6k a saJit szen,Ulckel litJik az úJ laktanyMc 6plti6dt es tudJjlc, ho<;y 
kllk:sönadott forlntJallcból mé,; szebb 6a Jobb ..,_. a ,, __ élete, ffl"1 1111111:1 
__,,.. lllk&an,a, '4kutiMII. maadó, llt6Z6 • fOrdll 6plll -- aa .._ terv 

. IIDly-an. 

11Ö6en, ha �obb mennyiségű kocsi 
érkevik ré$:i:ére. 
, Elö�ordu1 _olyan jel� iii. 11ogy 
a! lomaS()lk taroJ.nak d«>csikail, hogy az 
i·gényíiket ki tudják eJég'iteni. I lyen 
jelenség előfordu'.t MiS:m!c Iga1;gató, 
s� teniletén Bodrogkőváralja, Tálya 
Gonc á 1 1omásokon. Göncön 80-9Ó 
ór.!is kocsiá 1 l á,s is volt Ezek az állo
másdk vezetői nimsenek tisztáha.n az
zai, hogy sovir;�z>la rnagata<rtásuik 
m'i: yen kárt okoz a kocsiforduló ala
kulásában. Ezie-k az á'!lomásvezei.ök a 

k<:.cs;k tárolásával akaratlanul ,is az 
elie 16é�k segiten,ek, akadályozzák az 
6.szi forgalom ,gaulaságos és zavar-
talan l,ebonyolítá6á4. · 

Az ős,zi fonga:om idejfo végzett sín· 
c:.er•é:,;, vágányzáras mu-nkák •szintén 
ak,1dá lyozzák a kocsiiordt>ló l,erövi
dít(\>ét. 

A vágányzárak torlódásokat, "°" 
natácsorgásokat és késéseket ldú• 
nek' elö, ami az elágazó áUomáso
kon további késéseket és ácsorgá-

sokat eredményez. 
Mtmfen pá'ya,iermitarM<>J dolgozónaik 
t'sztái>au kell ,lenni azz.al, hogy a vá
gáayzárak i dőben; eltolódása károsan 
hat loj a kocsiforduló 'erövidítisére. A 
p:l'yaienntarlá6i dolgozók azzal seg(
:ik a háromnapos koc:,iiorduló meg
,·a lósításál. ha nemcsa·, a kilúzött ha
táridőre. hanem idő eléitt fejezitk be a 
vágán)'.oára.; munkáikat. 

A három és ft'' napos kocsiJord'uló 
megvalcísitásána,k előfeltélele 

a mllllkafegydem megszilármfása, 
�mi,nek érdekél>en a pártszervezetek
nek sza1k620!gá]a15 vezció1mek m'r;deni 
el '((>ti követ n<i. 

Az os-a fdrga'om !-ebo.iyo!ítá.-a 
sz,'':ks · gessé teszi a munkafeg-:.e-1<'1T1 
megszl árdí1ásá , jó neYelő munkáYal 
r:í kell mubirr'. hogy a 6zo!gá atkőz
bm taza, fegyelme1.et.t'n magatartás, 
t'lao!v<ii;, ami gyakor.i jelenség, a bal
esetek elöick'zöi. 

A s7JOl 1<á' aflla vafö ikésoojÖv& meg-
késlelteli a vonaldk �difa�ái. 

A fegyelmeze<lenség nemcsd: a 
dolg-07.Ö nép vagyonát, az utasok 
életét veszélyeztet. baleseloek elö
id<ézésével. flanem ma gukét • 

Y"6CJlaSok életet is, 
1:-r�rt �111 mkJ.den bewiiletes v3'8uta« 
do' g-o7'lma:fc feh H�go:::,üó muni.::á, a: 
harcolm a, munkú gyl.'1001 meg.- zi ár 
rlihitSáért. Azok. akik fegyelmezetlc,,1l"k, 
akadályozzák a va;;ula� dolgozók«!, 
pár11111luwk es R,í,nsi e!,1árs11uk re'f 
öszi forgalommal kapcsolatos joga
do/om betorlúsábar1. 

Az őszi forgalom 

lebonyo!fo'i,;áiba,u a1. .. osz1 forgalom 
legjobb do1 gozója" címért indított Vl'r· 
,;en:,,nek vannak komoly Nedményei : a 
túl ·irly-tová!bbitás. i ráayvonatok '< 'p. 
zétSI.', a koooi jobb . ldhaszná ása terén, 
a mozdonvok is több kilomé'.ert iut 
naik naponta. 

A va,sutas dof,go,,ó1cnaic a-z ősei foc
gaiomb3e1 mutatkozó nehézségeket 
azonl>an a ve.rsenyfe11.aület touábbioko. 
zásával keli Jeküzdeni. Vi:.,,sg-áljuk meg 
mi i" a vasutasnapon 1et1 fel-ajánr{1-
;;urí<a{, m't valósitottu.1k meg beliílt,. 
A•he>l el·végez<tiik a felajánlott mu�kiá(, 
tegyiin<k újabb felajánlást, ahol pedig 
lemaradá van. hozzUlk ·be. 

a Nagy Oktlóberi Szocialista Flll'-
radalom évfordulójára. 

Ta1'101Atnok e�tel ömnaguoklnak, a ha
zának. 

Az ös:ci fö�g,a!cmi zavartalan le'bo
nvnlitása szirk'Ség&zerüen írja elő, hogy 

A „Szocialista Vasutért" ankétjával, A szolnoki városi pártbizottsig példéut 
amely a kocsiforduló meggyorsflását ankétra h ívta össze a nagyobb sdl

célozta, majd minden magyar lap fog- líttató vállalatok és a vasutas pért
la lkozott. Még azok az üzemek és -szervezetek párttitkárait a kocsiforduló 
válla latok is, amelyek nem vettek részt meg'gyorsítása, a háromnapos kocsi• 
a megbeszélésen, tanultak a közölt forduló megteremtése érdekében. 
anyagból és munkájukat, kevés kivé- Ez a támogat/is sokat Lelenlett a 
lellei megjavították. szolnoki cukorgyár és kozraktárak. 

Ahhoz, hogy a szá l l íttató felek és valamint a vasút mUJ�kájának meg
a vasút dolgozói mégjobban megjavít . javításáb�n. Rakodóbngádokat szer. 
sák munkájukat, !eztek es _éjjel-n�peal.  vasár- . és 

a népgazdas • • d keit . unnepnap szunet ne kul folyik a k,. és ·
r
· .. . • • ag er e en�yire 

I 
berakodás. A városi pártbizottság e mto kerdesben komoly segf�fet segítsége gyakorlatilai;t" azt jelentette, 

nyujlottak mindkét fél részere a hogy az ankét óta kényszerkirakás 
megyei és városi pártszervezetek. nem fordult eló. 

Csontos János forgalmi-\rigáttJa jó •módszerének köszönheti 
erszágos második helyezését az őszi forgalmi versenyben 

Az. 56z,i csúcsforgalom gazdaság,JS 
� m.aradéktalan I_IE:,bonyolitása meg-

, koV>e'teh. hogy eléquk a háromnapos. 
vagy ennél rövidebb kocsifordulól. 
A . kocs�fo�dul� �eggyorsitásának 1 egyik donto tenyezoJe az a teljesít
mény. amelyet kocsirendezöink vé
geznek. 

Alig va11 ltocsfrendezö, lirTtl íre 
verme ré<szl .Az öszl forgalom leg
jobb kocsimes(eren címéért folyó ne
mes versengésben, mint ahogy szá,z 
éis sz.áz brigád harcol a to(a,fó-<brigá. 
doknak kiiűzött vándorzászlóérl 

A dolgozók jól tudják, hogy a 
csúcsforgalom sikeres lebonyolítá · 
,úv:il újabb gyárak, üzemek, szo• 
ci.i bta a lkotá ·ok felépítéséhil7. já
rulnak hozzá tervszerű szá!!j.lásuk. 
kaL A közlekedési kormány a versenv
ben elért legjobb dolgozókat, brigádo
kat juta lmazni fogja. Ezzel is érde
ikeltt,; a karja tenni abban, hogy a kö
zös jó eléréséért folytatott harcát a 
dolgozóknak ö�szeköti az é,enjárók 
hasznát szolgáló jutalmazással. 

Lapunk mai számá'l>@n. a .Vasufa,� 
Versenyhiradciban" közöljük, hogy a 
legjobb forl!'almi brigádok között má
sodik helyezést ért el országos vi
szonylatban Csontos János munka
me,;.tcr és brigitdja Rákosrendezőn. 

i. em olyan könnyű a „legjobb kocsi
me,t,,r'' címet elJrni. A apnsan kell 
d lgoznia brigádjának ahhoz, hogy az 
egy kocsira e,ö mozdiiási egy,égidöt 
a legmagasabb százalékra tel jesítse, a 
vuna•oirnt pedig helyesen rendezze és 
a tervhet viszonyítva a Jegtöbb „500 

kilométeres", ,,2000 tonnás" és négyes 
i<ap,·solt mozgalomban közlekedö vo
natot i1l l itsa össze. A tehervonatok 
krhelését a tervhez vis1.onyítva a 
legmagasabb százalékkal tú l  keil tel
Jesílenie és még sok ilyen hasonló 
munka várja a versenyben résztvevő 
mestereket, 

Csontos János már 1927-óta Rákos· 
rendezón dolgozik. Ggy ismeri az 
áJlomá,st, a reudezöt, mi-nt a tenyeré<t. 
:\ lolatói>rigad mindig százszázalékon 
fel ül telJesiteu és eg)en-letes, biztos é;; 
körültekmtő munkával sikerült is az 
é.-,njanik közé kerü;ni. Amikor arról 
érdektödünk, hogy a te!Jesítményét, 
amely országosan kimagasló ered
mény, minek köszönheti. � ezekel 
mondja: 

- Etnwndom mankam6dszeremet 
a-z újság számára, mert azt akarom 
munkaJitrsaim f.anulja114k be/öli 
Leg/01/.losabb teendő és ettől nem 
szabad elteki11teni, hog_q úgy járom 
be regge1 112 állomást, mintha fé•ig
ko!pezogéµpel volllék. Sok•sok feluéte.J 
marad bennem és ezek visszatükró
zik később előttem a uágánVok bBly-

retét, a kocsik fekvését, a szerelvé· 
nuek rendezésének lehetőségét és ni 

hiányosságokat, amelyek ismere'. i 

nélkül jó munkát nem tudnék vi-
�Zllil. . 

Amikor meggyőződtem arr61, /rig ; 
mi van az állomáson. az átmenes::
tövel, a forgalmi s;w/gálattevőve/ 
alkotott- komplex-brigádunk meg
beszéli az aznapi teendőket. Mi a 
io11tos, mire kell uigyázn.i, mit kell 
kikünöbö[ni. m; az egész napi mun
kának a középponti kérdése. Amikor 
e;;t rnegátlapítottuk, beosztom az 
embereimet. Greguska Fere,u;et pél
dául kncsileaggat.ónak, Bogdán Jó. 
zse')'et t•áltóql/í/ó házulsó embernek, 
Zsíros Istvánt pedig gépkísérönek 
oszt,am be. E/mondom nekik a tee'1.
döket, i,,mertetem velük a helyzetet 
és az eset/eges nehézségeket, 

Minden munka megkezdése előtt 
figyelmeztetem őket a helyes 
összemüköclésre és arra, hogy 
testi épségüket óvják, népgazda
ságunk érdekeit védjék a sérü. 

lésektől. 
Brigádom mi,r1áen tagja tisztában 

van azzal. hogy jét, gyors és pomos 
munkánkkal elősegítjük az őszi 
csúc•forgalom végrehajtását, a terl' 
határidő elötli teljesítését. E7JZe{ pe
aig a s;zocializmust építjük s a b,'ké! 
vc'djük. Nálunk a mu11kajegye:em-
111el 'tincs baj. Meg �aggok eiéged:·e 
brigá<ÚJm minden 1agjávaL 

Miért tisztit a gép 

kétóránként tüzet 

A munka uégé11 brigálIDmma/ 
újból összeülünk és leuonjuk az az· 
11,api munka tanulságait - fejezi be 
mondaniualóját Csor,J,os Já,ws. -
tl1á11yosság is van persze. Baj var, 
u tartalékmozdon/'l!fal. Rossz sunei 
szerelnek s ezt is összekeuerik a 
Jiátnún Kató Fűtőházban szénper· 
nyéllel. am.eUyef most kísér{eteznek. 
Lehe.t, lwgy ez egy nagyobb telje íl
méltyü gépnél jól beuálik, de a ki· 
sebb gépeknél úgylátszik fékezi a 
rrwnkát. A tolatást majd minden 
két órában meg kell szalúta•iunil, 
merl a rossz szénkeverék miatt el· 
magg tüzet „puoolm" a gép. Ha ez· 
megszüntetnék,, t.olatóbrigádunk a 
mainál Jóval nagyobb teJjesitmi11yt 
is elérhetne. 

November 7-re tolatóbrlrádunk · 
váilalta, hogy teljesítményét to-

vábbi 15 százalékkal emeli. 
Ezu/ is hozzá akarunk járulni a ·  
őszi csúcsjorgafom 11Unél sikereseh , 
végl'ehaj1úsálw2. 

p·� r  ,-zervezete<ink sc,kkal jobiban mi .1t l -------------------------------ed<l�. forduljanak a 1ermelés kércJléSt>i 
felé. A termelés kérdéseinek alapos 
ismeretében tudják a va.suta-s dol gozó
kat a lelada.tok megold!5sára mozgó
sií1ani. Az oszi forgalom lebonyo1itása 
zökkenőmen<lesen osak akkor végez
heló el. ha 

a pártszervezetek if'ányí1!ásiivaf 
úgy a szakszervezet, mint a sak• 
vonali vezetők résztvesznek a 

dolgozók mozgósitásáuan. 
Fel'lárjá!'< a hiíboá'ilat és nehéz�. 
A eztatiánovi,,tálc és újHók so'k eeel· 
ben segítoeHék a szakvonali vere!öket 
egy�y szük keresztmetszet telszá
llK!ll á,sá,'l>an. Fordulju .1k most i6 e jgj. 
apadtiatalla.n forrá6óoz. 

Ha a pártszervezetekre, a dolgozókra 
tárn.aszkodu11.k, akkor egészen biZJ/o• 
san sikeresen oldjitk meg az őszi for
galomb61 adódó feladatlltnkat és mi• 
is jelenthet/iik RIJkosl elvtárMak, hogy 
rz vasutasság te/j(lsltette a felemelt öt
éves taro második é'Offl/!lk reá esö 
részit. 
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Szolnokiak az ősz i  forga lmi  versenyben Az emberről való gondoskodás 
a Ferencvárosi Fűtőházban Az őszi csúc6forga:om lebo.1yolílá- gyorsítja a feladatok mego. d.ásál. \:ain ;a.ban nagy fe:adatok megoidáEa ,,ár  segítség a ozolgá ati  ágai, l:özöl l i  

'1ZOlnok á l lomás forg;i mi és kereske. együtlmüködés. ht már lemaradás1 is 
iclmi dolgozóira. a iüiöházra é-5 a tapasz.a :ullk. Az országos kiértékelé.s 

,nühe'vre. Harcban á l ' 0iak az öszi ior• Balogh Antal és 7 !öhö! á l :ó br:gádJ,Í' 
;alom· legjcl>b .; : :omása, üzeme. i[ítö- jelenti, ,al �m n! a 'eggyePgébb keres
!iáza, brigádja és dolg-,zója cim;!érl. kcdelm; brigádot. Ez a brigitd '6zo. • 
Az országos kiizde'embe11 nok személypá'ya11d,·aron dol gozi·c 

a legjobb második forgalmi szol· Megindu lak a culwrrépaszá l iitmá• 
gálati hely Szolno,k .állomás, .1yok, so� ie: ,dná:t áru ,,ár k>':ábbi-

még Debrecen á l !omasl i6 megelözle. , lii.sra az ösz.i osúosforg.a lomban Szo:
A komplex-brigádok mun',ája meg• nok á! lomá5()•1 ,s. 

A szolnol<i qurítón már az utolsó három kocsit löki el a mozdony s a kocsik 
egyenletes sebessé:zqel gurulnak a re-ndezőpályaudvar kijelölt vaqányaira. Tatai 
Lajos tolatá:.vczetö 1 1 5  százalékos teljesítménnyel harcol az ös2.1; forqalmi ver 
se-n-yben. N-e1Tleth István el6sarus fürqén é-s szakszerüen rakja le a sarukat a 

kocsik elé, hoqy az á_rukat és a kocsit óVJa a sérUléstöl. 

É énk élet van a 6Zol noki guri-tó- javaslataikkal segíteni iudjá•k a 6W· 
dombon és körm ékén. Harcban á l lnak da l izmus építését. 
a ·wcsiiordu!ó · mcggyorsí!ásJért. A 
�;,r' noki?k :i.6 és 3.2 kocsiicrdulóná A mühel)' dolgozó; i,; réstl\·e,znek az 
1 artanak. Hián,ossi,guk a vonalok me. ö.szi forgalmi \'ern<>nyben. Takács Sál'
,,cl cends,er'nti :nd i,á6áná: mutatkozik. dor esztergálvos, a Vi l i /a osztálv do' ·\ !ehen·o 1.;dok menetrerdszer;n-t i  in- g-ozríja pé'dául 18 1  szé zalékos éj a·g <1 it á,.,í l az á lomás c,ak 90-95 száza-
!<'kra. a gözlartás i  egységidö, pedig lel jesi'ménnyel harcol a terl' idíielöl[i 
csak 82-90 százalé'ua iudta 1eljesí- befejezést'érl és négy újításával e:·ö�i
len ; .  let1e népgazdasűg.unkat. A béke�ö • 

A h'ányosá<Yok el'enfre müszakon• 
i 

C6Önjegyzé,;i:'I is több m int eg,ha, i 
kéni k

1
omplex�irigádck a:a :dtásá ,·al te- f_i":!.és_hcl járu'l  ho�z� � szeri� znrns 

s�ik Jeh�tővé a_ ko�s,;� gyor� n1o_zgat?� ep1te_�enek meg-�y�rs'.�asahoz. Lgyan,lt 
sal. Pcnzcs \ ' a d,m1r  kocs mester es Bag, A 1!a 1 ka za nko, acs 

vállalta, hogy 
Nagy Októberi 

novémber 7•re. a 
Szodalísta Forra-

dalom évfordulójára befejezi évi 
tervét. 

Vásúr Józsei tüz: ·-:oYács 165 nappa l 
előbb beiejezle ezévi tervét. A do:go-
1.ók azonban hel}telenitik 

a rossz munkaszervezést 
amelyet a válla lat  műszaki rnzetése 
végez. A Gazda-mozgalom rnegtakarí
lH6íl i t  nem értékelik kl és ez fékezi ·a 
mozgalom kiterjes1,tésél. A ,·er,seny 
nyilránosságárn' is. l>aj van .  Nem nép
szerlisi t ' k  kellé- iormában az elenjá0ó 
dolgozókat. pedig a ·,ocsioszlálv nap. 
ró( napra jobb eredményeket ér el a 
Gazda-;no,galomban és erö\eljese, tá
mogatja az öszi forgalom lebonyol ,
tásál A k;;zánko\'áos-mühely egy hó
nap alat t 30.000 forint megtakarítást 
ért el a mozgalomban. 

Négys%áz újítás 

az újítási héten 

Sok rejtett (adalék kerül� felszínre 
az „Ujítási Hét" alkalmával. Közel 
neg-vszáz új íbs! ad,ak be a dol gozók. 
.Jdlemző az ÚJHá.st giil ó hürokrat.á'<rn 
B11!ózs Józ.s<'f ese!e. Ba.'ózs l akatos 
(1j í íiísi ja\'as'atá,al a rúgókötegek át. 
alakílásá1 kezdm�énl'ezte. A fe'.söbb 
mHszaki ve, etők nem iogad'ták e' úji
\á5ál. de késöl>b rendele1Heg ,ezettet
tck be. Erdiis; Gnh é6 Mihál.11 János 
újítása p0'd.fo! 22ií.OOO forint megta
karí• ásl eredményezett. 

A szolnok ak kiiszqbö!jék ki a fenn 
a ! :ó hiányosságokat, lámaszkoújan&k 
mun•kájukban a pártszervezelek · rányi
tására. a szakszervezet. a 6zakS1Zolgá
lat segítségére és vigyék lendü :etesen 
harcukat 1oYáob az Ő6zi C&Úcsforgalo!Tl 
gyözelméfrt. 

A kor.a reggeli órákban -neglátogat- egyaránt állják a sarat forróságf?an, 
tuk a Ferencvárosi fütöházat. Egy viharos szélben, záporba-n é6 hólu-
pi l '.anatra nem áll meg a munka ,a \'ásban .  
Fü töház területén. Ugy do!goznak, Megnéztü.·, Peczéék lakhelyét. Hát hogy a magyar vasutasok Rákos; elv- biz.onv itt nem i gen nyi:vánul meg társnak tet t  ioga cla]rnát megva lósít- a,lkotmán yunk, rendelkezése, az embersák és sikerre ,·igyék az őszi csúCiS, ről való „gondoskodás. A mosdó ki<:si forga lum fcia,data il. e lcsegitsék az és szennyes. A helyisc'g sziik, alig 1951 . éves terv tú! le,jesítését. A ki - for,du'hatnak meg benne, pedig sokan rakómuni,ások nagy lendülettel ürílik mos:;ák le a port, a piszkot a szene(é.5 a kocsikat Tudatában v.annak a nnak után. A helyiségből kacskaringós léphogy ezze; is meggyorsítják a koC6i- o.•ön felmegyünl{ az eme ctre. Dc itt fordu!ót. De azt is tudják. hogy min- már nem tanácsos felál !ni ,  annyira den gyorsabban kiiirí1ett koc,si a n<'P· alaC60ny a heMség. A tiszlaságró'. gazdaság erősítését. a szocializmus , 
g�or6abl> ütem(i építését fol,o;:za Lát- ne is besu<!jünk J tt „takarít' özv. 
szik, hogy mindannvia n  i;zocial ista VÍ.f! lrrréné, ai,i elpanaszo!ja nekünk, 
,·ersen� ben , agyunk. hogy hosszú időn át nem kapott új 

A széntároló köz0lében szá l ásolták : seprűt és persoe seprűcsutakkal jó 
el őket. Pecze Jánost és társait, akik , munkál végezni nem lehet. 

Orbán s:::ertá,jónök felelőssége a túrlietetlen állapotokért 

Egy félemelette1 :ejjebb már ta1á:unk 
egy n yolcszor négymé.eres szobát. De 
itt is tútzsufo'lak az ágyak. a ia aklP 
szögeket vertek a dolgozók és arra 
akasztj.>k fel a ruhájukat. Itt 16-an 
.. pihemu:k '' és annyira ciZÜk a he'yi -
5{"(;, hogy jóiormán t akaritam 5em :e
het benne Altalában a 5zob:ikban 
egy szei,r;;_ny! sem ta;álunk, a fa.on 
lepi a Por a dolgozók ruhadarabjai•. 

tanya keze:éséhez és tiszlántartásához 
egy lak!anyaör? 

Félévvel ezelőtt - 5z,á!t közbe Pin
ffr Bé:a dolgozó - olyan munkaerö 
rnlt itt, aki amellett. hegy a l a'<ta· 
nyál rendben tartotta, még a terme
'.é,ben 's .résztvett. Ezt a do'.gozót e: 
,·onták i nnen. 

Az- Igazgatóság 
IV. osztálya a ludas Sajnos régen á1 ! így ez a helyiség 

- árulta el magát Orbán szertáriő
nök. Arról már nem be.;zé't, hogy 
miért tiíri el ezt az áLa{}�tol. Pedig 
az üzemi bizoU sáJl már több ízben fel 
hída Orbtiri f igyelmét '1- s  a do!gozá:· 
nem egyszer tettek panaszt nála.  0 
auinban �k azt hajtogatia, bog,· 
már „papírra vetette". NyiJ,·án aúrt 
nem !elt be1öle s.ernrní. A s.zertárfőnök 
még mindig- bizik a bürokrácia ,,ere
jében'' és nem ismeri az cgy<!ni fele-

Az cl enség nem néz, i  té1!eniil a lö..,;ség elvét. �\inden! az igazgató-
.;zolnokiak harcát. Tihanyi Jenő jegv-

1 
sá�ra hárít, de egy sort se,� írt 

Semmive· sem jobb a helyzet a női 
do gozóknál. Már  hosszú ideje húzó• 
dik az ö!lözöszekrények bevásarlása 
Uiltázi elvtárs. a fütőház ,·ezetője már  
több izben kérte ezeket, de  n buda
pesti MAV Igazgatooág IV. Osztálya 
elutasította a kérelmet. Ujházi nem 
hagyta annviban és a z  elutasításra 
a dolgozók érdekél>en isméte'ten kérte 
az 50 daral> ö'.tözöszekrénvt. Ennek 
már idestova háram, hónapja, de az 
igazgatóság iüle l>o!ját sem m'>Zgatj.a . 

. . . . . : vo. na a szakszer,ezel Munka,edéln, v1zsgalo i gyekezett be,.onn1 munkatar· Osztái\'ának és nem is sietett [elke-
sail az el l imség usu'. yába, de az ön- re&ni a vasutas dolgozók jogos köve
tu<la!os do: aozói; 'e'eplezték. t:ayan- te'éseiért harc,:,'ó ,.Szocialista \las
i gv Já rt S;,lógyi János í6, aki "'iebe- tít�rz" �zerkesz!ősé�ét _s;em . .. l.apu".k 

ma� szamta lan esetoer Jart kozbe a bu
rokraták e' 1en és meg is lett az er�d
ménye. A p.irl, a SU!h:'zcn·ezet ,cgí
tetl bennünket Hyenkor és a do gozök 
látták, h0g-v nemhiába i rta-k nekünk. 

r·sü ,e a vasútra érl,ező nö: dolgozóka-t. 
uszi,otl e ' l enük, de 50- 100 forinlért, 
mint a segédhirní.al dc:gowja. ,.e/in• 
lézte·• a nyugdíjasok iígye't .  Ha6on ló 
ügyek-ről rirn(ohák le a lep et a vizs• 
gála tná', m i re a dolgozók .követelték 
S:i/úgyj el távol ítását. 

Jó lenne, ha a felsőbb szah�zetés 
,·égre rendezné a fcls,.abadulá,. öla 
húzódó ferencvárosi laktanya kérdé
sét. Miért nincs rend.,zeresih·e a l·ak-

Buda>1i főtanácsos, a hudapesti MA\' 
i l(azga!<iság IV. Oszt:i vának do1go
zója az e:mult napokban tarloH 
cl '.enörzé.,e s:irán i:,:en ut asítási adott 
Diós művezetőnek: ,.a 11ői dalgozók 
miután a gyapotraktárra, jelenlegi 
,.i.illöztijiikre" szükség van. menjenek 
át egy másik r-aklárba. jó lesz az is 
öt1üzúnelé." 

A\egnéztük az „öllöziit" és megál-
1apitoliuk, hogy méir az előzőnél is 
piszkosabb. erősen kálrányszagú, 
e17�szséglelen raHárhe'yiség. Bodoki 
fötanilcsosnak nyHviin nem ártanél 

br'gádja 1 20, Balog!, I gnác térfe!vi
g,·ázó �s br'gádja 105, Horváth [st 
,.,.,,, forgalm i  szo'gála•te\'ii ,!-s brigádja 
1 J CJ százaékos ál lag-!cljesílménnyel se
g-ít i a három11apoo \:ocGi fordulúé-rt ví
rntt harcot. Az ú i ítást elkenő bürokraták 

e,n pár heíi öltözködést véi?rehajtan, 
eblwn a helyiségben. lt-gal,íbb más 
k:-,r n�m venné o v könm-en a ffüőház 
hiJnyzó öt ö tözöszekrénvének a kér
déséi, s megértené, h 1gy · a vasútt,n a 
fprmelömunkába á l i tott nőtkel ho. A hal\'a 1 ial; pá rosversenyre hívták 

Szo! noko: és jelen'eg 1 2 1  s�áza:ékos 
terde'.jesí•{ssel ,·ezetnek. Igazgatóság' 
Yiszonv'.a 1ban Szo!no� úlomás - az 
os,;ál,•:iban lé,ő á l lomások közölt -
7 1 .67 ·ponttal el.sö helyezést érl el. 
Erre i.s joggal büszkék a szo noki dol
gozó',. 

Mcg1 álogatjuk a gurító1. Három óra 
le é j á r  az idő. B,utai Imre. a gurító 
to:a iás,·ezelCje, akiről az á l lomúsiak 
bibzkin em 1ékeznck meg. arra panasz. 
1,;cdik, hogy gyenge napjuk rnn: a l ig 
(!urítol! 900 kocsit. Együtt dolgozik 
Tórh I. János gurító csoporh ezető,el. 
Tóth János Í5 élenjáró doigozó. A 
mul'. év· őszi iorga'omhan 68.000 ko
Cs'i gurílol! le m i .1den ba leset né kü 
\\eg is kapta az iiszi c51'icsforgalom 
,·er_-.eny�nek kiérféke;&,e után 11.4 fcg. 
iobb gurító" címet és a rele j,áró 2000 
iorint jutalma[. 

Tóth János még a 1a, a:yinál is iob
han akar do' Q"ozn i. mert tudatában 
,·a :1 anna·,. hegy a,� ide· őszi iorgalm' 
fe' adaiok a tava·vi�ál közel 40 5záza-
1�· kal nagyobbak: 

A tervbrigádok 

csak papíron „működnek" 

HiánYo�sag:,k s ,·an .1ak az. á' lomá
son. A; á :o.más vezetői nem 50kat 
g-o,1do'11ak a következő tern:,· e!őké 
szül elei re, 

nem műköclik a tervb•·igád, s így 
nem ,•eszi!,; figyelembe a dolgozók 
javaslatai! a harmadik tervév elő. 

i<észítésénél. 
C,a·, papíron .. miiköd'k'' és te,·ékeny
ségérői még csak nem is tudnak a 
dolgozúk Pedig sok értékes jarns'ato! 
!�tlek mác a do: gozúk, hogy hozzájá
ruljanak a gyor.s �s biztos munká 
hoz. Cs Sebestyén P.ál kocsimesier
nek <is ;ár5a inak javaslata a vágány
".; ·úzat át<'pítésé·:el ·,apcso1alba.1 .  még 
ma i·s .. pihen" Az újílá,' bizot,ság 
nem harcol t következetesen és elodáz• 
ták a ja,·as.at ·árgyalé,-� t .  

A Szo noki ,\\ [íhei,·ben sem mü,,ödil; 
a ten·b(gád. A ,...i l l a l a• vezetősége 
mega·akítol!a ugyan, de miután Tócsi� 
Károlv eld árs. műszaki igazg-ato 
ücLü:11( ment, a ten·készílő brigád :6 
„üdiif". Pedig a miíhe!y do: gozói azt 
várjál.;. hogy az 1%2. éd terve• ne 
!a 1uár 10-.én ;,,11er•ess·'k a dolgozok· 
q,l, hanem a, a:,:;ák be.e őkel, hegy 

mé'l a SzABAD N EP  fi!rtlJ1ezelirélől fem ridÓl1ok ví.r1zo 
hogy „igazukat" bizony ítsák 

Amint a „Szocialista Vasti 1éri'· 

1 
kiin k. Arra kértem a munkás:evele· 

szeptember :3- i számáb,111 ol ,·ast.im, zésl, hogy vizsgálja meg az ügyet, 
rész'eles beszámoló jelent meg a amely nem Gödény Vince ügye, ha
szeptember l · i  or,zágos vasu,as ú j í lc, nem minden új itóé, ak ik  a szociaiiz-

min isztérium 7. Szakosztályától, hogy 
javaslatomat 24-én 9 órakor ti1rgya l 
ják Ebben a1, időben DISZ Pol i t ika i  
fsko'án voltam, s nem vehettem részt 
a tárgya láson, de az eredmény! mind
ezideig nem közöHék velem. 

érlckez lct lefoly,\sáróL Ezen az érte mus épí téséért harcolnak. 
kcz '.eten ma,g-am is réezl Yettem és sú
lyos bira la tot gyakoroltam a felsőbb 
szakvezetés munkája felett az újí• 
lásokkal kapcsolatban. 

Most elmondom. hogy miben áll az 
újításom és azl, hogy hogyan bánlak 
cl java.;latomma., a mely 

80- 1 00.000 forint megtakarítás 
mellett csupán az őszi forls'alom
bat1 80- 100 kocsit szab11ditanánk 

fel más célokra. 
Egy évvel ezelőtt, október 20-án a d  
tam be a helyi újítási megbizol(n;\ 
újí tási ja,aslatomat. Miután a mü· 
szak i  fel iételel,et helyi leg nem ismer 
tük, a j a,aslalot rajz nélkü l  tcrjesz 
tettük iel a debreceni M \V l ga.•gaHí· 
ság- üzemi litkársi:ig-ának. í:.�" li'? 
mull'a az igazga (ós:,g- kérte, hogy a 
javaslatot n(•gy példám·ban. rajzza: 
e l lá tva terjesszük íel. Ebben az 1dii
ben újítási megbizoltunk szabadságon 
, olt és igy csak 3-4 nap késéssel 
!ud,uk elkészíleni a rajzokat. ,\z 
:gazgal,iság ez é,· január 6-án am.il 
értesített, hogy a javaslatot dön!(; 
végett a közlékedés és poslaiíg\ i 
min isztérum i l . ctékcs szakosztálralw. 
felterjesztette. Ezután a helyi ú jítási 
meg-bizoll és az igazgatóság siir,;c· 
lésére 

a minisztérium 'április 20-án arról 
értcsitett, hogy a javaslatot a 
szükséges rajz hiánya miatt nem 

bírálták el. 
Amikor azt l áttam, hogy a minis 

lérum i l letékes szen-ét nem az érdek 
i', hogy egy_ újítást , m,nél hamarabb 
!l') a korlatba u l 1csscn. hanem az. . . J()i,·, 
a bürokrácia szabályainak m�gíclel 
jen az e l járás, - levelet írtam 11 
,,Szabad ,\'ép" szerkesztőségének 

Azzal a biza'ommal fordultam pa· 
tunk központi lapjál1oz, amely un 
nyira jellemzi a dolgozók töi11C'.(e· 
és a . .S.zabad /\'ép" kapcsola :,, t .  '
amdv ann,i hiányosságol tár( mfir 
iel és annyi .segítséget nyujlutt ne 

az őszi csúcsforgalom megvaló
silásáért, a háromnapos kocsifor
dulóért, felemelt tervünk túltelje-

sítéséért küzdenek. 
.Júnus 2,1 én a „Szabad .\'ép'' ér!esí · 

tett a ki,·ízsgálas eredményéről. Ebből 
azt Yctlem é5izre, hogy 

a minisztérium is · félrevezette a 
,.Szabad Nép'' á l ta l  kiküldött elv· 

társat 

azzal .  hc,gy a javaslat beyNelésére a 
kocsikat az átalakítás elvégzése cé, · 
·ibói ki kel vonni  a forgalomból. 

Persze én már számoltam ezzel a 
lrhc öséggel és 

n1-<r a javnslatomban előrebocsá.
tottam; a 1,ocsikat nem kell k i ·  

vonni a iorga'omból, 
m1uián az újilc,tt ra�oncák a kocsik
ról leszerelhetők. 

A köz'ekedés· és postaügyi  m i.n isz . 
téríum a ja,·aslal c!utasi!ásánál az 
őszi csúcsiorgalumra hivatkozott. 
Uqya�akkor nem ,·et·e tek:·ntetbe 
JZI. hogy a kocsik átalakításánál ép
"rn az vol t a célom, hogv a rönk-kü i 
demények tömeges száll ításakor a 
meglwsszabbítolt rakoncá,·al az 'lx és 
:-il' kocs ika t  hordképcsségig kihasz 
nálnán�. Ezái,al. amint már be,·cze. 
liímben elmondottam, �ppen az őszi 
forgalom előmozdítására 80- 1 00 ko· 
csit tudtunk volna felszabadítani. Ez
á : ta l  

csupán záhooyi vonatkol.ásban 
é\ente közel 1 00.000 forint meg
takarítással segítjük népgazdasá-

gunk erősödését. 

Biztosan lud juk, mi új itók, hog-y az 
őszi c,s:'1csforga;omérl, a háromnapos 
kocsifordu ló. a terv teljesí téséért és 
nem utolsó sorban a béke megvédé 
séért foly!ato!t harcunkban számítha · 
lunk  pártunkra, s szakszervezetiin l, 
f ig:yelcmmel fogja kísérni az újítást 
elkenö bürokratákat, akik akarrn-aka
ra 'an ma is az _ellenség szekerét 
lalják. 

Gödény \lince 
főá l lomáselöljáró, 

Záhony á , lomás dolgozója 
A SZOT Titkárságának 1 950 július 

26-i határozatával k:i.!)cso:atb,,n n 
vasu!asszakszervezet elnöksége hatá• 
rozatot hozott, majd ezt követőleg a 
vasutas újítók értekezlete összeiilt a 
s.zahszcrvezct központjában, hogy ért
hető és hathatós bírálatot gyakorol
janak az újítások elsüllyesztése miatt. 
Gödéfly Vince egyike volt azoknak. 
akik megértették a sztálini tanítást és 
segítséget nyujtott ahhoz, hogy a 
vasutas újítók mozgalmát a szakszer
vezet, a párt segítsfgével k imozdítsa 
egyhelyben topogásából. A SZOT 
e lvtársi birála1a ulán a szakszervc,et 
Gödé11y Vince ügyét sem ;engedte el
kenni. eMek volt köszönhető, hogy 
az I. Szakosztály végre foglalkozott 
az újítással. Gödény V ince 1egrövidcoiJ 
időn bcliil választ ka11 javaslatára és 
újítását némi módosítással fokozatosan 
fe'has211álják. 

A szakszen·ezet azonban azt i• 
meg fogja nézni, hogy szükség van_c 
a szakszolgálat által javasolt 3,270.0r,r 

foriflt átalal<itá.si költségre és miér: 
n�m lehet Gödény Vince eredeti ja-

Hozzátarloz ik az igazsághoz az is. vaslatát. amely jelentősebb bcfel<tetés 
hogy a szakszen·ezet központjában nélkül hajtható végre. - 111egvaló
me::!'lartott vasutas ú jító értekezie1 sítan;. Azt akarjuk. hogy az alkotó és 
nagy segítség volt s1{1munkra. A újítókésuég zavartalanul érvényesiil· 
s7akszervezet vezelöi máris kiránlot- jön és e cél elérése érdekében meg 
Íúk a mozgalmat egyiJelyben lopogá 

I 
kell !<YÖződnünk arról. hogy nincs-e 

sábóL Ebben nagy segítsfget ;,·entetl ellenséges szándék egy-egy benyuj·
. a SZOT bírálata a szakszervezet felé. tolt újít6.s megváltoztatása, vagy el 

Szeptember 20 · án értesítést kaptam a tanácsolása mögött 

�n ke'l bánni .  
A szakvezetés úgyláiszík nem ol-

. va5ta a minl,ztertanács hat.ir11zatát a 
munkaerőtolforzás és a do!gczúk el.  
67,á-; l ásolásáva( kapcsolatban. Dc a 
szúszervezel•i ü;:emszcrvczet vezető-
sége &; a pártszervezet sem támo
gatta a jelek 5zerínt ke' lő  sú:1lyal a 
füt&házfönök.séget. Nem ál ltak sikra a 
l eg'föbb értékért, az emberért, akik 
a 6zocial izmus g-vorsabb ütemű felépí
lését vál'al tá'k A párt és a kormány
zat minden támogató;! mc�ad a dol
gozók számára és határozatokat ho:1'.
!ak érdekükben. Ugy:átszik .azonban a 
Ferencvárosi Fülöház i l 'etékes 6Zer
vei, s döntően az l gazga!ós�g nem 
szerzett tud�mást ezekről a határoza· 
to·:,ról, \'agy még hosszú hetek ke1 le
nek ahhoz. hogy az Al l amvasutak 
kacska ringós ügyirat6ül lyesztöiben el
intézzék a dolgozók ha:aszthata!•an, 
szociális yédelmü.kel szolgitió l>evá
súrlGsl. UgvanÍ(l'Y rcndczrn kell a 
széntér hcp0hupás, bombatölcséres te
rülelét és a do1g·,zók munkáJa meg• 
könnyílésére görgős fo,gr\i·at kel l  a 
sínkere�ztezéselmé• fc'ál ' ítan i. 

Ajánljuk a több; üzemeknek ís, néz
zenek körü! a portájukon és tegyék a 
do!gozéik munkáiál azáltal is könv
nyebl>é. fokozzák ,cr.senylendülelükel. 
hogv szocia;Jista �ondoskotlásban r�
szesíti k  őket. Gonc',.,k,,dnak arro 
hogy nehéz és fiirP f- agos munkáju� 
után kel lőképpen kip'henhes-•ék ma
gukat, hogy músnap fe'. fr•�sülve, újult 
er,'ive' lá thassanak munkához. 

A lap harcoln i  fog a do'gozókér' 
és krpe!fongérezzük azc'rnt, a-k ik köz
yelve vagy kéizyet1enül ellenségei a 
szocial ista építésnek, akik kerékkö!ii• 
az <"mberről való gondos.kodásnak, a 
párt- és kcrmiinyhaüirozelok végre· 
ha jlásának. 

� "'ll,,�� .... --- -• ��-...��
,.. 

. :.  ,-,..,: , J. 
,zcet,O. ·.. . 'fVt:/JlUM'l,, 
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Fődi Sándor sztahánovista ifjúmunkás mozdonyvezető fellúvása : 

lndítsunh versenyt 

� úhi e.,ÚuLrttV�at7c,n, 

�� · . ,  
Az őszi csúcsforgalom mindig nagy 

feladatok elé álí ított bennünket. A 
megnövekedett forgalmat z.avartalanul 
kell lebonyolítani. Pártunk, a szovjet 
vasutas doigozók tapasztalata; nynmán 
megmutatta az utat, hogyan lehet e 
nagyobb feladatokat sikeresen megol
dani, hogyan kell megiévö mozdony
par,'<unkaf gazdaságosan, tervszerűen 
kihasználni. 

Az elmult őszi csúc,.forgalom i,dején 
határoztam el, hogy a DJSZ-tagok kö
zül egy i fjúsági mozdonybrigádot szer
vezek A pártv-e1.etöség segftségével 
megalakítottam az első 424-es Ságvári 
DISZ-mr,zdonybrigádot és hosszúlejá
ratú versenyszerződést kötöttünk. Ok
tóber 2-án indu'.tunk utunkra és moz
donyunk két oldalára büszkén h<tuk 'lri. 
hogy a brigád ötez,er forint békeköl
csönt jegyzett. Ezzet is hozzájárultunk 
ahhoz, hogy újabb, (<0rszerűbb moz
donyok iu&<Sanak a magyar pályá
kon. 

A párt I J . kongre56zusa előtt Lengyel 
;József el,iárs sztahanovista mozdony
vezetőt hívtuk ki versenyre. Mi 22 szá
zalékoo széninegfakarítást vál lal tunk 
és 26 is.záza< ékot értünk el. Brig,ádom 
mal együtt állandóan tanulmány'>rlam 
a szovjet mozdonyvezetők é'.etét., mun
kamódszereit és igyekeztem azt szá-

cína elnyeréséért! 
munkra ha,;znosítaní. !gy szerveztem 
meg az egylapátos tüzelést. 

Eredményein·, e!ér�sében sokat segí
tett, hogy közösen beszéltük meg· ho
gyan iS végeztük el a reánk bízott fel 
adatot és legközelebb, hogyan tudnánk 
azt még jobban megoldani. ,,Az Urali
hágókon'' című leírás tanulmányozása 
után áttértünk a harmadrendű Gzén 
tü�lésére és ezt a kezdeménye:zést el
terjesztettük az egész országban. Ezzel 
a módszerrel az augusztuG havi érté
kelésnél már 15.052 forint érlékű 6Ze.

net tákarítottunk meg. A mí jó ered· 
ményeink hozzájárultak a·hhoz, hogy a 
Hámán l(ató-fűtőház elnyerte az t<l
üzem btünle tést. Munkám eli-smerésiiüJ 
párlun,k <is .'{')rmányzatunk a Munka 
Erdemrend bronz fokozatával tüntetett 
ki. 

Az ez évi csúcsforgalom reánk, 
vasutas fiatalokra, nagy feladatokat 
ró. ./lle� kell mutatnunk, hogy való
ban a l(omsromol példája nyOIITlán ha
ladunk előre, a kitűzött úton. A szov
iet tapaszta!alok felhasználásával for
dulok valamennyi vasúti sro:gálati 
hel v iiatal @lgozóíh'>z: indítsunk ver
senyt az őszi csúcsforgalom legiobb 
ifjúmunkása eím elnyeréséért! A ver
seny keretében küszöböljék ki_ az ed-

digi hiányosságo',at, a munkafegye
lem terén mutatkozó lazaságokat és 
járjanak é!en a feladatok megoldásá
ban, 

Ennek érdekében vállalom: hogy 1 .  
A 424-es ifjúsági mozdony napi 63 
százalékos kihasználási teljesítmé
nyét 70 százalékra fokwom. 2. Mo
sástól-mos.ásig mozdonyunkon a 
brigád 30 ezer krlométer utat tesz 
meg. 3. November 7 tiszteletére a 
pemyetüzelést a G.lzda•mozga!om 
keretében tovább fejlesztjük és ezzel 
szénmegtakaritásunkat emeljük. 4. 
December 21-e, Sztálin elvtárs szü
letésnap ja tiszteletére évi tervemet 
november 1 0-re befejezem. Bri<?á
domma) együtt példamutatóan ve
szem ki részemet az idei DISZ
oktat.ásból és a párttól kapott fel· 
adatokat maradéktalanul végrehajt
juk! 

Vas utas fiatalok, csatlakozzatok 
felbivásomhoz! Előre az osz1 csúcs
forgalom sikeres lebonyolításáért! 

Födi Sándor, 
a H ámán Kató-fűtőhá,z sztaha
novista ifjúmunkás mozdony

vezetője 

-11 vasa/as szakszervezet 
11ándorzászlóf ulopiloU 

az őszi forgalmi versenyben legjobb ifjúmunkás és ifi brigád számára 
A „Szabad !fjúsá/;(' szeptember 22-, 

S2ámában Fődi Sándor sztahanovista 
mozao/1.11,,ezelö ifiúmunkás leve,ét kö
zölte. Ebben Födi elvtárs versen11re 
szólítia a vasutas fiatalokat az őszi 
forf[alom leJ:!iobb dolaozóia címéért in
dított versem1en belül „.4 lef[jobb ifi
doi,!ozó" cím elnqeriséért. 

A vasutas-szakszervezet központi ve· 
zet.öséae örömmel te/le m.ci.f!.áévé Fódi 
Sándor ielhivását. Szeretnénk, ha ez a 
kezdem.én,;ezés a /iataiok között kiszé
lesítve na1<t;mértékben elösef[itené a 
tavalyinál közel 40 százalékkal maf{a
sabb ősz; szállítási feladatok teljesíté
sét, a kocsifordul.ó mejff{yorsítását. 

Födi Sándor elvtárs ef[t;ike azoknak 
a fiata'oknak, akik már nem eRIJ kez
deményezéssel se}!ífették az őszi fel
a.datok elvéazését, tervünk túlteljesíté
sét. Fődi elvtárs és brigád;a 

mozgalmat indítottak a gyengébb 
minőségű szenek felhasználására, 
kihívták versenyre a Román AJ
lamvasutak egyik ifjúsági moz-

clonyorigádját, 
ho.(!1/ versen,;ükkel hoZ2ájárulia11ak 
Sztálin e.vtárs 72. szüi•etésnapiának 
tnéltó meaünnepléséhez. 

Azzal, hof{t; a 424-es ifiúsá}!i rrwz
donq napi 63 százalékos kihasználási 
/.eljes1tmén.11ét 70 százalékra fokozzák. 
a „mosástól-rrwsás(f["-moz{!alomban o 
brigád 30.000 kilométeri akar 1neuten• 
ni, ho.f!._l/ november 7-e tisZieletére a 
pemyetüzeléssel üiabb szémneatakari
tást érnek el, s h.of{l/ december 21-re, 
5ztáíin elvtárs szü!.etésN1Lpja tiszteleté
re. évi teruül,et rwvember 10-re befe
jezik, - péidát mutat minden maf!.qar 
vasutas fiatainak. 

Edd.i.R is született már jó sok ered
mén.11, vasutas f,araliaink több üze
münkben éleniárnak a munka/ef{11elem 
megszilárdításában, az ef!ész üzem 
példaképüknek tekinrti őket. Az Eszak1 
Jármlí1avítú CV. Oiel! Koseuoi-brif[ád
ja már félórá,•al a munka meakezdése 
elölt munkahe'.11én van és meabeszéiik 
aznapi munkájukat. Jl,;en körüttnén,;ek 
között a ré.(!ebben mé(! csak 80 száza
lékot ;s ali:IZ elérö fiatalok egész rövia 
idő alazt 100 százaí'ék fö,é emelték tel
jesítmenqüket. sok kiváló és kiuvó 
eRuéni te-,.;esílmén11t mutatnak fel, s 
l.egutóbb- vándorzászlót és értékes 
kön,;uiutalrnat kaplak. De nem kell 
messzebb menni, hiszen ili vannak a 
Hámán Karó fíi1öiuíz fiata:iai, akiknek 
;ó munkója n<U!IJ sef[ífséf[et ntJIÍÍ!.ott a 
minisztertanács váruiorzászlaiáért fo
lyó uersem1 meanqerésére. 

Mindezt látva, biztosa-k vagyunk 
abban, hogy a Fődi-brigád ver• 
senyielhivását a vasutas fiatalok 
ezreí fogják kővetni és pártunknak 
ezek a r'afaljai, friss káderei, kép
zett harcosukként törnek előre az 

őszi forgalom harcaiban, 
beváltiáó a hozzá;u.k Fíizött remé1>11°óe1 
és megálljá 1, lre/yiiket feiemelt öt• 
ive., tervünk túlte,jesíiéséért, a bék'1 
-.édehnéért fol11tatott küzd.;•l.emben. 

Munkájukat, amit pártunk irányít 
segíteni fogjuk, arra törekszünk, hogy 
a vasutas ifjúságot a szocializmus 
építésének szeflemében. a Komszomol 
példáján neveljük és megtanítjuk öket 
a Szovjetunió, a párt szeretetére és 
ezen keresztül a magyar fiatalság 
elött álló harci feladatok haladéktalan 
megvalósítására. 

A t•asutasszakszervezet központi ve
zetősége amikor magáévá tette a va
sutas ifjúmunkások kezdeményezését, 
elhatározta, hogy 

az országos v'iszonylatban legjobb 
eredményt elérő ifidolgozó, ifibri
gád s.zámára és uirvancsak minden 
Igazgatóság területi bizottsága, a 
területén legiobb eredményt felmu
tató ifi és ifibrigád számára v,án-

dorzászlót alapít. 

.Födi Sándornak ezt a kezdeménye
zését azonban nem szabad csupán a 
fiatalok kezdeményezése szűk terüle
tére vonatkoztatni, - e kezdeménye� 
zésnek szorosa,, részévé kell uá'ni az 
őszi forgalom legjobb dolgozója címért 
folyn versenynek, hogy az idősebb dol
f!ozókl?al ef{qiittha!adva l.ef!t;en ez a 
verseny harc az öszi forgalom sikeré
ért, a zászló elnyeréséért. Fasutas 
ifj0munkásoTi! • Csdl/ako.zzatok Födi 
Sándor sztahanovista ifjúmunl,ás fel
hívásához, hogy sikerre vigyük a va
sutasok nagy nemzeti feladatát: az 
öszi forgalmat és ezen keresztül győ
zelemre vigyük tervünk tü/teljesitését 
a Szovjetunió vezette béketábor cél� 
kitüzéseit. 

A vasutasszakszervezet 
központi vezetősége --------------

Kilenc gyermekem boldog jövőjét biztosítom a hékekölcsönjegyzéssel, 
- mondotta Bánsági József a Pályaépítő ÜV dolgozója 

A válfalat központi épületében külső 
és belső díszítések, s kinti építésveze
tőségeinlk zászlódíszbe öltözött üzemei 
köszöntöttel< a koPmánv felhívását, 
amely szeptember 27-én, a koraree-!!eii 
órá',ban :átott napvilágot. A mun•ka 
rneg,kezd-ásekor már .békekölcsön felira
tok jelmondatai. s az üzemi rádió jó 
műsora üdvözölte az érkező dol�ozó
kat. Az i.ndulókoan benne volt a dol
gozók lelkes munkájának. a béke meg. 
vfd,\�ének irányuló elszánt akaratának 
ritmusa 

A .szemlélő számára felejthetcllen 
percek következtek ezután. Megkezdő
dött a második béke ölcsönjewés. 
Mindenki felfig-yelt. mikor Bán.sági Jó
zsef elvtárs, üzemünk egvik dolgozója 
ment a jeg-vzőaszta,-hoz. Fiz.etésének 
1 50 százalékát jeirvezte a dolgozók n8/ZY 
ta,ps,a közepette. Bánsáf[i eh,1ársró! 
mindenki tudja, hoE!V k,ilenc irvermeke 
van. Amikor a jeg-yzést meirfette eze
ket rnon<lotta az őt körü'.vevő do1gozó 
társainak: 

- Elvtársak. boldogan teszek e/.e
,!et a kormá1111 felhívásának. Oröm
mel iN[t;zek békekölcsönt. m.el,;nell 
összege népes családom számára már 
eddif[ ls sokszorosan visszatérült. 
Tudom, hoF<IJ kilenc (!t;ermekem bol
do1t iövöiét biztosítom a békeköl
csöniea11zé.ssel és a mult nqomoru
Sáf!.a után w:mdtalanuf nevelhetem 
fe( őket. Az' is meJ;motulom, hOf!IJ 
tizettef!_t;é-vi háwsséi(!om a.·a:it c,up,ín 
a ;els:wbada!ás után; idők tei:iék IR
hetöt•é, hof[U szépen berende,kediünk. 
Nemré_f!.en háromszobás, kertes la
kást kaptam Munkámat és igueke
zetemet népi demokráciánk e'ismerte. 
Min'l e.f!.t/szerű munkásszármazású 
pályamunká.s't a párt emelt fel, se
gített. biztosította foc•ábbkéozésemet 
és ma már, intézőkétzt, mun.krwersen11-
osztálq,;n� /,elt1ettes vezetője va.f!11ok 
oállalatunknál. Gyermekeim boldo2 

jóvö;ére újabb szerződést kötöttem 
és ezzel is tovább akarok harca ni a 
békéért, r, felemelt teru ·rám.eső ré
szének tiht.e/iesiléséért, am.el,;et nem
csak i6 lerme,ömun ' ·ával, hanem jó 
rnozaa: mi munkával is elő akarok 
seaíteni. 
Befut a jeleniés a Dunai Vasműnél 

dolgozó va,súlépítőktől is. E'oozá:táson 
már az első félórában közel százezer 
forintot jeg-veztek. Vinkler Ann•a női 
kuhikos 12 tae-ú brigádjá'ITal például 
havi keresetúk te: jes összeirét jegyez
tek. Vinkler Anna bri,g-ád i,a nevébep 
kij,elentette: ,.Ezzel is kivesszük ré
szünket a békeharcból." 

Szolnok; Imre sztahanovista kubikos 
pé:.dául 1200 iorint bélkekölcsönt jeirv 
zett. 

A DUNAPENTELEI VASCTÉPT
Től( AZ ELSO ONTONAP SIRE
RÉERT lenduletesen do:goztak. A 
R.ákosi-ifibrigád vasútépí1ői például 
fe:építményi munkán 132 száza lékot 
teljesítenek és november 7-re mécr ezt 
is túlleljesítih A Petőfi-nőb�igád 
ugyancsak résztvesz az őszi forgalmi 
versenyben és a legutóbbi héten pél 
dául 148 százalékos teljesítményt 
végzett. !gy érhető, hogy az önluda. 
tJs vasútépítő dolgozói már a Dunai 
Vasmű öntödei csarnokához vezették 
a vasútvonalat és amint a magasépí 
tök leszereiik az öntöde áclványzalát, 
a vasútvonalat bevezetik az öntödei 
csarnokba. lr-y teszik lehetővé, hogy 
november 7 .re megtörténhessen az 
első öntés Dunapentelén. 

Hosszan sorolhatnám tovább a ,m,bb
né'l-szebb eredményeket. Amikor levele
met írom már 920 forintos átlage-a:, 
közel hárommíllión,á! tartunk é,s ez a 
szám mée- fokozódik. A pá!va.lpi•;;· 
így harcolnak a szociaHsta vasú'érl ' 

Szentirmai Márta, 
a „Szoci al ' sta Vasút" leveleziije 

s 

A kultúrbrigádok 
a békekölcsönjegyzésre való sikeres mozgósítás után 

segítik az öszi verseny kiszélesítését 
A második békekölcsönjegyzés ko

rrwly feladatokaJ rótt ·a kultúraktí
vákra, hisze'! a rendelkezésükre á'ló 
kuJ.türagitációs eszközöket mind fel 
kellett használni a békekö/csönjeg11zés 
népszerűsítése céljából. Az Eszaki Jár
műjavítóban is harci kérdésnek tekin
tellük a békekölcsönjegyzés sikerét és 
éppen ezért fel is készii'tiink kultúr
agitációnkkal erre a feladazra. 

A l( UUURSRIGADOK 
IGAZI MUNl(AJA 

a k.: ,ra délelőtt kezd.ödött. Azokra 
a helyekre mentek jegyzésre buzdító 
csasztuskákka:, ahol segítségre volt 
szüllség. Egymásután vettem az OB · 
irr..da helyiségében a telefonértesítése. 
ket - ,,Elvtársnő, a VJ!l/a oszlá!yba 
kérünk brigádot." A kis csasztaska
brigád máris ment a kész szöveggel, 
ott a helyszí.nen csak a neveket, cso
portokat kellett beilleszteni. /gy ad
tunk 14 helyen kis müsort. Névsunnl 
kiénekeltük azokat a dolgozókat, akik 
keveset, vagy egyá!talán nem jegyez. 
tek addig. de m.eg is dicsértük azokal 
az e:vtársakat, akik a jrgyzésben élen
jártak. 

A X. kerü'eti pártbizottság látua, 
lwgy nálunk a brigádok szorga'masan 
szerepelnek, felkért arra, hogy a 
Ganz kapcso[óhoz is látogassunk át. 
Ez meg is történt. De oda nemcsak 
a brigád me,i/ ki mííscrral hanem 
magukkal vitték Huszár Lajos szta
hat:ov_is!a elvtársunk jegY.zési verseny. 
k1h1vasat a Ganz kapcsolo sztahanovis. 
fáihoz. Böjtös Ferenc11é hegesztő elv
társnő olvasta fel a versenykihívást. 
békeharcra felszólító szavalat után. 

Az első nap jegyzési tapasztatalai
bét' összeállítottunk a nép'l,l?velök sZQ
mára egy brosú.rát agitációjuk segítése 
céljából. Ebben ismertettük a helyl 
eredményeket, az eddigi húzások nyer. 
teseinek számát, megemlítettük azo
kat a példákat, akik követésre méltók 
az üzem do:gozói közül. 

Kihasználtuk a hangos híradót is. 
Folyamatosan isrnertettük a jegyzési 
ereaményeket, a jól jegyzőknek juta
lomlernezeket a.d.tun.k. Második nap 
megszólaltattuk a sztahanovista elv/ár. 
sakat, va'am.i.nt azokat, akik a ;egy. 
zésben élenjártak. l gy alakult ki egg 

nemes verseny a sztahanovista 
dolgozók között. 

A VERSENY EREDMÉNYE 
volt, hogy sztaiuuzov,stáink 10 perce..
ként eme:ték jegyzésük összegét és eZI, 
maguk közölték a hangos híradóban. 
felsZJálí,tva az üzem do/gozóit hasonló 
cselekedetre. /gy jegyzett Rétfa1vi Jó. 
zsef sztahattovista hegesztő 2000 
forintot, Bánhidi János sztahanovista 
marós 3000 forintot, Huszár Lajos 
sztahanovista e,sziergályos 3000 forin
tot. 

Kiértékelve munkánkat, a.z eredmé
nyek mellett hibákat; is tapasztal( ank. 
Brigádjaink nem m.i.ndig voltak tuda
tában annak, hogy munkájuk harci 
kérdés és többször leadták a mii.sort 
anélkül, hogy sú yt fektettek volna 
arra, hogy a do·gozóknál kellő hatást 
érjenek el. Másik hiányosság, hogy 
nem értékeltük ki, lwgy mennyit segí
tett a ku'.túragitáció a kö!csönjegyzés 
eredményeiről_ Brigádjainkat még mi.. 
nöségi/eg is meg kell javítani. 

Mindenesetre a hibákból tanulunk, 
A verse.nykihívást ejfogadták a sikereinktöl nem szédü.'ünk meg és 
Ganz kapcsoló s'l>tahanovistái és most teljes súllyal az ős,zj for• 
ezzel a párttitkár elvtárs szwai galmi verseny segítségére siefünk. 
szerint megtört a jég. A Mocgósíljuk do!gozóinkat az őszi for-
200-300-as jegyzéseket 1200-ISOO t;alom sikeres lebonyoiitása érdekében 

forintra emelték 
/ 

es az� aka.r1uk, lrrgy . üzemünkben 
. . · nyer1ek el a megtiszte!ó ,.ösz, for-Brigádunk a X/8-as alapszervnél is galom legjobb dolgozója" az öszi adott csütörlökö':! es� . miisort _a la�ó- forgatom legjobb brigádjá'' cini.,;Í, a telep1;n w:tc:tt ropgyulesen. A Jegyzes. vá'Uiorzász!éik egy részét és a köz/eke. ben elen1am autogenhegeszlö csoport. dési kormány;uzt által adott jutalma. 

1zak, amely 1025 forin/,,;,s átlagot ért kat. 
el. valamint az átképzősöknek, akik 
fizetésüket mind fú 'jegyezték, juta/om
miisorokat adtunk. 

Laborcz Ferencné 
az Eszaki Já:rmiijavitó UV 
ku!túroiihonának igazgatója 

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

NÉMEDI G YULA :  

„,Mi, sportolók a békekölcsönjegyzéssel is 
bizonyítottuk harcos békevágyunkar 

Alig jelent meg a kormány felhívása gál (a::1· . Sporttársaim valamennyien Ila Második Békekö:osöo jegyzésére, él- zetesukön felul jegyeztek és emellett sportolóir1k és sportolóink va} ameny- f nyíen r,daírták nevüket a jegyzjsi 
elajánl'ásokon keresztül juftat\á.k 

ívekre . és többségük bebizonyította, k ifejezésre békeakaratukat, és vál• 
hogy a do�atkészségben is élen akar- lalii:aikkal az őszi csúcsforgalom, 
nak járni, amikor a szocia' izmus épí- a haromnapos kocsiforduló ügyét 
téséről. a béke védelméről van szó. viszik előbbre, 

Mi, sportolók, nagy.szerű támogatás- s ezzel felemeli ötéves tervünk tú!1e!
ban részesülünk pártunk, kormányunk 

jesítéséhez járultak hozzá. Valameny. 
. , nyi,en tudjuk, hogy a sportemberek reszéról. l '. yent azelőtt el sem képzel- élete milyen nagyszerű változáson hettünk. Ugv érzem, hogy az általam k 1 j-egyzelt, 1•óval a fízetésemen fel ül i  

ment eresztü„ Nemcsak a sportpályá-
kon, hanem a munkapadok rne!:ett is összeg egyben hála a sportpá'yákért, úgy igyek&zünk eredményt elérni az uszodákért, a torna!,ermekért, a bő- t · · 't · · k - 1 

' 
séP-e., sportfe'.szere1ésekért, 1 t ' 

"• 1es1 menyem ·et nove ni, hogy elő-
, , . . . . . a 1� a. mas mozdítsuk hazánk, a dolgozó magyar 

i1pstad1onert, a srocialtsta alkotasok.

1 

nép felvírágzá,sát. 

1 
. .  • _ Némedi Gyula. 

Nagy/}n J?I _tudom, h�� J_egyzesem- a Debreceni Lokomotív Spoti l(ör 
mel a b1rkozosport feJlo<leset 1s szol- vál<Jgatott birkózója. 

A napokban megnéztem a „Telies 
gőzzel" című filmet. Na!!Yon tetszett. 
Láttam. hog-y az el ,enség m ilyen 
a a.tlomosan akarja me�akadályozní 
azoknalk R mozgalmaknak a véirreha-i
tásá1, amelyeket hazánk erősítésére, a 
béke megvédése érdekében a hős szov
jet vasutas::iktól veU üruk át. 

A fi:m megmutatja, h'ogy nemcsak a 
kül földi tőkések bérencei, hanem a fel
;;őbb vasuti vezetésben is vannak olya
nok. akik az e-Eensé-v s1:e'k.erét tol\'a, 
fékezik a szocialista va&út építését. öt
éves tervünk végrehajtását. A fi . m  azt. 
's, megmutatta, hogy az a dol·gozó. aki 
iszálkos, rendezet'.en anvae-i körü'mé
nvek között él, könnyen be1eesi,k az e'
lenség hálójába és mind lejjelYb kerül 
a lejtön. 

Tetszett a ii'mben a Poli1ika,i Osz
tálv és az At:amvédelmi Hatós,á,z ió 
munkája, de 

sehol s,em láttuk a pártszervezetek, 
szakszervezet segítségét és a 
szakszolgálat élenjáró dolgo,zóinak 

támogatását. 
A pártszervezetek, az üzemi bizottsá
gok és a mwn-k.á�káderek a szakveze
tésben komo'y harcot folyiatn�k az el. 
le111Ség ellen. Olvastam a „Sza,bad 

Népben" meyjelent kritiká1 és mee- kelt 
mondanom. ho!n' én magam i,; észre
vettem a f. lmben azt, hogy a pártszer
vezetek szerepét nem hangsúlvoz1ák 
elége-é, ped, ir elsősorban és döntően 
párt.szervezeteink azok. amelyek a páti 
útmutatását, tanítását dolirozóin.k köz• 
kincsévé teszik, és ide tartozjlk a,z el
lenséir e'.leni harc kérdése is. 

. �ppen ezéti minden dol;zozónak 
a1anlom a film me�éz.ését: nagy 
szü�irünk van rá most, a nemzet. 
közi helvzet kiéleződése jdején. A film 
azt is mee-mutatja, hogv az öntudatos 
vasutas dolirazók leküzd k a nehé�
geket és elszántan harcolna,k az impe 
rialistál, ötödik hadoszlopa ellen azon 
az úton. amelyet • párt je:ö!1 ki szá
munkra a vasutas do:gozók elö-tt á1,ló 
hatalmas feladatok teljesítésével, fel• 
emelt ötéve.; tervünk meg-va!ó:s,ítása. a 
béke védelme nagy ÜJ?Yének győrel
méért. 

A ii lmet tehát mindenkinek látnia 
kell, hwv vasutas dole-ozóink erőt és 
elszántsá•got merítsenek a háromn-apos 
k<>;&ifordulóért vívott harcban. az őszl 
csuoofore-�!om sikeres véirrehajtásáért. 

Maszárovits János 

Bud-a_pes.t-I<e!et; p. u. dole:ozóia 
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A NAGY SZTÁLINNAK ! 
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A SZOCIAL1z,msT ÉPÍTŐ 
:\IAG\ AR 

DOLGOZÓK PÁRT.JA ! 

• 

Az ulkolmány tiszteletére illditott 
m11nkaverscny wán. dolgozóink nagy 
tömege; csatlalwz,ak .Az őszi forga
lom legjobb dolgozója" címért indituli 
s.z.c.-:- ialisia 1mutka�•cr�e-:1yhe:E . .4 munl;:.u 
0erseny keretében fetcil�izsgá!fák has. 

HARCI JELENTÉS 
LEGJOBB ADMINISZTRATIV DOLGOZO: 

Gáti Károly felilqyelö föelö<>dó, KPM 

8/C Szakosztály, (A hivatal05 menet
rendkönyv e!osztásánéik új módját szer-

� &�i �� -pe,«.fLYU( dUá:tárdé' 
ve1:te meg. Bevezette a hiva\.alos me• 
netrendkönyv m':'gre11de1�ét e!óze-tes 
me_'ilt"endelés alapján. A hi\"ata:os menet
:-crid-könyvben a megál!nhe'.·yeknel kur. 
ziv betűk helyett újtipu!::ű bct"üket ho.Bz.. 
ná1 ,  amit géppen Jehct szedni. Ezzel 
kb 30.000 1'orintol takaritotr meg az 
ál!an1vasutRknak.} 

szúlejitralú uersenyszerzödeseiket és 
szumos felajánlást te/lak a dolgozók 
1951. évi vasúlüumi terrJeik határidő 
e/ötli teljesítésére és túliel1esítésére. 

Az ország dolgozói most a Na-gy 
Októberi Szucia/isla Forradalom 34. 
évfordulója megiinnep/ésére készül· 
nek . .4 va,ulas dolgozók azzal ünnep
lik legméltúbbnn a dicsöséges forrada
lom évfordulóját, ho;:f.ll tn<'f! az eddir<i
ttél is keményebben és eredményeseb
ben harcainak az ö,z; for{!;alom lebo
nyu/itásáért, a háromrwpos kocsifordu
ló eléréséért. Dolgozóink ezzel seP,ilik 
a tcru túlteliesitésén keresztül nép
gazdasagun/1 mezerösitését hazánk vé
delmét 

Voltaképpen a novemócr 7-e tiszte/e 
tére, a dvlgozóll által kezdeményezett 
rnu11kaverse11y nem jelent ái verseny
szakaszt a vasút területén, mert fo/JJ
tatása eddigi verse11ymozgalmw1knak, 
amellyel lcgnugyobb nemzeti fe!ada
lunfiat, az öszi csúcsfor,taimat bon_va
litjuk le. 

A munkaverseny iö célja, hogy a 
terveket maradéktalanul teljesít

sük. 

AZ IGAZGATOSAGOK EGTi,iASh,.. ,._ . ,  
VERSENYEREOMENYE 

1. Szeqed, 2. Szombatliely, 3. Pécs, 
4. Debrecen, 5. Miskolc, 6. Budapest. 

LEGJOBB FORGALMI SZOLGALATI 
HELYEK: 

1 . Miskolc, személypályaudvar. (Az 
egy ·kocsJr.a eső mozditási eg�•-,:,égidüL 
1:::0 -:-záz,�lt'l<ra. a tehervonarok terhe'.é.:iét 126 szri.za1ékra. a sze-méiy_ és lcher
vonarok menetrend.szerinti !ndittl!:át. 
i 10 százaJék1•a. a kocsi tartózkoda�i eg:y
:.-.�g!döt 1 15 szil.zaléhra te!,iesíteite. Az 
m1�mglaka1.·fkos2á,I!' te1·én. a� idt'nysz:Jb
vilnyhoz Vf..;zonyilva 35 sz�z:.4J'.}kos 
megial..::arf,rl.�t ért el. Az ál1oma-.on köz. 
!ckndö vonntt·11 b:t.'.��iet nem lörtént. 
öss;;:.es pontszáma 237 pont/; 2. szol-no}< 
állomás. a. Debrecen állomás. 

LEGJOBB VONTATASI SZOLGALATI 
HELY; 

1. Budapest-Ferencváros Fütöház. (A 
mo1..donyjavlti.isi költ.sége, a te1·vhez. Vi· 

szon)·itva 45 -. száza1C'kkal c�ökkentette. 
A célkilúr.éshez viszon�•ítva az egy 
üzrmi mozdonyra esfi napi ld�ométertel. 
JesílmPny l 5 százalé'l�l<a,l ,  a .,2000 Ion· 
nás''-mozgalomban továbbított napi több 
:,���;��T;, .. ;�a:::r;;;�;:

1
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a 
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á
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kllométcrl-eil,j�silménye pedig 13 67.áza 'ék 
lrn1 emelkedett . .. A minden út jüYc<ic\me. 
,:tr.:iCgéCrt''-n�ozgaJnmban a vona·t mt1z
donyszemt:".\ zet ,50 s1..áza,:'€:ka ves7 re.:;zt. 
Szé-11megtal<aril;i.M a te1·vhcz viszonyít
va + ,:t sz:i.z:l'.ekos. A vontai:á-=::i személy
zet h:b.:i!ából c-rcdű szo1Q"fi!atképt{''en==ég 
�:;� ';,°c;�·ts�:�;

et
9911

en
;o�fr

du
�� c�isk�fc• 

Fűtőház, 3 Keleti Fútöház. 
\'asúliizemeink, szolt:álati helyci11k 

dolgoz61t1ak fel kell mémiök, h0[!,11 LEGJOBB PÁL YAFENNTARTASI SZOL 

miki'flt itliesiíelték kötelczelfséuciket I 
GALATI HELY: 

az állammal szemben. Ahol lemara 1. Békésc�ba, oszt>1tyfónókséq. ,.._ 
dás van a terv teljesliésében, ott arra 1e'.Jc::;;itmC11,·b""'rlleil vcg-zett munktik ál· 
kell törekedni /tOf<fí éui tervüket uz év I 

Iai,os
. 

kit�,icsir.ésl szá7_,·eka
. 

l '.lfi
-

sz.�z• · 
vigére részl;teiben is teliesitsék. !:tá, A:p;:r-:i; rr�-�Tc

1
!f1�6;, .. �é�b���

a1

1 
Ahol nincs elmaradás, ott uáltalják l<oc,11, k i ·  és beral;ására felmerült át-
do'.aozóink a teruek idő el_ötti _teljes/- ���i� l{;f5 ��i>tJ/g

1t

Bai�i55;;:1ály�;;:· t��et . . Vanna_k olyan uzenie:n!l es szol nöl<seQ. 3. szombi\the:yi osztálymór
ualal, helyemk. ahol a tervek teliesi- nöks<iq. 
Lésébcn clörehaladcak, u!t fokozo/ü,bb 
mértékben cu an_tJ(l,!nte,tJakarilásuk 
mellett a leruek túl!dies ;lésére irá
nvuljon. a kőtcle.zetlség,,ú!lalás. Töre
k:;dw !1c/l a c•állalásulmá/ a termelést 
és s.záliiiúsi fetl.'Ck tervszerüsjp.:énck 
be!ariásúra. ,1 doluozók felajánlásaik 
ban ,,itl/aliák a vasútiizemi értekczll'l 
határozaiuirwk mcRvalósitását és köz• 
ponri feladat/1é111 a ltúromnapos kocsi
forduló. sőt sziiks<i{! esetén a !túrom 
11up alá toló leözorilás<it. A mültelyi. 
pályafennlartási dol{!.ozók harcot;anak 
fe/ujá11lásaikbar1 a jtwílási és je1111tar
tartási tercek /!eljesítéséért, hogy ezzel 
elősegítsék a kocsiforduló me{!/Worsi 
lását 

J avítsul, tovább az üzemek közöttt 
cgyiitlm1íküdé,t és az egyes szak
swlgálati ágak t•á/laljanak kötelezett 
ségekct az l'g_1„ü1ttmiikütlés meR;avítá• 
sára. Fokr,zutt gondot kell fordítun, 
az anyagtakarékussáura és ezt a ver 
sc1111t kös,iil, össze a Gazda-rnoz{!alom 
kiszéfesítésé.Jel. 

Dolgozóink oállalásai foglalják 
magult.ba a núnösé_t.(i munka mcajaoi� 
lását és horculianak azért. fW.!f!J ezen 
keres:tii/ is elérjük a ;ármíioek ltasz
ná/ali idejének me{!.nÖvekedésél. í(iizd
jcrzek azért dolgozóink, hogy a kocsi
rendezésnél /1iméletese11 tolatunk és 
nem tessziik lönkre azokat az árulwt. 
amelyrket más üzemek dolf(ozói kés.zí 
lener. népünk számára 

Milyen eredményeket 
értünk el az elmult tíz napban 

Az őszi forgalmi ,..•erscny augusztus 
20-tót szeptember 20 if( terjedö idöre 
vonatkozó kiértékelés befejeződött. A 
l'uslÍ!t Föuszlál_tJ jelentése szerint a 
kcr, s/.:edelmi s:ol[!álatnál ezalatt a tíz 
nap alatt a lwcs,kihaswálás 14.5 ton
náról 14.8 tonnára emelkedett. A rako
dússat és lépcsözetcsen képzett irém_,1-
vcnalok száma a terohen előírt 62 l he
lyei/ 6'.IJ. A kocsikilras:málási íervet 
legjobban a pécsi és miskolci lga.z{!a· 
lósátr teljesilelle 

A vontatási szolgálat a lervszám
ban etöírt .'i0.000 tonna ftelyc/t 5/.683 
/unná/ teliesitctt és a leruszámban elö
írt 11api /65 kt!ométer helyett 156 ki
[O.'r..!terre emelkedett a mozdo1111ok na

pi kiló111étel'/el;esilménye. A jor.!fu{mi 
sz.:,lgúlai álfalában elmaradt u tervszá
mok tel;csitésében. ugyanez ;.,onatko
zik a miihelyi szoluáratra is. A pá
lya1e1111tarttbi s.zol!!,álat át/agte/;e,it. 
111é11y, tarvszámút /20-ró/ /21.3 száza
lékm telil'síletle. A távközlö és bizw
sl/óbuendezés, szol;!álal 118.4 száza
lék lervszámát 125 százalé/1ra teljesí
tette. 

LEGJOBB KERESKEDELMI SZOLGALAT! 
HELY: 

1. Záhony ke---eskedelmí f6:,ók3éq, 
(Az át"ago:_.i rakodági időt l .'52 •;záZ:t• 

'.ékra, a koc�l!:ihas.zn..i•lási ten:v„ 91 
szfJza!,&kra lel iesíleue. Az Á.�omási ko
r.!i:ik kihnszntilá.,.a a ter\·hcz ,·:szcnvft• 
\·a 100 sz:,izah.k. Az ötnap0s b("rn1..:·ásl 
le!"'vné1 a. terv és tén:nizt.mok közti 
eltérés - 10%. Az átlagos f0R'alko7,ta. 
'óc.;j fok 89 -=::z;,h .. :11Pk. AnYa.::na-kn1·CkűS• 
s�}p. lerén e1t.;rr erectmén,·c· 1-� �.z.-:lz-n 'ék. 
\r�1ktir ,,cm rt-,.rrl.u!r e,1il öss7es po·t1t
sz""1a 227 pont); �. Misko1c személy. 
pályaudvar l<ereskedelmí főnöksé-7, 3. 
Budapest-Józsefváros kereskedelmi fő 
nökséq. 

LEGJOBB MOHELYI SZOLGALAT: 
1 .  Szombathelyi Jármíijavlto OV. ,A 

vdPa:a: az !d(1:,:·án-,·os tervét t 1 9.4. .s"':á· 
zali�kra te'lesitett.e_· Az 1000 Jelcn,!t!ti 
<"i;--ara eső egységte·_iesúmenye- :l.62 
egvség. Tc•'vszerü.ség te:"én el.5t"t ered• 
menve 97.1 �z.izri!ék. összes po:itszámü 
42.60 pont); �- Eszaki Jármíijavitó OV, 3. 
Miskolci Jármüjavitó OV. 

LEGJOBB TAVKtíZLO ES BIZTOSITó• 
BERENDEZlé.5I SZOLG.f,LAT: 

1. 17 .  számú T.ávirdamesteri szakasz, 
Pécs. (TcrvieJ,le,;i�és terén elért ered• 
ménye 142 .... z.:izalél..:-. A fennlaruisi köl'• :-:(>��c;ükkentés terén hétsz�za!-é-l<o�, mcg
ral...:aritá,;t ért e!. Jú eredménvüket 3 
lE'l'V te' .!-e� reibontásáva-L a munkaldö 
teljcc; 1.._:haszn.úlá.�áva1 él'ték e·. A sZ,:l• 
kasz fenntartfi ,�i munkákon i<iviil mé� 
(elti iitá.:'li é'c; me�rendelőleve!es inunkdt 
/e; végzett. Hibotávirclta val:lmin1 rr-nn
rarul .;i kölr'-�égtúllépé::. nem vn!t tisz. 
szes pontszáma 149 pont}: 2. 1 05. ·számú 
fávirdamcsteri sza:kas�. Debrecen. 

LEGJOBB H IDSZOLGALAT: 
1 . Pongrácz-úti Épité-sve-zetéséq, lA 

darabbérben vé-.'!zett_ munkik á t!.ag:os 
kitenesitésl s.:áza'ékn 1 15.35 szdza:etc 
Az összes munl<aórák 80.6.3 �zá7a:ék;.lt 
n?:.'leztCk rlara.hberoen. Az épité�i hel:,.-en 
a szakmai ,·czc1és. va!amjnt a né.pncve�ö 
és biza:mi munka egyaránt isten ló e� 
ennek :1. jó kollektiv l"ID/Ütlműködé•.:nel� 
kÖ'--:zönhetö ;i, szoJgálari hely kivüM 
ercdmén_ve. bsszes pontszáma 96 pont)i 
::?. HorvátnádalJai ÉPiiP.svezetőséq, 3 Lábatlani Ép(tésvezetöséq. 
LEGJOBB SZERTARI SZOLGALATI H ELY: 

1. Landler Jenö osz;tószertár. (A sze-r
tti1 ' te<_iesilménvi száza·éka 122 sz-"i.zn'.é!,. 
A klsznbort 458:J;) m11nl:netemn-.ct s.:-em. 
ben kite' !esité<:"e i)5944 egys-5�. E��- mun. 
t.:il<'1cmre es_ii bf'irkö! tsl:ge ,0.29 FL EJ!\. 
J.;:ocsi ki- !11et\"C be1�akásának At :agidcic 1 18 6rn. összes pontszáma 30.S cont): 
2. Ves.zprém-KfllSÖ szertár. 3. Ban:!-i 
szertár. 

LEGJOBB KOMPLEXBRIGADOK 
-" KEltESKEDELll'!I SZOLGAL. .. TNAL: 
1. Zá:,o,,y ál lomás komolexbrigcldJa. lA 

k;é1·téJ..,t"lésre ke1•ü!ö írlöszak at.att a 
kornp'.exbMqád a rakoch.isl idö 1 1 .)2 tszá. 
zalékbnn. l,;,ocsikihaszn.ilást 97 szá7a• 
·-e.kban, az Irányvonatok tervé1 208 ... za. 
zalékban. az Ö!llapOr, �zH'l i !:í •: ICl'•:et 
peclfg 90 szFL a1Akban tcl.ter.ítcu� I:•. dsz. 
szes pontért�ke + � 37); 2. Mád állomás 
komp!exbriqácJjc1 3. Komló ál lomás 
komplexbrl".já:lja, 

LEGJOBB EREDMENVT EL�RT VALLA· 
1 

;6s-, Békéscsaba;
-

Naqy Sándor 1·.q_ktár 
LATOK A RAKODASI !Dö tS KOCSI- nol,, Pulnok; 80<1nár Erzsébet jegvpénz. 
• KII-IASZNALAS TELJESITÉSl!:CEN: rl\ros, Szerencs; S!lkk Géz;, kéreskc• 

áelmi főnök Z.ihony. 
1. HeqyalJai Asványbány�, •Aád ál• 

1 tor.iá.s, (A vállalat a r.altodási !döt 230 . • ' • , , , . .. , 
százalékban, a kocsikibasznó'ást 100 A kik fekezik a ha.rom es felnapos kocsdordulo 

�����
'. 

ét�
a

�zá:a�\�1�fr� t�lj�!�!{ie .tei.;��� m.cg,�aJÓsÍfá-'\át 
szes pontértéke + 1 60); 3. Mün,a:lom Vál„ 
lalat, Hódmezővásárhely. 

LEGJOBB FORGALMI BRIGADOK; 

1 .  Petd István quritásvez.ietö briqá.dJa. 
Dombóvár állornás. (Az á1!onuisra meg
:ll!api1ott ·n'"!natszCtrendezési múYcle!ek 
cg'.\-.. .:g·tde.iét 157 ,;;zázaiékra. a Icguri
totr kncslk mennyiségét a tervhe-...: viszo• nr,tva 1 05 .száza'.ékra te-1je:;itette. S;,,oL 
_aúlatóban alává:tás, utolért.s, hclytel-cn 
�at·nzás nem fordult. e:ö. össves pont• 
értéke + 224}; 2. Csontos János munka� 
mester és briqa-d ja, Rákosrendezö. ösz
szes pontértéke + 96, 

LEGJOBB VONTATASI BRIGADOK: 

1. Rajnyák Fábián 500.as br!qádj>, 
Celldömöl� Fütöház. {A mozrlon:.·fo:•. 
du!ók felü:v{7,._-.;g.álii.sávaJ és tOv<íhbi 1:-ZÚ 
kftéséve! . valamint az 500 ld!0rnéterc,? 
:::izov_lel munkamódszerek bevezetésével 
elfrtC'k a napi egy mozdonyra esö 2 L 7 
kllométei·es átlagte!icsilmenyl. me!y a 
cólkitúzest-cénr me-;rriHapított 140 kilomé. 
tere� te!je�ltménynek a 146 száza!éko ..... 

k,ite1 ,iesitését jelent! . A brigdd a napi 
mozdonvkllomt;ter tc:�iesitményét á�lan
cf/lan rokozza és váPa•lá-,t tett. ho�v r1 
tc)lesitmén,·t további két t;zázalékk;\I fel. 
emel'. Osszes pontértét<e + 46); 2 
Punta,i Lajos. 

LEGJOBB KERESKEOELMI BRIGADOK: 

1 Demeter István átrakóbriqádjc1. 

LEGGYENGESB ALLOMAS 

Lökösháza állomás� Sil<lós állomás. 
LEGGYENGEBB VONTATASI SZOLGA

LATI HELY: 
Pécs Fütóház, Nyireqyháza Füt6ház. 

LEGGYENGEBB PALYAFENrffARTASI 
SZOLGALATI HELY: 

S_zékesfehérván osztálymérnöl<séq. 
Gyóri osztálymef'nökséq _ 

LEGGYENGlé.B3 KERESKEDELMI 
FöNöKSE.G: 

Budapest-Vizafoqó kcreskedefmi fő, 
nökséq, Budapest-P..1aqdolnaváros ke 
res:kcdelmi fönökséq. 
LEC,GYENGEBB MüHELYI SZOLGALAT: 

Oebreceni Járműjavító OV, Szolnoki 
Jármüjavitó OV. 
LEGGYENGEBB TAVKt>ZLO. ES B IZTO

SITóBERENDEZESI SZOLGALAT: 
1 1 3. számü Távirdan-,ester; szakasz, 

Mátészalki!, 210, számú Szemafonnes, 
teri szakasz, Záhony. 

LEGGYENGtBB H IDSZOLGALAT: 
Székesfehérvári !tpitésvezet6séq, Mo. 

hai fpí ... ésvezet6séq. 
LEGGYENGli:BB SZERTARI SZOLGALATI 

H ELY; 
Dombóvári srertár, SátasZéki sz.c.rtá:r. 

LEGGYENGEBB KOMPLEXBRIGADOK 
A KERESKEDELMI SZOLGALATNAL: 
FUrqed állomás komplexbriqádja. 

LEGGYENGEBB FORGALMI BRIGAO: 

Patakvölqyi Richárd 
Drlqád, Ceqléd. 

tolatásvezető-

LEGGYENGtBB VONTATASI BRIGAO: 

Záhony. Tel.le.silmenvi száza'Cku;..:at 28'.2 
�zlizatékl::m. _rraranc-j:;1_1-e\'Clbeu vá"1.lt é-
vt/'!'zelt ár11kéztést ::;o szó�F!°ékban tel 
tec:itctték. Szolp;1Hatukban árukár nem 
fordult c!ö. dsszes pontértéke + '2.03): 2. Bánki József ponkmunkabriqádja, Bu
d;,pest-Nyuqatl.p. u. Székesfehérvári F.útóház 
LEGJOBB PALYAFENNTARTASI SRIGAD: qádja, 

50U-as bri-

l. Körei Miklós elómunkás és bri• 
ti?.dj.:1. nyireqyházi osztálymérnö!<séq 
IV. pá1y:i.mesteri sz:2.kasz. fliié'"' t;.kc!é'"'lr.<· 
kel ülő vel'�enyldú�zak a?atl , ;1 �;-invst;l 
b1HYnzási munk5kná' .i t !'.'l.rm;,:an ·1ao s?.á. 
:�.-1 1A;.;:ot ért-e!..: el. A re1met·ü!t mu:1kaór:i.l..: 
90 szá.zétlók:it végezték teHesttmé'tlyt-01·
ben. H'.ocsi ki. és berakodá.� nem ror
ch.tlt e-16. A csapat minden c�yc� tarria 
!=;Zt 1hanovista. kimag.a�lO eredmí-nvüke 
a mele'! cs;.-tkányv;:tJr.ás. a N"azarovR- (--s 

a \'01·0�1n-moz�a:mak helve-s munk:im&l• 
!';7,.c:·i•vel e,•t(·k e· .  összes pontérté·k 5r.): 
2. Báqer József eJört'unkás és briqidj.:-,. 
szomb�thelyi osztálymé-rnöl.:séq Vftl 
p.ilyamesterj szakasz. 

LGGYEN<i.tSB KERESKEDELMI BRIG.6.D: 

Baloqh Antal + 7 ft; briq.\dJa. Szol
nok szeméfypályaudva:r. 

!..EGGYENGtBB PALYAFEN NTARTASI 
BRIGAD: 

Szőke lstvan el&m1.mkás és 1')riqádJ.a 
Kü,posvár: osztá1

yrnérnökséq: XIX:, pá. 
lyamester·i szak?.sz. 

LEGGYEf'Gi!:BB SZERTARI llRIGAD: 

Jó:z:sa Lajos és brigádja, Landler Jen6 
osvtószertár. 
LEGGYENC!tBB FORGALMI DOLGOZOK: 

Sz.abó R. János főtiszt. Dorog: Fricz 
József ,:alt- .-'"ir. Budapest-Fercncváro-:.; 
Sádh .iózscl k0csirendezö, Dor,"Jg; Fa• 
zekas Gyula �•·";}�isérő, s,,_.!götar,i!in
Külsö: Horváth Nándor á!lomá ·olöljáró, 
CeJldömölk: Győrt; Ferenc intéző � 
begény. 
LEGGYENGléBB VONTATASI DOLGOZóK, 

Naay József mozdon: ·vezető. K�pcv; 
vári Fütffh:'i.7.; Darázs Ferenc ftitő Ra· 
po.$,·ári Fútőhá.z: Fazekas Imre széinsze 
rc!ő. Debr�en: Hovács lmr� clóiütö, 
Püspök:adány _ Fúröh�:i:: : Tóth Lajos ko-. 
c..;:;Hakatos, Debrecen. fűtőház. 

LEGGYENGÉBB KERESKEDELMI 
DOLGOZOK: 

Kocsis Gyuia .5zá,t lít'isf tervre:elds, 
Pécs: Gombás Antal ral<Odásl felelős 
Köbá.nyn-F'e"<:6; Scqdán Mária 1egypénz" 
táros, Gyékónye�; Szabó Sándor keres 
f<edelml f{..lnók. Gy6r 

LEGGYENGÉBB ADll'!IN JSZTRATIV 
OOLGOZó: 

Forgács Jánosné, 
\ály. 

KPM 1/3. Szakos»-

LEGJOBB SZERTÁRI BRIGAD: 
Landler Jenö-briqád, P<fcsi Szertár. IA ' A tisztasággal ntakarékoskodnak

u 

a miskolciak ? 
ki•�rt(·'�elé.c.:re l<e1•üJö idfic;zakban a m i·

· 
1 

nő�éci_ muf?ka fi!::veJ.embeYéiE?;vel. 286 . -�-a va,_aki 1'_\iskoicra . megy és meg-

��\t.:;��
el

��
t 

"�-;�;t.1
e.� i�6���a1ii�\����;��11�.:�� n.ez1r �z a l loma�t, c�dalkoz_va _tapasz 

2,0 száza'.él<Mn teliesltctték. ni�•Mó te•!- 1 ta .ha!Ja, . n_icnnyll'e p rszi"os es, e,ha11Ya
je�itménvükC'f a brigé>d ta�',inina,.;: ._,,;oro::- . golt. Vilagcs nappal eg-esz sz.e• 
cC?rü!tmy1l..:ödri,sével ésrték eJ. össz.os ' méth�:mokat lát  az em·ber. a félreeső 
ponterteke 28). he ycn pedig vaiósáqos kis csatornák 

LEGJOBB FORGALMI  OOLGOZóK: képziidlek a tisztátalanság miatt. Sú 
iyos fe:elösség terheit az ál lomásveze-

1 K)ss Imre ál}°'."áselöliáró, Diosqyör tőt ezért. Szégyene a vasútnak a vá-
�:t

q
;;.r·a'-�el�!r,���!t�:�

n
t!�:h���

1

;�
11 /��'. rosnak, az országnak, hogy a 

1
fe1sza . 

badulás után hét esztendővel i l yesmi 
e:öfordul. 

A Szoujetzl!lióbó! hazatért �asufas 
kii/döllség elisme-rés,cl szólt a .1.zov
je1 városok. á'lomások rend.k/L'üli lisz.. 
taságitrói. Jé,! 1en1ték á//nmásai•zk, ha 
a szoojet példa alka1mazrisá.:a/, u Vo
rositi-mozgalom megi11ditásáua! biito
síta11ák az ált:,mások kii[ső és belső 
tisztaságát. 

a szernélvvo,1atok me-netrend�zcrfnt1 in 
1 ditP.c:at 1 1 0. tehervonatok men�lrPncisze. EZEN NE MULJE' K'-1·1nt1 ln<lit�s;\t 105. a ,néi,, es t",pcsoil''- " 1 

ir:.o,:ga !oml�n indított vnn1torrnt 1 1 4. s?:á· 
-::-p'éJ-.ra IPl ie'-,:i tet\e. Oss.zes ponté--te.+<c 
99); ::?. Há!mán Ernő váltókez-clö, Oebre 
cen :1. Szepesi Jários fök()C�itncster. 
'\1i•· kotc �;(•rné!ypl:iiva11dv;:;1.r. 4. 01.ih Mi
hálv g�pki�érö, Dzhrecen. 5. Siirl<ö.t.l 
András fö:Avlrá">z. Rako„c:.�endezó. 6 Né
meth József intéző, vonali mene1ir11n;•ító. 
Ce:!df',n,öi:..:. 

LEGJOBB VONTATASI DOLGOZÓK: 
Csiki József mozdonyvezetö és Csáki 

Ferenc fútö, Püspökladány Füt:öház. (Az 
eíl..,,. moulonvr;i e,ö nnr>i ltilonH:•,rrteUe. 
'-dtmé'n-\"O!-;et a cé'kil üzé:.he� vis:zon�•jf\·a.. 
33 :.;;,:,tza�f'kka� tfüte'iesi1eaCk. sz._;nmel?. 
t:\h:arílá5ul.; a tervhez v!�zonyH,·<t + 18 
�züY.a�'2'kos, mo7.don-v ia\itá,;,;i költ�éaült 
l fjS forint megtakarítás. Szo!gál:.wkb·_rn 
baleset e.s szolgálatképielenség uem ror. 
clult elő. Többterhelésse! lOVi:lbbítottak 
n:-,olc vonatot. a 1öbb"t.erhe,lé's átlaga 4.; 
sztízal(k. . ,:'.\légyes kapcsolt1' mozgalmi 
vonatot 14 darabot továbbítotlak. .,A 
minden út Jövedelmezöségéé1·t''-mozga• 
10111bt-m résztvesznek. Tche-rvonuljn'kal 
1'.Csés nélkül továbbítják. összl!:s pont 
szám 1 56): Hósa Kálmán szénszere?W 
Dombóvdr Fűtűház: lqaz István krtz<in. 
mosó, Sze.{!ed Fútöház; Molnár Sá.ndor 
elüfíltö Sa!gótartan. Fütöhd.z: Kapoli Fe. 
renc mozdonytakatos: Domböv:in. Ftí·ő 
ház; Koller Jenő mozclonyit�n-.·f1•\ Szom 
bnthe:v. IgazgalósáJZ: Korcsolai Ede moz 
donvfelvJi,·c.lzó. Debrecen r'útöhá.z: UJ 
házi fl1töl1rtzveze.tö, Budapest-Fet·enc 
város. Fütőház 
LEGJOBB KERESKEDELMI DOLGOZCIK: 

Tóth Lajos szii:llitási tervfelelös, Do,. 
roq. Pontsz;ima + 1 66. {Vonalhéiiózatán 
a?: ölnapo� berakási terveknél e.ltétéf 
n;ncs. Ki te,!jesHése 100 száMJf'k + 50 
pont. A súJ�·ponli ru\"aro1.tató v�!!ala 
lokn,-il az öt11apos bei·akA.<.i tervekné' 
az eltérés csak 4 S?'.�::&.-,�\<. kite1 iesfté�e 
íl6 �züz3lék + 30 ncnt_ Iré.in:-·vonn 1 • 
:C'1·vCt J 5 .3 �zá7.aJél..;;t-a te• ipsfi.ete ki .J.· 8 
pont); Stümmer Györqy rak,>dásl fele 

putnol( 21 :omáson a szerl,esrtÖ'siig 
I 

megértettuk, hogy a tervfelbontás t� 
mu01kabri�.:íd1án�� egyik tagja tapasz- ny':�ó,t s a sztaháno"sta szinteket 
lalta a kove!kezo�et: zmert nem :smenk a dolgozó], Amikor 

A pulnoki \·ersenyadmin-iszlrátor pedig kértük a terYkónyvecskéket a 
lc:kiismereies ember. Setrkit meg nem do'go,ók!ól . kiderül•. hogy a te:jesit
I,árositania és féltékenyen v;gyáz arra, mény[ kiértékelö kartár,; fiókjáb.an 
hogy a verseny nyi ;\'á i,06 e'•le�őTzésén va ,1nak Az á!'.omá.s öt 6Ztahá-oov:stá
keresztü: is '.e,1dületet adjon az öszi jának nyi!-Yántartó :apja ugyanakkor a 
iorga mi versenynek. Ez,t opnan tud- szemé;yzetügye.snél he\·er 
ju:,, hogy em:ékczethö: írja fe; a ,er I lyen körülmények között C<zut,án 
senytáblára a dolgozók eredményeit, ér!hetö,;é \'á:t  az. hogy Putnok á1lo
na-pi te'je;;i-tn,ényét. Igen tetszik néki, mában miért n; 1� munka,erseny. 
hogy néhá,1y kartársa, ak'k jc•en ,an
na" enné' az „akwsnát", helyesléren 
lxi!ogatnak hozzá 

Persze e:őfordul az is, hogy keve
sebbet ír va;akinek. Az egy'k táv
irá.;z igen mé' tat:  ankodott a 105 s;i;á. 
zalék te-:je.;ilménye lá·Uán, mir<" a ver
senyadminisztrátor ii!V i ntette le a 
hiú embert: 

- Ezen ne muljék' 

Éc; a legtermészetesebb mozd,ulattal 
letörö:te az i gaz.ság1a:annak te-1,;ző 
10.:; öst és l1e:yette 13 1  száza-éko: irt 
fc:, á ' tala-nos derüi ldget ke,t,ve a ke
vésbbé ö�tuda!os kartársak közö[,t 

A ,•ef6enyadminisztrátor .,,ojalitá-<a" 
az öntudatos dolgozók körében azon
t,3 , e: :enszenvet v,:í'.tott ki. mel'! tud 
1 ,ík, liogy i !yesmive! járaLfa le az e!
:enség a mun·kayersenyt. tv\o,;t már 

.. 

Háneán Kató 
vagy Észalai Fűtl.(fuir11 � 

A Hivatalos lap szeptember 22-i 
számában Kovács Gyula ügyével kap
csolatban rövid közleményt o:vastunk. 
Ebben a köz eményben még mindig 
úgy írnak a Hámán Kató Fűtöházról, 
mint a Budapesti f.szaki Fütöházról . 

Az értesítést közi'ő fi ivatolos Lap 
szerfesztősége · :yen esetben figyel 
meztethetné az , l ' e!ékes Ü!!yosztályt  
arra,  hogy ne szakadjon cl az é!et\öl, 
vegye tudomásul a fütöliáz névvál loz
!atását és lartózkodJon a jövö!Jen az 
ilyen „e/keresz/etések/6['' mert k•teszi 
magál annak, hogy egy ,dö mulva 
már keresn· fogják: hol is van az az 

Északi Fűti5ház? 
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A kocsiforduló leszorításával készülünk 
november 7 méltó módon való megünneplésére 
A vasutasok nat!!v nernzehi rel•a.da

ta-i, a vasutasnapJn Rákosi elvtárs
nak tett fogadalom, a felszabadító 
Szovjetunió iránt érzett hála és sze· 
retet arra köteleznek bennünket, hogy 
a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom 34. évfordulójára tett !elaján· 
lásokkal és vállalásokkal győzelemre 
se ítsük a kocsiforduló leszoritásáért, 
az őszi csúcslo.rgalJrn sikeres lebo
nyolításáért indított harcunkat. 

Forgalmi Dolgozók! Az őszi forga· 
lom n,agy ooat,ájáll>a-n minden dolgo, 
zóna,k nap na,p után ,fokozódó lendü
lettel, teljes odaadással kell kivennie 
a részét. A munkafegyelmet helyre 
kell á i l ítani. Az itt íennál ló hiányos
ság,knak tudható be elsősorban, 
hogy nem iudluk a kocsifordulót a kí· 

- vánt mértékre leszorílani. Ennek kö
veü.ezlében naponta ezren felül van 
azoknak a kocsiknak a száma, ame· 
lyeket kocsihiány miatt nem lehetett a 
felek rendelkezésére bocsátani. 
A kocsifordulót a lakító tényezők 

közül a 1,ocsik fuiására eső 
időhányad a kocsifordulónak csak 
egyny,lcad részét teszi ki. A többi a 
kocsik szétrendezésére, beállítására, a 
rakodásra, kihúzásra és a továbbí
tásra való várakozí,,sra esik, Itt van a 
legnagyobb elmaradas és itt kell leg· 
sürgősebben megjadtani a munkát. 

Országszerte tapasztalható bűnös 
mulasztás az, h Jgy az érkező elegy 
szétrendezéséhez csak órák mulva 
kezdenek hpzzá, E négy rnüvele!nek: 

a szétrerulezésnek, a beáll i lásnak, 
a kíhúzásnak és a továbbításnak 
késedelmes végrehajtása gátolja 
elsősorban a kocsiforduló meg. 

javítását. 

Tervszerűtlen a tolatómozdonyok 
munkája. Meg kell szüntetni az ér
.kező é\ induló vonatok mozdony· 
ácsorgását. 

Kirívóan r066z a budapesti kör-
vasút munkája 

ezen a területen. A körvasút munká
ját az indokolallan vonalfeltartások 
megszüntetésével, a vonalOk időben 
történő összeál lításával, a vonatielvé· 
tel előre történő elkészítésével és se
gítőkész együttműködésével kelt meg· 
javítani. 

A menetirányításnál is sok a hiá
nyqsság, A háromnapos kocsiforduló 
megvalósításáért folyó hatalmas küz
delemben a szolgálati helyek munká 
ját össze kell kapcsolnia, h:>gy a 
mnnka óramű pontosságga l folyama·  
los legyen. 

A menetirányítónak · az irányítása 
alatt álló vonal rarancsnokának 

kell lennie. 

A menetirányító legyen mintaképe fe
gyelmezett példaadásá,·al  az irányí· 
tása alatt á l ló vonal valamennyi dol 
gozójának. 

Forgalmi Dolgozók! Az ős;i!-i forga• 
lom 1111gy csatáját győzelmesen flell 
megvívnunk. Harcoljatok fokozqn len
diilette/ a háromnapos kocsiforduló 
megvalósításáért. Gyor,itsáiok meg a 
szétrendezési, beá!lítási, kihúzási és 
továbbítási munkákat, Szüntessétek 
meg a vonatácsorgásokat. Tekintsétek 
becsületbeli kö!elességnek a kocsifor· 
dutó leszorítását. 

Vontatási dolgozó,,! Azt tapasztal 
juk, hogy az · indokolatlan \'on'al i  
hosszabbmenetek, gépf·ezelések, de fő· 
képpen a szolgalat�tipte!enségek ·szá
ma emelkedik. Ezt a lürheletlen ál la·  
polot e lsiísorban arra kell visszave 
zetnünk, hogy 

a felügyeleti személyzet nem 
fordít kellő gondot a mozdonyok 
és mozdonyszemélyzet ellwőr-

.résél-e. 
� fütőházbói kijáró mozdonyok' meg· 
vizsgáíását elhanyagolják. Ezt meg 
ke' l szüntetni. 

A 
m Jzdonys1-,u,1é!yzet . lunyinista
módon úgy tartsa f·arban moz· 

donyát, hogy l{azánmosási időközben 
a mozdonyt javítás ct!lj�ból ne kelljen 
kiv.,nni a forgalombó'j, A fütő)lázfő
nökök kezeljék súlv<;O□•ti kérdésként a 
folyamatos ;;zénel l átárdt. 

Mindent e] kell követni a vonal i  tar· 
tózkodási idők mérsék-lésére, a keze
lési idők csökkentésére. A fűtőházi ke• 
zelési és szerelési műveletek idejét 
észszerű munkamódszerek a lkalmazá
sával minimái isra kel l  csökkenteni. 
Nagy súlyt kell helyezni a sérült ko· 
esik haladéktalan megjavítására, Eze
ket azonnal műhelybe vagy vontatási 
műhelybe kell á i l ítani és ezért az á l ·  
lomások és  fűlőházak együttesen fe. 
lelősek, Vontatási műhelyben, mosó· 
teleP,re beállított kocsikat ny;:,lc órán 
belül meg k!lll ja,v ífaní. Hletőleg kii
mosni. 

Vontatási dolgozók! Eberségtek fo· 
k<Jzásával, munkátok minőségének ja
vításával harcoljatok az őszi csúcs· 
forgalom 5'keres, gazdaságos leb;,
nyolításáért. 

K.ereskedelmi dolgozók! A kocsik ál ·  
lomási tartózkodási i dejének leszori
tásánál elsőrendű feladat a kocsik 
megrakásának és kirakásának JO 
megszervezése. El kell érni, h;,gy 
rakodásokat a mindenkori 

rakodási ha.táridőn beliil feltétle-
nül elvégezzék. 

Ennek előfeltétele az előjelentés és 
előreértesítés jó megszervezése. Való· 
sítsáf:• meg a forgalmi és kereskedelmi 
szelgálat dolgozói közölt a legszoro· 
sabb együt!müködést. 

Ha a kocsiknak kiürítése az előírt 
idő alatt nem látszik biztosítottnak, 
kén, szerkirakást kell végezni. A i<e
re�kede!m, szolgála! leg,úl}-05abb 
mulasztása al': a helytelen és felületes 
sz;:,lgálal, amelyne!(, következtében 
rendkívül 

nagymennyiségíí kocsit kell na
ponta feltartóztatni helytelen ra

kodás, rakományigazitás miatt 

Ezen a helyzeten gyökeresen segíteni 
kel l .  

I(ereskedelmi dolgozók! A be· és ki 
rakás gyors elvégzése a kocsiforduló 
lényeges eleme. Minden figyelmet 
erre. a célra kell összpontosítani! Biz 
tositani kell, hogy éjjel és nappal fo· 
lyamatos rakodási munkával a kocsi 
kiürüljön és megrak-ása is megtörtén, 
jen! 

V asutals d.:>lgozók! Minden foga· 
dalom annyit ér, amennyit tel

jesitün,k belőle! ls.meriűk hiányossá
gainkat, meg kel l találni azt a mó
.dot, ahogyan a munkánkat meg kell 
javítan'. Legyenek példaképeink azok 
a hős magyar vasutasok, aki,k a fel· 
szabadul�s utáni időben a kommurus  
lák, pártunk verelé6fvel harcbain.dul 
tak és győzelmesen be is fejezték a 
romok eltakarítását, a vasut újjáépí
tését 

Rákosi elvtársnak megfogadtuk a 
vasutasnapon, hogy az őszi !;irgalom 
teljesítésével a felemelt ötéves ter· 
vünk most következő szak-aszában a 
vasutasoktól megszokolt becsülettel és 
helylállással teszünk eleget felada
tainknak. /lleg I.<el l  felelnünk annak 
az elölegezett bizalomnak, amelyet 
pártunk és kormányzatunk � vasutas· 
nap éie,,�hí\'ásával résziinl.Te elfüege. 
zett. 

A Nagy Októberi Szocialista Forra· 
dalom 34. évfordulójára tett verseny. 
felajánlásokat ös�zp;mlosílsuk az őszi 
forgalom sikere érdekében. A most so· 
ronlévö cukorrépa és burgonyaszál l i ·  
tások zavartalan lebonyol ítása egész 
népgazdaságunk könetlen érdeke. 

A hős szovjet vasu!as:ik míntí,ja 
nyomán a m,í r  eddig is meghonoso· 
dott sz!aháaovista mozgalmaYat to
vább kell erősíteni, a „2000 tonnás", 
az „500 kiloméíeres"·mozgalmat a ru 
g.il mas menetrenddel és az irányVJ
natképzéssel párosítva á lli1suk a há
romnapos kocsiforduló érdekében . .  

Sz:ilárnitsuk meg a munl<afegyel· 
met javítsuk meg az ellenőrzést. igye
kezzünk a belső tartalékoknal„ a fel 
iárásáva-1 a mun1ka gazda5ágossái:,ál 
fokozn.i . ·Ezt klvá•n 1a \főlünk az eg·Te 
élesedő nemzetközi helyzet, . a z  ötéves 
,terv most soronlé.vő szakaseának m0

-. 

radékta lan tel;esílése. Ezzel szilárdít, 
hatjuk meg a béhi tát>rát és teljesít· 
hetjük a szocializmus é"ítésér.ek so
ronliévő felad-a.ti,, 
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Harc a háromnapos kocsifordulóért 
Népszava-szerda a Vasutas Szakszervezetben 

A Népszava, a Szooíalista Vasútért m,iookon torlódások következtE!k · be síktoJatáss.a,J Is hozzájárultanak a lt:o
szerkesztösége és a Vasutasok Szak- ·aa..ért, mer,t napi ötórás vá.g-ánvzáraka1 osiforduló meggyorsítás.ábw 
s.zen-ezele október 10-én közös rende- r,en<leltek el,  sok esetben egá;z v,á,gánv- Simon János (Nagykanizsa, Fiítö-
zooben Népszava-sZer(l,át tartott. Ezen csoportokr.a. . ház) javasolta, hogy ne gyüjtsék Bu-
tárgya_lták meg az · ilenláró vasutas t'/áspár elvtárs res,z,J,elesen [ogl,a]ko- óa,pest-Ferencváros ál'iomáson a mó· 
dolgozók a háromnap06 koosiforduló zoH a további hiáoriyosságokka,l s a sát.r-a váró !kocsikat, hanem minden 
hi ánvosságait és tettek javaslatot a balese�keJ kapcsojatbau ham,gsúlyozta. vonathoz sorozzanak be néhány fertőt-
hiányosságok megszünteti'sére, hogy lenítésre váró ;,ocsit. 

Vereckei János, a Landler Jenő Jár· 
műjavító OV doi!g]Ozója javasolt-a. hogy 
a gurító á llomások két saruval dolgoz
z.a.n,ak, mert a futójavítások 80-90 
száza,léka j!'Urításokool adódik Ezzel 
eltkerülhető az ütközőrúd törése, mel l· 
vasgörbülése'k, szekrényferdiilések, ame
lyek késői és egy sa'íUvaJ történő saru. 
zástól erednek. B·acsó Gyula Pécs
bányarendező llolgozója a tervszerűt
len széne!osztást ki iogásolla, Lelke.s 
Gyula (Budapest) hangsúlyozta az 
egwes szol,gálavi ágat közötti együrM
nÍíiködést, mfof a kocsifordul·ó meg
gyorsít•ásá,nak, egyik döntő feltételét, 
Szö'.lősi János osz;lott kányvon,at!ok Jn
dílá,sát jiwasolta. 

Simon György (Báfaszék állomás) a 
háromnapos kocs:ifordultít azzal segí
ti1k, hogy a 'von,a1•!dsérő S�mélyz-et 
komplexhri-gád-szerződést köt, vá•l1laliák 
a gvom áruke-z.eliést, a t,a�lózkodás.i idők 
me,_grövidítését a vot1,a1!org,alom meg
gyorsítását. Várhe/l,yi ÉYa (B:udapesl
Ferencváro-si osztálymérnökség) : a ko
csik rende!é&ével kapcsolatban elő
irányzatot keil felfékletnün,k, hogy ne 
lgényeljünk többet, mint amire . szük
ség van. Mindent ej kel,! ,, követni a 
1.&&$újel-ek csökkenté&e érde)ceöen. 
S2l(l.bó Imre (Hámán Ka, ó FűUiház) :  
Javasolta, hogy egy helyen dol,gozza
naik a mozdomv- és forgalmi menetirii• 

A vasutas Nép�zalfa-szerda résztvevői haszno„ jav�latokkal .seqitették " három- nyílók, központosítsá,k a menet,i.rányító 
napos kocsifor,dúlóért vivott harcot. Képünk\in az élenjáró vasutasok eqy c:so- szolgálatot. portját .látjuk. Fent: G.ásp;lr elvtá"s ismerteti a hiányossáqol<at. Ezután még számos értékes javaosla1 
Rácz Kálmán efvlárs titkár elnöki 

I 
a balesetek és a,z ellenség elleni hangzobt el, ame!lye] a kocsifordulóÍ< 

bevezetője után Vifl István e,vtár6, a ll!lrc kérdésH nem lehet elvá,lasz- meooyorsítását szándékoznak elérni 
SZOT · és a 'Népszava·<,szetke6-zt&ége ·~ tani eiry_mást!)!, , élenjáró vasutas do:gozóink. A hozzá. 
nevében üdvözölte az ankét. részvev-éíit. et" is a koc�í{ordúló _rneg,giyorsfüisána-k szó_lásokra Gáspár eJV'lárs adt•a meg a 
Utána Gáspár Sándor e'lvtarn, a Vas- aJavv<!'téí részét képeú� • választ és összegezte azokat a javas
utasok SzakS2er\'eietének , főtitkára Utána fels.zó!•a iásak köyet,keztek. Tö- latokat, amelyekkel a vasutasok nagy 
szólt az értekez:ethez: Elrriontlotta, rök József, Mis-kolc, szeméiy;pályaud- nemzeti feladatukat: a háromnapos 
hogy felem1>lt öt�ve.s t�.vi,\nk megvaló- 'v>a<r doljl'OZ\>Íl\ .kérte a �zovjet vasutas kocsi.fordulón kereszt,ü!, az őszi csúcs· 
sítása ci;a,k gvóri; és. bizton6á'l!'OS • v.1&úli mul1kamóds:1lerek átültetését, hogy a forgalmat megvalósítják. 
szállítás W2"itség�ve1 ·lenét-sé�, • En- ___ , -----------------
niek . ; 1 · ·• 

�z újítást elkenő bürokraták sze lgálati kötelességnek tekintik alapvető fdtétde a kocsifordttlo 
leszorítása, 

a két és félmilliós megtakarítást jelentő újítást Ezen a termeten nagy , elma�adás ta 
pasztalható. Például a szeptember · hó-
napra előirányzott ', , Sok bátoritasl ny'er,t� újítási har- elnöke egyenesen megakadályozta azt, 

comban a SZ0T határozatából és hogy az újítás;:,k bizonyíthassák 
3. 1 -3.6 napos kocsifordulót C$ak :,iilksiervez-elünk' újítási éi'tekezietétőL eredményességüket. Megtörtént az is, 

• 4.7 napra, tef:j*tertiit „ A mull év· els<'í negyedében kezdtem, hogy. Harmati elvtárs kiutasított az 
A vál!alatok számára . )re<!JJ· mi\1de11 meg újíhlsi tevékenységemet. • Ezze\ is értekezletről. 
esetben tudja biztosítani , ,a, va.si!t. -,ai segíteni, akartam pártunk céikitüzései - A zubbonyol-:• derékbavágási javas
igényelt lfoS5irr,en1,1yis,é&.et: • nek me'gválósítását. Mint a Máv lalának tárgyalásánál jelenlévő 8. 

Ezután s1.0}gálati ága,nkfot tárta fel, Anyaghivatal ruhabeszerzöje, - újí- Szakosztá,y képviselője úgy nyi latko-
a hiányosságokat. A forgalmi &ZOI gá tásai mon keresztül igyev.eztem messze- zott, hogy annak „pénzszaga" van. 
latnál elsősorban a vonat- és. gép menő megtaka rítást megvalósitani, Persze ezek után újitásaim csak fél 
áosorgásokat, az elegy indokolat;a;r Ez az::>nban nem volt egyszerű, Az év. vagy egy év e[telte után nyertek 
gyüjlését j€'!öite meg ólyan Jit)lfezök• évi 1 80,00()_ forintot jelentő újításomat bevezetést és pedig olyan formában, 
ként, amelyek hátrány06an bef<Yiyái;o, , elvetették. • Ebben az · új ításomban a hogy· az Anyaghivatal és a IV. Osz
ják a kocs,iíordulói, Fel . l:el l •,s:-tároo!-ni rangjelziíül szoigáió vái lapoknál igyc- tály vezetőjp szolgá lati kötelességnek 
az elegyre és gépre váráwkat. ke:etem megtakarii'ást-etérni. E'z év tekin1etlék. Az eddig beadott úi.ilásaim 

februárjában újból beadtam újitáso- ny;:,mán évente közel 1-:ét és félmillió Kazincbardkán például az egyik mat. Ekkor elrendelték újltásom be- forintot takarítunk meg népgazadasá-vonat 1 45, a m;i.sik pedig 1 80 per- vezetését, de arról értesítettek, hogy gunk számára a vasút ierületén. cet várt eleevr.- ilyenirányú újítási ténykedésem, szol- A zubbonyok zsebfedelének alátét 
A vontatás munkájáYaJ kapcsolatlJ,an gá:at; kö\elesség. Arról nem beszéltek, anyagával kapcsolatos újítási ·javas-
hlánvol•,a a hooszabb me,netoeket, a túl- hogy !atomra, amelvet mult évben adtam 
t,artóvlrodásokat. A vonhatási do:1g,ozó\( az 1950-b :.n benyujtott javasla- be, s amei)'et hei"tden iigykezelés 
sok he:yen figye,men kh-li; hagyjlk a torn elutasításával, ISO.OOO forint· mdatt nem vettek figrnlembe, majd a 
megá! l-a•pitott kezelési normát, ezáltal tal károsították meg népgazdasá- ·közclmul lban megismételtem. - több 
"a vonai kizökken meni'trendiéből: 6 gunkat. mint negyedmil l ió értékű szövetet újabb 350.000 forintos megtaf:arítáSl vagy posztót takaríthatunl· meg éven-rsaknem órákra megbénítja a vo- jelentő javaslatJt adtam be a zubbo- te. Most is az esernyek utáll kullog-nal átbocsátóképessé2ét. n_yok ''derékvág'ás nélküli elkészí,ésére. nak az il'letékesek. ,_ Ez az ész,;zeríísitési javaslat hosszú A mozdonyok elosvtás.a körül is htvák időn át „pihent" és ki lenc tárgyalás Helytelennek !ártom, ha a MAV 
vannak A többl<"Hart,a•íékok rendszer- 2cajlolt le azért, h_ogy a javaslatot Anyaghivatal I V. Osztályából ered 
teiensésre, feihasz,i1álásuk szervezetlén- , , .. •t - 1 t f egv ú,iítás, a Vasúti Főo�ztáicv .  szolgá-~ t újítas,ként vagy eszszerus1 es ,én o- , , , sége vet ; fel a m11n-k,aerő kérdé.sé a g_adjá-k-e el, I{ésöbb eldöntötték: nem lati kötelességként á l l ítja be. a nép
vontatásnál .  újítás, hanem hí'IJatali kötelesség, gazöaság erősítését célzó munkát és 

A 1ceres:kedelmi S'Zo[.gá.lat n1unkájál'•a:! ' · -itt -is egy év utál'.l vezelték-csa� be, ·l,észséget •nem ,jutalmazzák. TJvább 
kapcsolatban megáí-lapítolit-a Gáspar 'r, ez:Zel m\!gkárosftották, ' népg'azdas'á- akarom s:egílerri a·• szoci;afipnus: ;· éRí-
elv!á-rs, hogy sok esetb-en en,giedékenyen gunk,at. • tés'ét hgzánl'ban, ,1 de · szükséges" ehl!íéz 
keze! i,k a kocsiiordu:ó ügj·ét és nem az is, hogv a beadott újításokat ne 
btz½sílják a Né;p�a-zdas�t Tanács é!· Amikor �iutasít1'á� az értebzletriíl �z ÚJ.ítót egy és másfél év késéssel vezessük be. 
je!-11appaN rakodasr.ól siQ<!é i;e_ndelet�-: . . . 1 De az ts szük�ges, hogy I az újító 
1,-,,k a!1ra:maz·ását'. A · páJyaiennt-artá61 ·• Két év, alatt 1 2 ljjítast adt?m be, s ,kedvét" rre szegjék bürokrat-a meg-
m11111\<:áj:hal kapcsolafl>a-d' megál !ap í-• �zekket nagy segítsl\�t nyújtoita1i1 á l lapításol<kal. , ' 

tolta„ hogy a legfoniosabn, ielújitásf népgazdaságunknak. Megtörté11t áz 
' Koppány Ferenc 

mu:1k'ála!ok az aszi 'f<kg:li)?111, idö$za- i_?
1 

hogy ilyen újítási tárgyaláson, a MAV Anyaghj,,atal • sztali�vista 
káTa toló&,ak át l½!Yes 'súlyponti álto- 11armati elvtárs, az újítási b:zotfaág dolgozója • 

• 



Kocsirendezők ! Szilárd munkafegyelemmel.. éber szolgálattéteJlel harcoljatok a kocsi sérülések eUen, 
a tolatások meggyorsításával, a továbbítandó elegy hibátlan szétrendezésével és összesorozásával 

küzdjetek az őszi forgalmi verseny első helyéért, az őszi csúcsforgalom sikeres lebonyolításáért 1 

(I_ �BÖN(}B -�� dl� �adok�� 
UJ9 · RSSZONYHOZ ��� � Ö,S;rl fcrtgcJ.mi � 
Te! Akivel Kelenföld állomás per

ronján találkoztam, köszönöm Neked 
i6meretlenü1 ezt a találkozást! 

Ott áJ/J.ál a többi utas között. a "°" nalodra vártál, velem egylwrabeU le
hettél, nl!gyue�n felül. 

Talán a fiad. taláti lll férieá W,/ly 
ttz egész kis családod gyászoÍtad, r� 
ketében voltál. Fekete hajaa is látni le
hetett a fekete kendiíből. Ha végig11,J.. 
zett rajtad valaki. a gyászra gondoll. 
de ha a szemedet látta, akkor Q,i! élet. 
a reményteli bo!.dog„ békés élet ra
gyogott abból feléje. 

Se11kl nem értette a szavadat, a ka
pu� egyrp magyarázta a vonatcdat 
Banhida felé, az utasok találg,atták, 
mil/1e11 nemzetiségű lehetsz? 

MegkérdeZJem Tőled: moggarul nem 
tudsz? A fejed ráz".ad s idegenszera 
kiejtéssel mondrad: zörög! 

De egqszer csak felralf!/Of<ott csil
logó szemed s azt mondtad érthetően: 
Szab-:,d$ágl Tet Aki távot hazádtól, 
ezért a szent sZX>ért vagg kéngszerütve 
élni, ezér: hordod tán a fekete ruhát is, 
l!Zért odaadtá,/ az életedből talán min
dent. ami Neked drága volt: az ottho
rwdat, családodat. az élet oisszahozhc,
tatúm éveit . . •  s mégös milyen rag!f<)
gással a s:aemedben ,tudtad nekem. az 
idegen asszoriytársadtlOk t1Wlldat&l: 
Swba<iság! 

Nem könnyekkel, nem fájt semmi, 
amikor kimondtad; nPm jutott eszedbe 
semmi, - a kis ház. az otthon, ahol 
talán gyermekeid el.ső tipegését még 
most is tálod, de aiwl most bö'.angok 
tipCYtnak; nem fájt az " golyó sem, 
amelyikért tán a fekete ruhát hordod, 
- Te nem sirolsz semmit, amit ezért 
a draga ,zóért a.fi.ól oda. - bw;zke 
vagy ra! 

A jugoszlav vasut.,;;oknak a litóista 
rendszerrel szembeni növekvő ell�n
állás�ra s; jugoszláv fasiszta sajtó 
beismeréseiből is következtetni lehet. 
!gy például a Vjesnik című zágrábi 
titóista lap írja hogy a vasúti mun
kások és alkalmazottak tömeges meg· 
búnleté,e Jugoszláviában egyre na
fYobb méreteket ölt és mindennapo� 

Te hiszel/ Te remélsz/ Te tudod. 
hogy ezért a szóért érdemes mindent 
odaadni, 41nnek a s2l6nak győzni kell/ 
A T11 hazádban is, Vü,tnamJ,,an i,. Ko
reában is, az egész világon! - mert 
Ti, mert mi is. a többi szabadságsze
rető népek. így akarjuk. 

Köszönöm Neked ezt · a taldlkozást, 
köszönöm, hogy megtanUottál sok min„ 
denre. llJ/lll bennem élt ugyan, de nem 
volt 41rőm lwztá, hogy fe:szinre hoz
zam. Kérlek, tanítsd meg a többi ma
gyar asszonytestvéreimet is. akik ta,. 
l6n sokszor a mindennapi élet apró• 
cseprő gondjai miatt ella11yhuJ.11ak. ita
ni'.sd meg őket, hogy ke(J, él ni ezért a 
drága s;aoért: Szabadsági Hisz nekünk 
ez már megadatott, mi itthon vagyunk. 
mi már kiüzlük a !!azokat. Mi s:tab>ad· 
só�ban élünk,· a gyermekeink ebben 
rtevelöt!Mk ft!l, boldog. ragyogószemü. 
öntudatos, szabad emberekké. 

Soha-salta sem fogom elfeledni azt 
.a ragqogrist a sumedben., Asszonytár
sam, azt a büszke harcos Lángot s azt 
a meleg t,esfvéri kézfogást, mellyel el
váltam Tőled/ Mégeggszer mondtuk 
mindketten: Szabadság! A körülőttank 
álló asszonytársain.k szeme is megt,e,lt 
meleg ragyogással. OLJ#l,11. fe!eftheWle
nill szép volt. 1nlnt egy fogadalom. mint 
egy eskü! 

Messztrö1 Jöttél i,de, Asuonytársam. 
itt béke van, nekünk l!zt a szoojet ka
fionák lurrcoltQk ki, mi nem harcoltunk 
ér.e, de Ti . . . Te tudod, /wgy kell 
ltarcol•"li a békéért. a szahadsáf(éri, Te 
azt is tudod. hogy kell azt meg /s vé
denünk a gyermekeinknek. Emlékeztet. 
tél rá, kőszönöm Neked. Te kedves 
Görög A�zon.ytársaml 

Meréngi Andrásné 
• MA Y-kórház dolgozója 

Jelenséggé válik Csupán a Zágráb
ban. Vinkovcl/Xln. /(arlovácon, Fiu• 
méban és Ogulinban működő .9302 
vasutas ellen 1951 első öt hónapjában 
9448 fegyelmi eljárás indult. Ez azt 
jelenti, hogy az említett idő alatt 
minden r,m;utas el/11,i átlagba,i több, 
mini egy eljárás indult. 

lff W �uJ�� 
,,Őszinte csodálat tölt el Magyarország és népe iránt" 

Ked,es Barátaim! Legelséí6orban 
köszönöm a felejthetetlen emlékfi, aso
dálatosan szép napokat, amelyeket 
Magyaror�zágon töltöttem. 

őszinte OISOdálat tölt el Magyaror
száJ:r és népe Iránt, hiS'len Ti vala• 
mennyien ezen dolgoztok, hogy az or
szá11 életszínvonalát felemeljétek. 
Nemzetközi vis.zonylatban pedig azon, 
hogy a népek egyrnásközötti békéjét 
elősegítsétek. Amikor láttam eredmé
meiteket, megértettem, hogy nagy dol
gokat osak ilyen kollektív munkávai 
lehet elérni. 

Sok szerencsét kívánok eredmé• 
nyeitekhez és fényes jövőt a szo. 
cialiimusnak, Magyarorszá� 

és a magyar népnek. 

Külön megköszönöm a galyatetői bol· 
dog napokat és azt, hogy megi&mer
kedhettem itt nálatok más országok 
népeivel. Ugyan�sak felejthet�tlen é!· 
meny maradt szamomra a mas orsza· 
gok küldötteivel folytatott be,;zélgeté
sem, nem is szólva az üZ€fl1ben, kór
házakban és kultúl'köipontokban tett 
tanulmányi látogatásokról, amelyekre 
mindig nagy örömmel fogok viS&2,a· 
emlékezni. 

Ei:iyébként magyarországi útiélmé
nyeimrőJ néhány előadást tartottam és 
ezek nagy sikert arattak. Svéd barátaim 
további előadásokra kértek fel, ezenkí
vül az örebrói •• Munkás újság" közölte 
cikkemet. 

Orebro, Svédország. 
Sv«i Lööw, 

Ágeni vasutasok a hadianyagszállítások ellen 
A l'Humanité egyik levelezője írja 

többek között: 
.Az amerikai hóditás nagg lép• 

tekkel nl/omul elő orszi,gunkba,r. 
Mind több tankot. gépfegyvert, te· 
hBrgépkocsít. benzint és hadianya
got szállítanak. Franciaország fel• 
fegyverzése és Nyugat-Németország 
úfrafelfegyverzése napról-f141)ra l'UI· 
gyo/Jb méreteket őlt. 

A dokkmunkások után Agen vas
utasai me[l akariák nyerni a békél. 
nem wkka/ előbb á2 á.1<enl vasura
sok félórás sztrájkot tartottak. Til
takoztak az amerikaiak ajándéka: egy 
tankvonat ellen, ametg az átlomá• 
soii állt és az ellen, hog_y fegyoe• 
res csapat szállta meg az allomást, a 
rendezőpályaadvart és a várótermet 
ii. 

Másnap a oasuta!ok és a lakos· 
ság naggrésze tiltakowtt az állt> 
más elölt egy újabb amerikai tank• 
s::ál/itó vonat ellen a demokratikus 
szervezetek felhívására. Követelték, 
hogy az öl nagyhatawm íria alá 
a békeegwezményt Ezek a btltor 
ak,iék azt mutatják, hogy a francia 

r,asutasok harcban. állnak egy úrabb 
riilágháború előkészítése ellen. 

Semmiféle ma1<.11arázat és szankció 
Mm állítja meg küzdelmünket a 
háború megakadályo,z/zsa céljából. 
amely megsemmisítené a dolgozó
kat és gyermekeinket. 

Az ágeni férfiak és ndk megmu
tatták, hogy a oasutasokkal együtt 
harcolnak. megtagadják is akadá
lyozzák a halálan.yag fuvaroztisát. 
amelynek ök lennéne.� első áldoza
taik. Mindnyá./an összefogunk és 
megvédiük a békét." 
Amikor a francia és a kapitalista 

országok többi vasutasai a jobb meg
élhetésért. • békéért harcolnak, nyo
morban és nélkülözések ellenére is 
küzdenek az imperialista betolakodók 
ellen, addig mi és a népi demokrá
ciák vasutas dolgozói azon láradoz• 
nak. hogy megteremt•ék hazájukhan 
a szocialista vasutat. s a szállítási 
feladatok maradéki& lan végrehajtá,á· 
val, a terv leljesftésén kere,1.tül épít· 
,ük a s.1;oclaHzmust. a biztos boldog 
jövőt, s a part mutatta úton elérjük 
egész népünk s közöltük a vasutas 
dolit.?zók felemel!<edését is. • 

Még a nyár elején összehi\luk 
611:>másunk sztahánovis!áit, élenjáró 
dolgozóinkat, a különféle szakszolgá
lati hrlyek vezetöit. Allomásunk régi. 
elavult munJ.amódszerét újjal, egy 
jobbal akartuk felcserélni. A dolgozók 
egészséges, jó ja vasi a tokkal segítették 
munkánkat. Itt szabtuk meg például a 
tolatómozdony:>k munJ.,akörét, majd 
ebből a javaslatából elindulva. Barada 
kocsim,es er javaslatára újjászerveztük 
állomásunk gurítási módszerét. 

A gurítási módszer áts1ene1éséwel 
döntöan segftiUk az őszi forgalmat 

vonatoJ.-at Pusztaszabolcsig, Bátaszé· s ezzel kedvüket szegik. A pécsi igaz
kig, Venprém1g és Pécsig. Személy- gatóság újítási előadója pé!dáut el 
zetünket gazdaságosan használjuk fel, sem olvassa figyelmesen azokat, ha
úgy, hogy az egy főre a 394 távol- nem mint nem „célszerút". vissza
töltött órából 310 tengelyen teljesi· küldi állomásunkra. 
tett szolgálat. önköltségkilomélerünk Tervbrigádunk tudatában van an• is a minimumra csökkent. Ma ott tar- nak, hogy csak akkor tud eredményes tunln, hogy nagy feladataink mellett munkát végezni, ha a legsz:irosabb 
is zavartalanul bonyolítjuk le az őszi kapcsolatot építi ki a dolgozókJ.·al. 
forgalmat. A „Gé{".brigád további Tudjuk, hogy a jövő évi feladatok 
feladata, hogy dolgozza ki a tolatós si·keres végrehajtásának a gyökerei 
tehervonatok utazási sebességének . már ez évi munkánkban is meg· meggyorsítását. · vannak. Harcunk a kocsiforduló le

Brigádunk hiányossága: nem v:>n· 
hlk be lrellőképpen a sz.a.kvezetésl, 
nem harcoltunk az utolsó negyedéves 

Bara.da iava&lata a,z volf. hoev az terv ismeretéért, amely még mindig 
első tartalékmozdony csak a gurítást az üzemi titkárságon van. Amig ezt 
végezze, a második tartalék a legurí· meg nem kapjuk•, nem kezdhetünk 
t:>tt elegyet tegye az induló vágány· 1 a részletfeladatok megoldásához. A 
ra, lássa el a személyszerelvények másik hiba az, hogy 
összeállít�sát, sz�lgálja ki a javító- dolirozóink javaslatait és újításait 

szorításáért, a szállítási tervek végre• 
hajtásáért sz:>rosan összefügg a terv 
túlteljesítésével, a szocializmus lelépí• 
tésének• meggyorsításával és a béke 
védelmével. Ehhez ielhasznál.juk szov• 
jet példaképeink tapaszta latait, pár• 
tunk útmutatását. 

Dombóvár állomás dolgozói 

mfihelyt es a mosotelepet. még mindig felületesen kezelik, 
Juhász Sándor, Erényi Gém, 
Darabos Ferenc, Garat József, 

Kovács Lajos kocsimester azt java· 
solta, hogy a harmadik tartalék lássa 
el az ipartelepeket üres kocsival, ál· 
lítsa be a rakott kocsikat a rakterület
re, lássa el a raktárt, rendezze a D
vonatokal 

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

Az új be:lsztással • teljesen meg· 
vagyunk• elégedve, gyorsabb és jobb 
a lll(Jnkánk, erőteljesen segítjük az 
öszi forgalmi versenyt. 

Amikor a SZOT határozata meg· 
jelent, a dolgozók újabb ötletekkel és 
javaslatokkal javították meg például 
a gurítódombi elósaruzást és a belső 
6aruzást is. 

Az egyszerü java..�t eredménye 
az, ho!D' Dombóváron ma már 
uinte nem is beszélnek kocsitörés.-

ről, yagy kocsíkisiklásról. 
A lrri tervbrlgádunknak az a feladata, 
hogy az esztendő e!s6 félévi termelési 
tapasztalatai alapján felkutassuk azo
kat a müsza�4, s ervezési, anyaggaz
dálkodási s egyéb nehézségeket, 
amelyek állomásunk termelésének és 
termelékenységének bvábbi emelését, 
s az önköltség csökkenfését gátolja. 
Brigádunk a dolgozók segítségével 
egész sor javaslattal tette lehetővé az 
ösz;i c:,úcslorgalom lebonyolítását. 

Az őszi csúcsforgalmi verseny ki
értékelése szerint országos viszonylat. 
ban második helyezést érfem el. Ez 
még nagyobb lendületet ad arra, hogy 
munkaversenyben, a november 7-re 
való vá!lalások:Cal si1<erre vigyük az 
öszi csúcsforgalom ügyét. Nem állai< 
meg munkámba:i és úgy dolgozok, 
hogy elérhessem az első helyezést. 
Tudom. hogy hazámnak, dolgozó né
pünknek hasznos fia leszek. 

Eredményemet annak köszönhetem, 
hogy a pátt útmutatását, s ebből fo. 
lyóao 

a VI. Orszáiros Vasutilzeml trte• 
kei:let határozatait magamévá té
ve, a kiszabott feladatokat telje· 

sítettem. 
Ebbe':! fel111érhetetlen nagy segítséget 
jelentett számomra a szovjet vasut.'1-
sok bő tapasztalata. Sokat kös-zönhetek 
annak, hogy a VasutpoliUkai Osztály 
által kiadott 

,. Tanuljunk a hős szovjet vasuta
sok életéböl és munkájából" cím0 
módszertani füzeteket tanulmányoz-

tam és módszereiket átvettem. 
Dolgozótársalmn.ak is átadtam di rtl 
talált új mu:ikamódszereket. Más mun
kamódszerem nincs, de munkámat lel· 

kiismeretesen, szocialista fegyelemmel 
és utasítás szerint iparkodom végezni 
és végeztetem el. Műszakomban a dol
gozóknak megmagyaráztam, hogy ml- -: 

lyen 
szor05 összefüggés van a va6uta
sok jó vagy rossz munkája é6 a 
telemelt ötéves terv, a dolgozó nép 
felvirágoztatása, a béke védelme 

között. 
Tudják, miért dolgoznak és szolgá!ata
kat balesetmentesen igyekeznek végez. 
ni. A forgalommal összefüggő vala• 
mennyi szolgálati ág dolgozóival ösz
szeköttetést tartok, idejében kérek éa 
idejében adok rendelkezést a vonatlor
galomról, a vo�tok menetéről és as 
elvégzeru:lő munkáról. Ez egyik ku lcsa 
a slkereknek, ha ezt összekötöm a szov. 
jet tapasztalatokkal, kitűnö eredményt 
érek el. ' 

Vállalom, hogy elért eredményeimet 
nemcsak megtartom, de túl fogom tel
jes[teni az őszi forgalmi versenyben. 
hogy hozzájáruljak a szocialista vasut 
megteremtéséhez, a vasut felemelt ter
vének végrehajtásához, a vi'ágbéke 
megőrzéséhez. 

Kiss Sándor, 
Debrece� állomás forgalmi atolgalat• 

tevője. 

A brigád munl'ája például az Is, 
hogy minden szolgálatátadás előtt a 
szolgálati helyek vezetői megbeszélik 
az elvégzendő munkát és a munka 
sürgőssé!li sorrendjét. Brigádunk, a 
dolgnókra támaszkodv.a érte el .azt, 
hogy a legutóbbi három hónap alatt 
43 javaslatot adtak be dolggzóink, ho· 
holt három évre visszamenőleg csak 
12 javaslatot nyujtotta�• be. A javas
lat:ik felét a „Gél"-brigád tagjai 
nyujtották be a lej!'szűkebb kereszt· 
metszetek felszámolására. A gurító
dombi hangosbemondó, a terepvilá
i;ritásra használt villanyégők új helyé· 
nek kijelölése, új váltó beál litásával 
három szolgálati hely zavarmentes 
kiszolgálása, - mind csak fokozta a 
termelékenységet és ilzemü11�, bizton
saizát 

VIGYÁZZATOK A NÉP VAGYONÁRA 
A Landler Múvelc dolgozóinak levele 

a rákosrendezői és a ferencvárosi gurít6 dolgozóihoz 

Harmincéves módszert döntöttünk meg 
Tervbrigádunk munkája nyomán 30 

éues módszert döntöttünk me!(. A Vfl· 
natok fogadásában, a személycsoport
mentes időben a személyvonatok fo· 
gadóvágányára való fogadások, a 
guritódombra való gyors továbbítás, 
egy új vízdaru felszerelése, az irány
vonatok gépkezelésének megkönnyíté
sére, stb. - tervbrigádunk munJ.-á· 
jának köszönhető. Szűk vonatkísérő 
:étszámun.k mellett zökkenő nélkül 
továbbítjuk irányvonatainkat a buda
pesti állomásokig, a tolatós teher-

VA SVTA SO.KI 

Hallg,u•átol, • 

Mi, a Landler Ozem. K.ocsiosztátyá
nak dolgozói arra kérünk benneteket, 
hogy a három és félnapos kocsiforduló 
érdekében lo1'ozottabb figyelmet szen• 
teljetek munkátoknak. 

A levél megírására az indított ben 
niinket, hogy rájöttünk arra, hogy 
a Rá'kosren<lezö érs a ferencvárosi lil'U· 
rító helytelen mm�káia követke-áében 
havonta 1 10 dolgozóll'knak ad munkát. 
Véleményünv, szerint ezek a javitásJk 

a helytelen s.aruzá6 követkemlé• 
nyel. 

K.ét saruval kell a gurítódomb dol
gozóinak megfogni a dombról legu 
ru!ó kocs�kat és mégis egyoldalú saru
zássat dolgoznak. Ennek az a követ-

„ Vasutasok  •lisorál" 
a rádióba-. 

Minden kedden a vasutu doleozókhoz !Zól a „va�utaeok műsora" 
A Magya, Rádió az őszi forgalom ,ikeres lebonyolftá;áért harcoló vasu-1 a, dolgozók számára 

.,.;..Jen l, edde n 17 óra J(J perel,or 

, lcülön MÜiiert ad. 

Ebben a műsorban hw.1gk•kben számol be a rádi� a vasút külön
bözö munkaterületeiröl. az őszi forgalmi Vl!ll'senyben élen jár6 dolgozók leljesftményéró1, a lemaradókról, a vasula6 dolgozól( kultúr
megnyilvánulásall-61. 
VASUTAS DOLGOZOK! HALLGASSATOK MEG A SZAMOTOKRA 
KöZVETITETT VASUTAS MOSORT. SZERVEZZETEK SZOLGALATI AGANKÉNT KOLLEICTIV RADlóHALLGAT AST! 

kezmén"" hogy rengeteg a hőnlutás. 
mert a csapágy kiugrik, rengeteJ:r lök
tok-törés, :ökrúd-el�bülésit. tapas!la
lunk. A helytelen gurításból erednek! 
a mellvas. a hossztartó görbülések, a 
szekrénynek szögbéíl való ellerdülése 
és a helytelen guritástól eredő erös 
kocsisérülések. 

Nekünk, műhelyi dolgozóknak 
a három és félnapos kocsiforduló 
kérdése szívügyünk és minden 
erőnket és tudásunkflt latbavetjiik, 
hogy minőségi kocsik kiadásával 
ellássuk a vontatást és a forgal-

mat. 

Ehhez a7°nban a ti jó munkátokra és 
segítségetekre is szílkségün}· van. Ha 
a guritódomb doigozói nagyobb fi
gyelmet szentelnek munkájuknak és 
kevesebb sérült kocsi kerül üzemünkbe 
gondatlan munkátok miatt. - több 
idő jut nekünk a tervszerű munka el
végzé,ére. 

Arra kérünk benneteket: tanulmá, 
nyoizátok a szoviet mcidszereket és 
a lkalmazzatok két sarut a gurítás
nál. Ahhoz, hogy R§ kosi e; vtársnaki 
lett hJ;r< -' , !munkai betarthassuk. 
szükségünk van a 11 ;ó munkátokra 
is. Előre elvtársak · é, T1 ktársak az 
őszi fori:ialom sik0re, J0bnnyolitásá
vaJ a szocialista 
Szaká�s Vilmos Pe.övári László 
reszo�tvezetö szt.ihanovista Jalc, 

Németh Mátyás 
míihelybizottsági titká.r. 



\' ontatási dolgozok ! A szovjet tapasztalatok felhasználásával harcoljatok 
a mozdony- é . .; kocsifordulók meggyorsításáért, öntudatos vasfegyelemmel 

és éberséggel vigyétek �lőre az ószi csúcsforgalom ügyét ! 

A VASL TAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * , � � � � � � ��� � � � � � � 1  
� � 

Meg kell ja vítllni a plirtoktatlisi évad kezdeti /Jiiinyossá/ait : Sztálin elvtárs nyilatkozata fokozza eröfeszítéseinket � 
� i háromnapos kocsiforduló megteremtéséért, • 

A -,gkezdéídött párloktatá<li évad 
mar az eiső napok utan egész sor fi
grelemreméltó eredményt, de egyuttal 
kirívó hiányosságot i,; felvetett. Párt
i;zerveze!eink jó munkájának eredmé
nyeként közel 30.000 párttag és pár
tonkívüli kezdte e. a marx,unus-lenin
izmus t31l0l ását külöl')közö fokokon. 
Párt.szervezeteink elvé�ték a ki
válogatás nagv mumájál, a propa
gandaszeminári ttmo4c és a politikai i&-
1,.-olák zavartalan bein,ditát.ára a tech
nikai elöieltélelek nagyre1,zét biztosí
tották. Gon,doskodtak megfe:e:ő helyi
ségekről, azok berendezéseiről, írásos 
anyagokról, slb. 

A legtöbb \'&suta� pártsz.ervei.et ok
tatási munkájának el1,ő foglalkozása 
ünnepélyes körülmények között zajlott 
le. Felvirágozott, feldíszített helyi6é
gekben gyíiltek &,,;ze a propaganda 
szemináriumok, i l letve a po itikai is-
lro!á'k hallgatói. A Jei.iöbi> helyen pár
tunk Politikai B•zott;;ágának határo-
2atát helyesen feldolgoztál( és az elsö 
fogJa.kozás élénken, a ha! Jgatók te:jes 
érdeklődése mellett zaj!oH le. A Ke
leti Mií6zaki KC-ebihiv.ital parts:.zerrn
zete mlnta,;zeriien készítette e:ő az ok
talá&i évadot, jól válogatta ki a há;·ma,s 
bizottságokat, melyek minden dolgozo
val elbeszélgettek, felhívták az elvtár
t;ak figyelmét az oktatás fontoosá•gára. 
A Keleti Mü,;zaki KOC5ihivatal közép. 
fokú poJ,fükai iskol áján a mei.indu,!ó 
fog.Jal•kozáookon nem hiányzott senki 
és a hallgatók na.l!Y éroeklödé6&el 
szóltak hozzá a kérdé;;ekhez. az elmé
Jefi problémá<kat helye�en a:átámasz
tottak saját munkaterületükröl 61l.ár
mazó péld,í�al. 

Egyes pár!szerre!let� i�n helyesen 
ismételten megtárgyalták az oktatási 
évaddal kapo,olato.s p.roblémákal !gy 
Dombó\ár állomás park.zervezete az 
elSő teendők utin azt tárgyalta meg, 
h<,"R"v hOll:Y &a lehet jool>an megszer
vezni 

a forda szemináriumokat, 

,11)g, váhás eJ('lllt, vagy utá!n tarts.;1< 
meg a szemináriumokat A kecskeméti 
állomás. párt;;,ervezet taggyűlésen i6 
fogla lkozott a,; oktal ·ísj éva-0 beindu
lásával kape60latban �zJelt hiányos
ságokkal és egész,;éges javaslatok 
han,gzo!ta-k el a hibák atüszöbölésére. 

A fenti eredménv,ek mel 'ett azonl>an 
egész sor hiányosság mutatkozik a'.l 
oklatá6i évad meglndulásával kapcso 
latban. A dombóvári fütöházban pél
dául a középfokú politikai iskola hall
gatóinak 70 százaléka nem jelent meg 

. az is,kola megnyitóján. Az osztá!ymér
nökségnél a po1 itika( aiapismeretek 
tanulókóre 27 ha! lgatóJáhól tízen hii 
nyoztak az iskola meanyitá6áról. A 
Landler �nő Jármííja\·itóban az egyik 
politika! i1Skolán 22 hallgató köziil 
csak hat elvtárs, a Nyugati-állomáson 
pedig a:z egyik iskolán 25 hal!gatóból 
csak 10 elvlám jelent meg az első 
foglalkozáson. A SllOlnoki Járműja
vítóban az fordult elő, hogy az egyik 
al apszervi politikai iskola megindítá
sát el ke11ett hala6ztani, mert azon 
olyan kevés ha l lgató jelent meg. 

A �mornolódis ellen minden eró
ffl. har,colni kell pártszervezeteink

nek. 
A Po:il,kai Bizotbág májll6 17-én 11->-
iP'lt határo1:ata kimondja: 

• A kommulliS/.ák nec•eléséért. ideolö. 
giai fejlödéséért első.sorban a pán 
a/apszeruei felelősek." Tehát  el6ősor
ban párlszer�ezeteink felelö&ek azért 
is. hogy ne történjenek l<>mol'ZISO!ódá
eok Pártszervezeleink egyénileg fog
lalko-tza,nak mindazokkal n elvtár
sakkal, akik nem Jelentek meg u 
elaö foglalkozáson. Be&zélje11ek az elv
társakkal az oktalá5 fon1osságáról � 
n,omatékkal hívi�k fel a doigozók fi
gyelmét arra, hegy pá-rtunik e,;:erve
zeti szabályzata 'kimon<l 1a, hogv min
den párttag köte!l!lbs<'ge: •• . .  szaka
ilotlanuJ feilessze politikai tudását és 
emelie ,mü,·e//Ségi �zínuonaJát, igqe
kezzék elsajátítani « marxi.rtrtus-tenin
izmu .. � tu/!.itásait". 

Sajátos hibaként jelentkt'7..clt a11 is, 
hogy egyes pártszervezeteink megal• 
kUvó mó-don az utazószemélyzet közül 
k-set vontak be az oktat.i61>a és fö
ként a nem tlta1.ók közül szervezték 
� a politilrni iskolákat. Pár�zerve
zeteinknek úgy kell megszervewi a 
pártoktatá&t, hogy valamennyi utazó 
párttag be legyen vonva a pártokta 
tá-&l>a. Ezek a1.. elvtársak a iordulat
e,zo!gálattal Jaro nehéuégek miatt 
már esztendők óta nem tanulnak, 
!:?.ért harci fí!l,adat,a pártszerveze
teinknek. hogv 

az utazószemélyzet köréből 

valamennyi párttagot bevonják az oK
latá�a.. Ez nemosak a Jorialmi 

utazÓ6zemélyze!a-e vonatkooik, de 
mozdonyszemélyzetre is. 

1 taggyűlésen tárgyalják meg a liemor- • 
b ' k  'd '  ' 'rl � zsolódát; kérdését és beszéljenek arról, � 3 8 8 megve 8S88 if Másik hiba; a ki.s srolgál,ati helyek 

do' gozóit igen kis részben von l ák 
e5ak ,be alaps1.en·ezeteink az oktata6 
!)a Ez súlyos hiba, hiszen a va,;úti 
dolgozóknak több mint 30 száza.éka 
ki6 szolgálati helyeken do;gozik. Ezek 
az elvtársak nagyobbrészt kimaradtak 
a pártoktatásbol. A siófoki YOOalon 
például 

ahol 60 pirttag van. mindössze t! 
elvtársat vonlak be az oktatái.ba, 

arra valo hiv�tkozá&.sal, hogy kis ál·  
lomásokon &ét<>zóródottan te11e:..ítenek 
;,iolgálato\ és nehéz megoldani az ok. 
latásba való bevonásukat. 

Hiba, mfgpedig súlyos h.'ba, hogy 
nagy általánosságban 

• va5út terliletén párts.zervezie. 
tcink elhanyagolták a DISZ-okta-

tás megszervezését. 
Sok hel yen azt a helytelen gyakorl-a
tot köletlék partszen·ezeteink, hogy a 
párloktatásl>a még részt nem vett fia 
1a1korú párttagokat pártqktatásba von
lák be ahelyett. hogy megszervez.lék 
volna a DISZ-oklatácst, mely bizl061t
ja, hogy a pártonkívüli ifjűság is ki 
,ehesse részét a tanulá6ból . Ilyen 
helytelen gyakorlatot követett a szom
bathelyi állomás és a soproni GYES.iV 
párti;rerve-Lete. 

Mit kell fJelllliök II oMutas pfvt. 
szeruezetekn,ek. hogy a hibákat kikü• 
szöböljék? Mindenekelőtt harcolni kell 
a lemorzEiOlódások ellen. A párb;zerve
zetek vezet6,;égi tagjai beszélgessenek 
el a foglaJkozá<,0król lemara dt dolgo• 
zokkal. Győuék meg őket a tanulás 
fontc:ll>6ágáról. Ugyanakkor mozgó,,ít
sák a neyneveléí elvtársekat, hogy jó 
felvilág06ító munkával tudatosítsák a 
tanulás fontosságát. keressék fel ott
honukban az e-léíadásokról l<"IJlaradó
ka I és , il ágooíl6á k meg számukra·  
nemcsak köte(es<>ége, de iÓ! felfogott 
érJeke m inden párttagnak, hog_l/ ta
nuljon. h.ogq emelje elméleti sz;mu>
rU(l(d. 

P ai't<>'l,en,ei,eieinlt 

hogyan lehel a dolgozók kiván&ágai- t 
• nak és a relszeríiségnek legmegfoJe- ;f Mi, a Lu,utler Mú- ró[ kezdtünk beszél· sük a béke védelmét. � 

!éíoben megtartani a fordaszeminári11- � oe.k kovácsműhel11é- ni, hogy ez a nyilat- Víg11ázunk a minő- � 
mokat. ;,t nek dolgozói, M!(.1/ kozat mennyire meg- ségi munkára és ösz- � 

Sürgősell tmig kell er6&ílm I Yj örömme( olvastuk és erősít bennünket a szekötjük az őszi far- r 
DISZ-oktatást. Tudatosítani kell a iia-

� vitattuk mell Sztálin feladatok megoldá- galmi verseny kűz- i tatok körében, hogy '9/ii elvtárs nyilatkozatát, sában. Valamennyien delmét a Nagy Oktá• � 
a DISZ-szeminariumolc ;f amelyet a Pravda kifejezésre juttattuk, beri Szocialista Far· , · 

,,.,, egyik munkatársának ki-ki a maga módján, radatom 34. évfor• f 
igen fontos eszkörei az. elméleti ké,l• � adott az atomfegy- hogy Sztáün elvtárs dulójára tett ·vállalá-
zett.ség elnyerésének é6 semmiképpen "';, verrel kapcsolatban. \yi/atkozata fokozza sok túlfeljesítésével. ) sem becsüljük le a D ISZ-ok!atá&t 1 � Az egész múhely erőfeszítéseinket az Előző havi 123 · szá-pártoktatással szemben. "';, l · � 

F'c,mtoa feladat még pártszerveze- látta a nyilatkozat- ászi oersenyben, a zatékos át agteljesd- � 
teinknek t ból, hogy a hazánkat háromnapos kocsifor- ményünket, a ru(ló• � 

az ellenörzógárda megszervezése. � felszabadító Szovjet- duló megteremté• műhely dolp9zóival J 
Igen sok helyen nem ál litotlak még �: unió, a hatalmas séért, a béke védel• együtt november 7-re � 
be a párt6zervezetek ellenőröket. Köz- � szovjet nép követke• méért. Megerősíti tovább fokozzuk je- � 
veclen kapcso' atot kell kiépíteni • � zetes és erőteljes bé• akarnfunkat a béke lentős mértékben és ""-

"'!i .. -propagandislákkal. A párl&zervez.et 
,-1 

kepolitikát kóuet. védelmében és támo- a kocsiosztályt még � ve-zetöi foglalkozzanak a propagandis-
� Sztálin elvtárs nyu- gatást. harci erőt az eddiginél is job- 'ti tákkal, nyerjenek tájékozódást arról, "'�- godt, erőteljes és nyui·t a terv teti·esité• ban segítjük, hogy a 1ic hogyan áll a pártoktalá6 munkája. - · · F d 1 • • · t --

Az oktatás munkájában érvényea.i � igazságot sugarzo sében. kocsi or u oert vivot !'f 
leni kell I va6Utas szempontokat. A � 

szavai a legmélyebb 
Sztálin l t .  harcban még több és Jit. 

párt á ltal kiadott útmutatók me1lé a y. hatást tette ránk. e v ars mirtőségi[eg jobb ko- 1 

V36ú-t Politika i  Osztály speciál is � Emellett éreztük. nyilatkozata után csit vethessen be. � 
szempontok mega<lá,;ával kiegészítő g hogy erőnk i8 meg- m
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y• Dráf[a Sztálin elv· f '1ra'sos anyagot adott k1· Ezeknek a• - t•őtt, b;zakoda·sr·•nk 
v .,,,_asain at. • • 

• u ..,� • ' • • "t 1„ k l lt társunk nyilatkozata lik 
anyagoknak a felhasználása az okta. �ngyobb lett. 0/un„ UJI o uu az e 0tJU , • � •- :,-• t k , tehát nem egyszerű lásban nagyba,n segíteni fogja a pá•�-- � lelkesedés tJett raj• oe
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él �s tudomás,ulvételt je- il.. oktatásban részvevőket ahhoz. hogy � tunk erőt, hogy azt m /l az e igrn tS h h 'if az elméletet gyakorlattal éi6szekö.56ék, 1 le sem khet írni. Pe• következetesebben sa• /,em'i:,
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0nefl.Yp � 
hogy az elméleti színvonaluk emelke- • · T · k l · t -
dé,;e a termelő munkában is megmu- � dig mi 11em könnyen Ja tlJll e a szov1e oasutasfiai, még ke- ,
latkozzék. Ebben az esztendöl>en a 1!l lelkesedünk. A világ munkamódszereket, mén/lebben álljuk a � 
vasuta &zempontok felhasználása az � béketáborának láng- hogy több mozdonyt sarat az őszi csúcs- fi oktatásban sokkal e,őnyösel>ben meg- li\ es2ű vezére. Sztálin és több k

f
ocsit adjunk forgalom sikeres {e- � nyilvánulhat, )liszen a legtöbb politi- � elvtárs, ismét bizo- az őszi orgalmat le- bonyolításában, fel- Y 

kai iskola é,; · propagan<laszeminárium �. ká d k �onyolt'to· dolgozo'tár t:: ��, nyíté 't a ta anrw. , " - • emelt o··te·ves tervu··nk "'" töb-bségének vezetői a va6utas elvtár- ..oi · k ak � 
·akból kerültek ki. t hogy 4 szovjet nép a sam n · ez évi tervévének túl- •· 

Ezek a feladatok állnak Ya<>11l86 � béke alkotásainak A Gazda-mozgal• tet,esítéséért, amely- } 
pitrl6zervezeteink elölt, hogy az okla- � megvalósitásálf. ke- mat, melynek mult- tyel hozzájárulunk az 
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, � astyaja, ovetesrt• unnyo cezer orm ták a{jas terveinek TOTH ISTVAN „ méltó irányítója II oolt, még szélesebb meghiusitásához. } JI Budapesti Politikai Os?J!áJy -
/ · 

·tt · b • f rben alkalmazz k • 
nevelési �wrt vezetöie. 

� ny
f
o cszaum ios e-

· u · �ozsoNVI MIHALY. � , "' � ke rontnak. Azo,i igyekezünk. • fi � Amikor: lezártuk • hogy újabb rejtett a Landler Művek � 
� 11.yilat.kozat feletti vi- tartalékokat tárjunk Kovácsműhelyének � 
� tát, egyre-másra M• fel és ezzel is segít- dolgozója � Készüljünk fel jól 

a pártvezetöségek újraválasztására 
tanulmányozzuk nagy tanítóink műveit 

l(omoly, felclé»ségteijes munka vár 
párttagsáiunkra: Ujravátasztjuk ve
z.etőségünket. Minden párttai - sőt 
párton.kívüli dolgozóink is - átérzik 
eflnek a felad inak nagyságát, hatalmas 
jelentősée-ét és komolyan, lelkii001erele
seR készülne!-. a pártyezetöségd, új
raválasztására, 

P árttaiságunk. egész dolgozó né
pünk számár. minden ldadata meiol
dásához felbecsülhetetlen sciritséiret 
jelentenek nagy tanítóink: Lenin, 
Sztálin, �ákosi elvtársak tanításai. S 
minél nagyobbak a feladatok, amál 
inkább szükség van arra, hon fo
kozott elmélyUlhsel t.anulmányozzuk 
műveiket. A párlvezetöségek újra
választására is Úfy készülhetünk fel 
legjobban. úgy oldhatjuk csak mee 
sikerrel ezt a soronkövctkezö nairy fel
adatunkat, ha tanulmányozzuk a 
marxizmus-leninizmus klasszikusainak 
és pártunk vezeti.iind< mű\eit . 

l(iitönösen három mű elmélyült 
tanulmányo.iásának van hatalmas je
lentősége ezekben a napokban. Az 
egyik Lenin-Sztálin el.vtírsakna� 
,.Párt é8 pártépítés" című gyüjtemé,. 
nyes kötete, · amely a Bolsevik Párt 
nagy szervezőinek, tanitói1t1tk, vuetlil
nek, a párt épitéséről szóló klasszil<us 
tanltásait gyüjli egybe, felbecsiilhetet. 

len segítséget jelent. újból és újból 
való tanulmányozása ugyanilyen idő
szerű annak a füzetnek, amely Sztálin 
elvtárs műveiből a párt és a tömegek 
kapc&olatára, a pártonbetííW demokrá
ciára, • bolsevik kritika-önkritika bátor 
alkalmazására és a párt építéséboo való 
hata)mas jelentőségére vonatkozó 
klasszikus tanításokat foglalja egybe 
.,A kritika és önkritikáról" címmel. 

A hannad'ik, számunkra különösen 
nae-y elvi és gyakorlati .segítséget je
lentö mű pártunk szeretett vezetőjé
nek: Rákosi elvtársnak „A pártról és 
pártéplté5'"öl" címen kiadott munkája. 
Rákosi elvtárs mííveiböl öss?.eváloe-atott 
és e füzetben foglalt szemelvények 
feleletet adnal< pártunk fejlödésooel., po
litikájának sok kérdésére. U fmutatást 
jelentenek a párt1I1J.. előtt álló felada
tok megoldásához - a pártvezet&.éf 
újraválasztásihoz is. 

E három kötet növeti tisztánlái ásun
kat, elmélyítö önfudalunt-at, megmutat. 
ja a követendö utat. az egyedül IH,Jyes 
megoldást. Nagyjelentöségű, komoly 
feladat áll előttünk. U gy készülhetünk 
fel �geredményesebb megoldására, ha 
elmélyülten tanulmányozzuk migy 
tanítóink felbecslilhetetlen é,rtékíi, 
iránytmutató klasszikus műveit. 

A klnal vasutuqk naqy lelk- • v.iamennyien alálrták a a•k•ViláQ· 
szövetséq felhlvás6t az öthatalrnl b6k-ye:rmény meqkötésére. H&pilnkön a k•· 

lett ,,....;;tv� eqyik dolqoxója at•i•ia a. �eviláqszövet� feth,vMM. 

� � � � � � • � � � � � � w � � �  

Bizalmiaink az őszi csúcsforgalom sikeréért 
A Felépítményi és Va<Sa1 yagjavító 

OV keresztezés-szerelő műhelyének 
dolgozói nagy ieadülettel láttak az 
őszi forgalom nagy feladatainak meg
oldásához. Ebben ie!. tős seR'itség 
számunkra a vállalat mt!szaki vezetői
nek támogatása. 

Mi. bizalmiak, mint a mühely dolgo
zói, megbeszéljük feladatainkat a mű
vezetőkkel. Az itt nvert útmutatást 
közöl jük csoportunk minoon egyes tag
jával, nehogy azt liigyje bárki is, 
hogy a kapcsolat formális. Nem. Jó
formán ,a nap minden szakában tartsuk 
összeköttetésünket. de nemcsak a ke
resztműt-ielv. de a többi műhelyek dol
gozói ml is. 

A t&pasztalatcsecéket is mi. biui1-
miak szorgalmazzuk olyan formában. 
hogy a lemaradt dolgozóknak s a ki
sebb !el jesitményü munkatársainknak 
minden támoiratást megadunk. 

Arra tö�ekszünk. hogy fel&zámoljuk 
a verseny k.ampányszeríisél!'ét. Ennek 
érdekében széles területen biztosítjuk 
.a verseny nvilvánosságá(. 

Hiba is van. Nemrég-en anyaghiánv
nyal küzdöttünk. s emiatt 5-8 száza
lékkal vi5szaesett I tel jesitménvünk. 
Ez annvit Jelent. persze, hoev a 158 
�1.ázalékos áilagos teljesítményű mun
kái megtartani, növelni nem tudtuk s 
vállalásunk te! jesítéo;.ét széles mérték
ben l!"á!o1ta. Az ii;azsáehoz tartozik, 
hogv .-á!lalatvPzetéínk minden! elköve
tett az anva1<hiánv meesziintetéf!ére 

A diósgyóri k el1Jtársi segítsége 

A kőzelmultl>an Bakó János elvtárs. 
párttitkárhelvettes vezetésével mun
kásküldöttség utazott a Dió,,;1zvori Vas
gyárbs e késedelme.s száUitások miatt. 
A gyárh\svezelő szerint llal!'V 1-sint 
csak az év végén kaptunk volna. Ez
után felkereslük a munkapadnál dolgo
zókat, akik megbo!ránkoz�a hallgatták 
az eluta:.ításl 

A díós,o,&i nso6r öntuCMtos 
dolgoi.ói aual se�tettek bennün
ket az ós� csúcsfor,ralom tebonvo· 
lítása111, hollV vállalták: az első 
nyolc«is műszakban lel{Yártják a 

szilksé,res sínmennyiséil'et. 
Az atrya,a- tehát Jeeyárk,t,ták, de a 

szállítá6 már egyszerűbben történt. 
azért valaki felelős. A diósgyőriek 
minden jóindulatú támogatás elle
nére csak jóva,J később kaptuk meg a 
,;inszál!itmányokat. Meg kell mon<lani. • 
hol!Y a diösgyőri rnunk�stán;ainkkal 
való tanácsko:tá.s megerősített bennün
ket a s.zocializmus építé&�rt s az őszi 
osúcsiorgafom sikeréért folyó harcban. 
Most a Nagy Októberi Szociaiista For
radalom 34. évfordulójának tiszteletére 
eddigi munkánkat fe!il lviz:;gáltu:.. és 
vállalásainkat �!újítottuk. Elhatároz
tuk, hogy a Gazda-mozgalmat még 
szélesebb rétegre terjesztjük s ezen 
kerea.ztül évi tervünket novenber 
20-ra befejezzük. Ebben az eJhatáro• 
zásban erősített meg bennünket 
Sztálin elvtárs nyilatkozata, melyet a 
Pravda munkatársának adott Mi, bi• 
;.almiak, most ezzel az erőtöbblettel 
végezzük politikai felvilágosHó mun
kánkat, segítjük dolgozótársainkat és 
tesszük le-hetővé azt, hog-y tervünket a 
vállalt határidőre részleteiben is telje
sítsük. 

Stil!gyi Vi1rnos, 

lakatos bizalmi, 
MA V Felépítmény· és Vasanyag• 

javító NV. 

.1.VEGKEZDTiiK 
a különböző szakszervezeti kiadványol: 
- újságok, röplapok, jel'"Zőkönyvek, 
mozgalmi fényképek, stb. - össze
gyűjtését • s7.11kszervezeti archiv..n 
számára. 

Réii munk ásmozgalmi iratok, $t\. 
jelentős számban vannak e. régi szak· 
szervezeti tagok birtokában. Nagy 
szolgálatot tennének azzal, ha • bir• 
to4cukban lévő - a szakszervezet 
multbell harcaival fogla lkozó anyago• 
kat - 1 szakszervezet rendelkezé&á'e 
bocsátanák. 

Felhívjuk a vasutas dolgoiókaf:• bo
csássák rendelkezhiinkre, s tegyék 
közkinc�é ezel<et a kiád1 ányokat. A 
dolgoi.ók költségeit megtérítjük. A;i; 
anyallOt az alábbi címre kérjük bekül· 
deni: Vasutasok Szal<szervezete, Buda• 
pest VI., Muokicsy' Mihály-u. 16. u. 



Kereskedelmi szolga1at tlolgoz6i ! Az árukárok megszüntetésével a luvanztat6kkal va/6 j6 együttműködéssel segítsétek 
a napi IS.OOO vagon kiállítását. Harcoljatok a „rakva-rakott11-mozgalomban továhhítandó ·S0.000 kocsi megrakásáért! 

teljesítették a Rákosi elvtársnak tett vasutasnapi fogadalmukat 
A MAV Pályaépítő é6 Felújító OV. 

iiácalmá6i főépíté&verelooégének do'.•go. 
zói a Nagy Októberi SzcciaJi.sta Forra
dalom 34. évfordulójána>k t iszteletére 
verGenyre hívták a vállalat valameny
nyi építésvezetőségét. 

A vasutasnapra tett fog-adalmunkat 
maradék né:kül teljesítetlü'<. Az elő;:5 
versenyszakaszban 150.000 forint meg 
ta:karítá6t vá/ ia l lunk és azt 30�.000 
forintra telje.;ítel1ük 

Harc a ten, 
idöel<itti befejezéséért 

Az üzemi válla!J1 t<irúleién r.aroba 
indultak épít-:lsv�ze!ih.Sg-, :nk a terv 
határi<lő előtti te!,jesítéséért. Ezzel is 
bi2tosíta-ni akarjuk a Dunai Va6míi
höz irányuló ;o:g, 1 'l';arr�•a.1 le
bonyolítását. 

A kulcsi építési szakasz már ok

tóber 8-án befejezte ezévi tervét. 

A ráca.lmásiak pedig vállalták, 
hogy dee<imber 15-re r�sz!et,;ib<!r. ,s 
teljesíti•k tervüket. Job-b niunkarn�g
szervezéssel és 

jóval kevesebb létszámmal októl>er
ben 2000, no-.emberben pedig 
3000 köbméterrel több földet ter, 
melnek é6 építik be új töltésnek. 

A brigádok '<özötti versengés biz
tosítja a terv i döe:iitti befojez,ésé•. Eb
ben élenj,árnak a f:atalok. A. .,Sza/Jad
ság"-ifibrigád tagjai X. 8-ra teljesítet
ték a vasutasnapi bgadalmukat, befe
jezték ezévi tervüket és 

november 7-re v ál!alták '18gy 1 952 
március 15-re előirányzott tervü

ket befejezik. 
Székely l5tván, a brigád vezetőj<i 

büszkén mondja, hogy m!nden tag 
fegyelmezetten vég-zi munkáját és 199 
százalékoo átla.g-teljesilménnyel méis 
a 6zomszédos munlrn�sapatokJt ;5 se
gít ik. Szabó Mihá:,y, a csánylelki 
sztahánovista brigád vezetöj<' 178 5z,í 
zalékos átl;igteljesíl:nénnyel ké•2ül a 
Nagv Októberi Szoci;ilista Forra<lalom 
évfordulójára. 

A vágá11yzárak 
gyors feloldásával segítjük 
a három11apos �ocsiforduló 

megteremtését 

Mozgó építésvez�'.öségeink a 1·á-
gánvzáras munkák határidöelőtti el
készité&ével. gyors f<ilo1 '1;ísnvel seg•t:k 
a háromnapos kocG:fordnió nJ"!!ler<'m
téséi, az öszi csúcsfo;g,1lom lebo
nyol ítását A napokban adp;_ át ün• 
neoélyesen üzemünk dol1<czói a 

Pusztaszabolcs és R ácalmás kö
zött épített új 22 kilométer hos,z-

szú vonalszakaszt. 
Ez a pálya nagyobb terheles bir e1, 
mint elődje és nagyban hozz:íjaruí az 
őszi forgalmi ,·er6eny ék<iréhez. 

A jó eredmén)"<!k m�ll„tt vannak 
hiányosságaink. Vidó Ferenc elvtárs, a 
jásüadánvi brigád vezetője megálla
pította például, hogy az utóbbi idő
ben 

a termelési értekezletek nem töl
tik be teljesen rendeltetésüket. 

Pedig nagy szükség van erre akkor, 
amikor az a,donyi építésvezetös•\g 13 
százalé>kka•! ma,radt el a terv teljesíté
sében. A műszaki vezetés is h<il vtele 
nül szervezi a munkát, de a tervbrigá
aok .;em támogatják '<eliöképpen o 
dolgozókat a terv teljesitéséb<!n. Az 
adm'niszlra<tiv dolgozók helytelen és 
fel ü !etes munkája sok dolgozó1 hútrál
ta t képességei és ereje ki,fejtésében. 
! gy számították 'd r06szul a sztahá
novisla csány.telki brigád bérét. Az 
adonyi két vi l lanyszerelő szakember
nek pedig „elfelejtettek" fizetést adni. 

Hiba az iS, hogy Szabó Arp,ád fő
építésvezető nem harcol eléggé a 
hiányo55ág-ok meg-szüntetéséért, nem 
vo�ja felelősségre azokat, aki••, 15�20 
dolgozónak rendetlenül fizetnek. Bog
nár kartár6, a bérelszámoló •-soport 
vezetője a pan;iszokat rendeleti úton 
próbálja orvosolni. Ez ne!ll helyes. 
Ebbö'. szármaimak a nézeteltérések. 

A dunapentelei vasútépltc'lk telJesl
tetté'< a Rákos, elvtársnak t<itl vasútas
na•pi fogaoalmukat, beveze!tt:k ai 
öntöcsanokba az ipar\'ágányt, tehát a 
dolgozók joggal el.árják. hogy mun
kájuk után értékeljék á'<e!. F.lv.árjul<, 
hogy felel éísség'l'<! vonják az őszi for
galmi ver6eny fékezőit, a do! gozók 
ellen vétőket. A főépít<\svezetó pedig 
harco'.jon azért, hogy a fel e:ös egy
személyi v<izeté6 érvényre jus.son va
lamenyi építésvezelöséglinknél, meri 
csa>'<is így tudjuk felemel t ötévee, ter
vünket, a béke tervét győzelemre 
vinni. 

Csókási Károly 
,�rsenyfelelős, Ráczalmás, 

A fiatalok egymásután csatlakoznak födi Sándor felhívásához 
„Az őszi csúcsforgalom legjobb ifjúmunkása" címért 

Lapunk október 6-i számában közöl
tük Főd, Sándor sztahanovista ifjú 
munkás mozdonJVezetö fel•hívását: 

"Indítsunk versenyt. Az őszi csúcsfor· 
ga/om legjobb ifj,ímwikása" cím el
nyeréséért." Ugyanakkor azt is meg
írtuk, hogy a vasutasszakszervezet 
központ i  vezetősége örömmel tette 
magaeva Födi Sándor felhívását és 
vándorzászlót alapított az őszi forgal
mi versenyben legjobb ifjúmunkás és 
ifibrig-ád számára. 

Födi Sándor felhívásához egymás 
után csatlakoznak a fiata ok. A szege· 
di liitöházban egész sor ifjúmunkás 
csatlakozott a versenyfelh i\'áshoz. 

• Amint írják, azért, .,mert sikerre akar
juk vinni őszi csúcsforga/munkal, ame
lyet 

mi, itt a déli határmentén ránk le
selkedő Tito-banda közelében még
ink �bb harci feladatnak tekintünk. 

iHi. fiatal vasutasok érezzük legjob
ban, hogy népi demokráciánk törődik 
velünk, 11ondoskodik rólunk és az 
őszi for11almi- uersenybcn ,•aló jó rész-

vétettinkkcl, a háromnapos kocsifordu-
1
Sztál1:n �'. vtárs . 72. szüle

.
tésnapjának 

ló me11/eremtésével is 1őr/eszte111 t1sz te,etere teszik. Ezzel el akariak 
i11yeksztink pártunknak, Rákos; elu- é_:�! _azt, h?fn' m:;g-larlsák_ . Szeged 
társnak." fntöhaz orszagos elso helyez.eset. , 

Ugyanígy csallako7,tak t"Mi„,Sándor 
felhívásához a békéscsabai, szegedi, 
miskolci, záhonyi i(ítöház és a debre
ceni jármürnjitó. a szJmbathe!yi, kör
mendi osztálymérnökség ifjúmunkásai 
is. 

A válla lások mutatják. hogy ifjú
munkásaink komolyan veszik a ver
seny\, Rákosi el, ársnak tett vasutas
napi fogadalmuk megtartását. Győr· 
ki Mihály mozdonyvezető pé1dául vál
lal ta. hoev a „mosástól-rnosási11"
n1ozgalomban 35.000 kilométerre emeli 
teljesítményét. VarR'a László, Bálint 
Gyula és Györki Alihály 20 száza lékos 
ia-vítási költs,égcsökkentést ajánlott 
fel. A géplakatos, tüz i· és kazánko
vács ifjúmunkások vál la lták, hogy ed 
d1gi át :agos l}{l- 140 százalékos te:
jesítményüket minőségi javit{1s mel
lel! 5 száza:ékkal növelik. A csöfuvató 
ifjúmunkások át1agos 135 százaléku · 
kat t 40-re emelik. 

A fiatalok hangsúlyozzák csat!ako
zásukban, hogy vállalásukat a Nagy 
Októberi Szocia1istij Forradalom 34. 
édordu:ójának méltó megünneplésére. 

Fazekas Sándor ifjúmunkás tüziko
vács például vál lalta, hogy 

augusztus havi átlagos 1 64 százalé-
k át további 5 százalékkal emeli 

és mini csapágyönlö a Gazda·mozga
•om keretében a fehér fémmel való ta
karékosságot tovább fokozza, munka
módszerét pedig átadja Cetkó János
nak és Kerekes Imre átképzős lakato· 
soknak. 

A vasutas fiatalok harcba lendültek 
az őszi csúcsiorga lom sikeres lebonyo
lításáért és arra törekednek. hogy el
nyerjék „Az őszi csúcsiorgalom leg
jobb ifjúmunkása" címét és a szak· 
szervezet áltaf afapítoll vándorzász'ót. 
!gy segítik a fiatalok a háromnapos 
kocsiforduló megvalósítását. 

'Az Északi Járműjavító ÜV dolgozói november 7-re vál laltak, 
hogy 20-ra befejezik évi tervüket és az év végéig 

hat és félmi l l ió forint értéket termelnek terven felül  
A Yasutas dolgozók az  eddiginél is 

több és jobb munká\'al készülnek a 
nag-y évfordu'óra. A MAV É6zak,i 
.Jármű Ja, itó üV öolgozói példáu! Rákosi 
elYtilrshoz írt foga<lalmtikban vállalták, 
hog-y jelentékemen elősegítik az őszi 
forl[almi fe;adatok sikerét. 

„Dra}!a Rákosi Elvtárs! - írták 
leye'.ü,�ben. - Nemsokára lituteplik 
viíágszerte november 7-ét, a Na.l!,y Ok
tól>eri Szoria 1sla Forradalom ,14. é d 
fordulójál. Minda11nyia11 tisztában va
gywtk azzal, hogy ennek a napnak 
köszönhetjük, hog11 békébe11 épilhetjük 
virágzó országunkban a szociaiizmusl. 

Tuda1áb,:m uagy1111k annak is, hogy 
az öszi forgalom lzatal,iws feladatai
nak vegrehajlásába11 milyen fontos 
munkát végzilnk. Az őszi J'or11a:om si
keres lebonyolítása dolgozó néaü11l1 

bskéért folyó harcának egyik fontos 
részlete. 

Eppen ezért meavizsgá/tuk 19.51. évi 
leruü11ket. A A'agy Euford11ló tisztele
tére, a békéért folqtato// harcw,·k to
vábbi fokozása érdekében megfogad
juk önnek, RMosi elvtárs és az egész 
do/Qozó mnavnr 11ép11ek, hogy: 

1 .  1!15 1 .  evr tervünket irlobálisan, 
menuyiséirileir és pénzügyileir is be
fejezzük november 20-án; 

2. 1 95 1 .  hi terv fölött hat és fél
mil'ió forint értéket termelünk; 

3. 1 95 ! .  évre előírt termelékenysé
irünket december l -re 18 százalékkal 
túlteljesítjük; 

4. A Gazda-mozgalom •ddigi ered
ményeinek tc,vábbi kiszélesítésével no
vember 7-i)l' 50.000. december 2 1 -iir pe
dig további ISO.OOO forint megtakarí
tást érünk el 

A Landler Művek hárommillió forint értékű anyagmegtakarítása 

A Land'.er Mű\'ek dolgozói ugyan
csak levéllel fordultak a magyar nép 
neretetl vezéréhez, Rákosi :\\átyás 
el\•társhoz. Fog-adalmukban vállalták 
hogy a Nagy Évforduló tiszte etére te: 
;es erejükkel segítik a vasutasok Jeg
aaqyobb eröpróbá ját, az őszi forgalom 

!ebonyo,itásat. Ennek e:őmozditására, a 
kocsiforduló leszorilására már decem
ber 10-re bele jezik felemelt ter\'ük 
más�dik ler\'évét és a roncskocsik 
új jáépitését. a mozdonyok javítását a 
kiszabott idő e!ött elvégzik. Ezáltal 
1 ! , 1 -10.000 forint értékű niunkál végez• 

nek és több mint hárommil l ió forint 
értékii anyagot takarítanak meg a 
Gazda-mozgalomban. 

A Landler Míi\'ek dolgozói Rákosi 
elvtárshoz irt levelükben elmondották. 
hogv hiánrnsságok ;., vannak. Elmara
dás v;in a kocsik korszerűsítési mun
káiban és a minőségi munka terén is 
vannak javítanivalók, a mozdonyok és 
kocsik üzembiztonsága, v;ilamint a ko
c�ik beázásának meg-akadályozás.a te
rén. 

Biztosan tu<ljuk - le jeződik be a 
levél -, hogy leLa jánlásunkkal ötéves 
tervünk sikerét segít iük elő és ezen 
keresztül mi is növel 1ük a dicsőséges 
Szovjetunió vezette béketábor ereJét, 
;imeJy az imperiallslák háborús utizítá
saival szembera a dolgozók szocialista 
világ-á\ építi. 

Az ország valamennyi szolgálati he
lyén és üzemében a kocsiforduló l,iszo
rí\ásáért vívott harcot összekapcsol ják 
a novembe• 7-i vá llalások túltel jesíté
sé, e ,:, arra törekednek, hogy a vas
uw, ,! 111inden évi hatalmas feladatát, 
az őszi csúcsforgalmat gyözelemhez 
segítsék. 

B� oluuláLyrnu,k 
a 6f/ZDR-HOZ6RLOM /dJ� 

Augusztus 3-án fel!{eresett Papp 
Gábor elvtárs, az üzemi bizottság tit
kára és aziránt érdeklődött: milyen 
eredményeket tud igazolni brigádom 
az anyagmegtakarítás terén? Ezideig 
nem jegyez,tük a megtak-arításokat, de 
Papp elvtárs felvilágosító munkája 
után felismertem a Gazda-mozgalom 
lényegét. Brig-ádommal megértettem a 

mozgalom jelentőségét. Megkezdtük a 
versenyt. Kis lelkes csapatommal 
augusztusban sikerült 

két poggyászkocsi! teljes hulladék-
.anyagból felépíteni. 

Tíz tagból ál ló brigádom önbizalmát 
ez nagymértékben fokozta és teljesít
ményét 125 százalékra emelte. 

Amikor az újítónak kell kiszamítani a megtakarítás értékét 

Eddig még minden rendben lett 
volna, ha a dolog csak idáig tartott 
volna. Deme, Magyar és Jakab elvtár
sak felülvizsgálták a kocsikat és lálta
mozlák anyag-megtakarítási könyvecs
kémet. Ekkor felmentem az üzemi bi
zottsághoz azzal, hog,, az anyagmeg
takarítási értéket kiszámítsák. 

Itt kezdődött a „kálvána-járás". le
gyen aki követni tudja: �z üzemi bi· 
zottságtól a művezelöhöz, innen Sas
vári munkabeiróhoz, tovább az anyag
beszerző szertárba, innen a 2-es rak
tárba küldtek. 

Teljes hatórai munkaidőt vesztet
tem, de még mlnd!g nem volt 

eredmény, 

A brigádom azt mondta, llogy ne 
hagyjuk magunkat. !gy másnap ujból 
kezdtem a 2-es raktárban. G. Kiss 
elvtárs adta meg az .első segítséget. 
Még ezután sok huza-vona követke
zett, majd a negyedik nap kaptam 
egy táblázatot, mely hivatalosan iga
zolta a lazonvasak értékét és la 1su
lyát. Ezután már csak gyerekjáték 
volt. Négy-öt helyre küldtek csupán 
mig véi;-re reszortvezetömhöz kerültem. 

röl. lgy magamra hagyva, otthon ne• 
kii áttam és kiszámítottam, hogy 

megtakarításom értéke augusztus 
hónapban 15.000 forint. 

Ez azonban nem hivatalos, - mond
ta később Deák elvtárs. ! gy fullaszt
iák az emberbe az ambiciót. Végül 
Falusi párttitkár elvtárshoz fordultam, 
s bár panaszomat feljegyezte, mind
ezidáig semmi sem történt. 

Nagyon szerelnénk. ha a helybeli 
párlszervezet és üzemi bizottság tá
mogatna bennünket, kivezetne bennün
ket abból a zsáku-tcából, amelyben 
btigádom elvesztette önbizalmát. has
sanak oda, hogy a Gazda-mozgalom 
eleven erőként has5a át a terv telje
sítéséért. az őszi -:súcsfo-rgalom gyö• 
zelméért folytatott üzemi harcunkat. 
Brigádunk nevében ígérhetem, hogy 
az őszi forgalmi versenyben épp oly 
szép eredményeket tudunk majd fel
mutatni, mint azt augusztusban tet
tük. Azt hisszük, hogy Falusi és Papp 
elvtársak se!!ilenek bennünket ebben 
az igyekezeHinkben. 

Csendes Elek 
brigádvezető szekrénylakatos 

a Szolnoki Járműjavító OV dogozóia 
Jakab elvtárs belel! volt, s így helyet· • 
tesét, Deák elvtársat kerestem fel. Felhívjuk az üzem vállalatvezetösé• 
Azon�a•I se�íl�gemre 6ietett, egv té; gének figyelmét Csendes Elek levelére, lel� k! ,_s 6Za�rtotl: ll!'utatva. ho2; o s hárítsanak el minden akadályt útjuk· 
mar erti az osszefu,ggest a mowa om 

I 
bó,1, A pártszervezetnek és az üzemi bi· 

és. a gyako1:Iat között, d<! tov??bb nem zottságnak erötel.íesen meg kell védeni szaimolt; Ramhagvta, hoe-v _s2-am°.l_!�'ll az őszi csúcsforgalmat seititő dolgozó
azt k1 en, :1;1ert ez nem az O mun,,rn iá-

1 

kat a bürokraták ellen, akik akadályoz
hoz 1artoz1k. zák a Gazda-mc,zitalom kiszélesítését s 

Panaszommal Deme míiveze\ömhöz fékezik ezen keresztül ;s a vasutasok 
fordultam, aki már tudott az esetem- őszi versenyének győzelmét. 

Termelési értekezleten vitatják meg dolgozóink 
üzemeik 1952. évre előirányzott tervét 

A SZOT titkárságának határozata 
alapján üz<imeinkb<!n október 1 7-24 
között termelési értekezleteket kell 
tutani. A termelési értekezleten a 
vasutas dolgozók megvitatják az 
üzem és egyéb &zolgálali helyek 
1 952. é\' re előirányzott tervét. 

ieladatoknak a megoldását. Párhaza-
mot kell vonni az értekezleten a jövő 
évi t<irv és a jelenlegi teljesítmény 
között és mú most látni kell azt, 
hog-y a rendes forgalom és az őszi 
iorgalom közölt la5san elmo,;ódnak a 
határok: folyamato55á váfik a ,·éget 

A vasutas terme1ési értekezíeleket nem érö hatalmas szá•li(ási munka. 
terüieti bizottságaink, szakszervezeti Területeinkről álialános panaszként 
lunkcionáriu5aink összekötötték az merül fel az elők�zítés során, hogy a 
őszi forgalom megyalósitá6ával . a pártszervezetek, a szakszen·ezet és a 
három és félnapo,, kocsiíorduló meg- szak6zolgála\  nem hangolják &ssze a 
teremtésével és az 195 1 .  évi terv ha
táridő elötti befejezésével. 

Az őszi forgalom feladatai napról 
nawa naitvobbak, ame: vet biza-nyit a 
nak a hatalmas méretű ipari és mező
gazdasági szállítások. Ezek a felada
tok teszik szükséges;;é, hogy a vasuta
sok t<irmelési értekezletei, a tervismer
tetö érlekezíetek segítsék ezeknek a 

mozgalmi rendez,·ények idejét, a már 

meghatározott időpont sokszor meg
változik, s ez p<ir5ze az előkészületek 
és a rendez\'ények rovására megy. 

A termelési értekezletek megtartásá
ról és tapaszta,alairól lapunk novem· 
b<!r 3-i 5zámában számolunk be oíva. 
sóinknak. 

Miért kellett Németh Jánoséknak 
több mint száz órát tengelyen tölteniök 

A háromnapos koC6íforduló megvaló
sításáért harco;ok. Ennek a harcnak 
fékezői is vannak. I lyen például az, 
hogy indulá6ra kész vonatok sza
kaszra várnak. Hogyan történhet meg 
ilyesmi? A kö\'etkezö eset je, '.emzöen 
világítja meg ezt a kérdést, mint 
ahogy megvi. ágítja különböző állomá 
sok viszonyát a ferencvárosi szakaszok. 

Németh Jánoo vonatvezető október 
9-én r<iggel két kartá6ával vonatot to
vábbított á1 lomásunkról. 1 0-én délután 
2 órakor meg- is érkeztek Szegedre, 
onnan rezsiben Kiskunhalasra �iildték 
őket este 7 órakor. Itt már \'árták 
őket és továbbkü:dték Soltvadkertre, 
ahonnan éjiél után egy K-szerclvényt 
továbbítottak Bátaszékre. \Hsnap egy 
órakor érlek oda, ahonnan négy óra 
után Kiskunhalasra vittek egy tolatós 
rnnatot. Végre 12-én délelőtt 1 1  óra 
körül érkeztek HalaGra a vonalon va.ó 
huzamos ácsorgá5 után. 

A dolgozó:. egyetlenegyszer ágyba 
nem kerülhettek és rendes tisztál-

kodásra sem volt !ebetöségük. 

De Halas még ekkor sem küldte őket 
h�1� . 1,1nem őnköllségben .Körös ál lo
másra ahonnan borosvonatot .további 
\ottak Budapest Ferencvárosra. Né-

melhék Körösön délután 2 órától éjféf 
utánig to:attak, rendezték a boros
\'Onatot, mert azt akkor rakták be. Vé• 
gül is 1 3-án 5 óra tájban elindultak 
és dél re megérkeztek a iövárosba. 

! gy áilunk ezzel az utazáGSal. He• 
lyes munkaszervezéssl: e. kerülhető lett 
volna, hogy legfőbb érlékünkkel, az 
emb<!rrel, így bánjunk. Allomásunk 
rnnatkíséröi tisztában vannak a ne
hézS<!gekke\ vállalják is a harcot. de 
több mint IOO óráig távol !<inni a te
'epál :omástól -, nagyon sok. Persze, 
hogy nem C5öda. ha ké6z szerelvé• 
nyeink szakaszra \'árnak. 

Ez csak egv példa a sok közül. So
kan viszont I Ó- 12, vagy még ennél is 
több órára lefektetik szakaszainkat 
ahelyett, hogy visszafordítanák őket: 
1'agyon szeretnénk. ha ez a levél fel
ébresztené a vidéki te:epál lomások ren. 
dezöiben a fe:elösségérzetet és na· 
g-yobb köriillekintéssel, a doigozók ér
denkinek szem előtt larlásával végez,. 
nék munkájuka1. Mert :tyen munkával 
fékezzük a kocsiíordulók meggyorsl• 
tásáérl fol\'\atott harcunkat 

Magya, Béla 
Budapest. Ferencváros á llom4 
üzemi bizottságának elnöke. 



Palyafenntartasi dolgozok ! .  Szilárd munkafegyelemmel, eber szolgálattet;llel, 
a pályák iókarbanta'rtásával, a lassúielek és vágányzárak megszüntetésével 

harcol iatok az őszi csúcsforgalom sike res leJ:,onyolításáért ! 
---------�-------------------------------..;_ ________________________ _ 

A száll íttató vállalatok levélben számolnak b·e arról 
- hogyan segítik a háromnapos kocsiforduló megvalósítását 

A minisztérium és a va.sutasszak
,,:ervezet lapja, a „Szocialista 
Vasutért" közelmultffoan rendezett 
ankétján a vasut és fuvaroztató 
vállalatok számos képviselője jelent 
meg, hogy közremüködesével eliíse
girse ca őszi csúcsfqrgalom jelenlegi 
,<zakaszában mul!atl..-oz;j elmaradások 
leiüzdését. 

Az ankétnak maris eredménye van. 
A vasuti szállítási terveket a válf.;a. 
latok 
augusztus hónapban 97-108 szl,. 

zalék között teljesítették. 
Az irányvonatok rendszerét elöször 
ider;:enkedéssel fogadrák munkatár
saink, de a felvilágosító munka meg. 
hozta az eredméngt. Ali1< fordultak 
elő ,a kirakásnál késeddmek. Legna
gyobb épíikezés-eink kocsiálláspénz.. 
mentesen rakt-ák ki, állv.lános négy. 
órás állaggal a kocsikat. Az inotai 
építkezés péfdául egymaga 31 irány. 
c•onatot, 1293 kocsit rakott ki egy 
hátrPp ,alatt kocsiálláspénzmentesen. 

A kocsik éjjeli és munkaszüneti 
n,apokon iörténö kirakása gOl'ldot és 
eröfeszitést jelent, áe 
vállalatunk dolgozói a legtöbb he· 
lyen a rendes munkaidön túl, ön
kéntes vállal'ással vesznek részt a 

kocsik kirakásában, 
hagy ezzel is segítsék a háromna
pos k9esiford1tló megualósítását. 
Most a vasutas dolgozók é6 a fm,,a.-

roztató lelek annyit hangoztatott és 
szükségszerű együttmüködéséró1 emlé
kezem meg. A szállítast lebonyolító 
épit6ipari vállalatok funkcionáriusai 
joggal várják az idősebb te.stvér, a 
Gzervezettebb, kiépítetiehb vasúti szer. 
vek jóindu:atú támogatáGát. Ezt is 
J11eg ,)<.'el! \flonda,ni, hogy az eddig elért 
eredményei( nagyrészben a vasutas 
dolgozó� jóakarat'!_. támogató együ.tt
müködbént<k köszonhetö. De sok állo• 
máson meg kamofv hibák vannak. 

A tihaméri tégl agyár dolgozói pél
dául ismételten panaszoljkk, hogiy Eger 
állomás a megrer,.delt kocsikat csak 
órák mulva áll ítja k i. holott az üres 
kocsik ,az :íiHQfflá-lnn vannak! Og:raititU 
a ,panasza a solycnári téglagyárnak is. 
Egyes va,;,utas dqlgo-mk nem veszik 
komolyan ai, előérltsítésekre vonatkozó 
rett<klkezéseket. Legutóbb például Tég
J!s állom as irányvonat érkezését J'e· 
Jezte. Mire vonaton es g,épkocsin o a
siá;!ították a dolgozókat a helyszínre, 
az irányvollólt „eltünrt". Október 1 1 -én 
pedil!' Kazincbarcikán mandt 50 kocs.1 
ka,ic;, loirakatlanut. hi•ánvo.- előért�í
téi. mi,alt. 

A bfrságok körül 6·,ncs minden rend
ben és a ló vbzonv elfa iu'.á.,,ához ve
ze�tt. mert a eva.suta-s dol,goz.ó.k nagy. 
része szakm.i, tudásbeli előmüket a 
Gz:ál.Jiló fe·e" rovására használ ják fel 

Hajnal Jenő 
. az Epíté5ügyi Min.,5zténum Szál!ftási 

O;zlálvának dolgO't:óia. 

A BELSPEO és a vasút dolgozói 
a bmplex-brigádszerzödések betartásá\al 

segítik az őszi forgalom lebonyolítását 

A „Szocla4ista Va&1.>tért"' ankétja óta. 
az e!m,1lt hónap ered.nfovei bizom,
sáirul 5zo'.gálnak arra . ho� a v,a,:;ut 
és a szál' í fmanyozási "il la 'atok do' · 
goz<li a komplex-brigádszerződések 
pontia',nak ma,radé-kta'an helarlá,sáva l  
dö,11őcn tuúiák bt[olvá,colni az őszi 
cstiofforiralom sikeres lebon1 olítá,áit, s 
a kocsf!orduló meggVornirásat 

Ezt szolgálj.a az i6. hogy október 
10-föl kezdve az állami szá!lllmá
n}ozó vállalta, hogy minden ren-1<>1 -
kJ>zésre á l ló  rr,,ódon és eszközzel "' , a 
tör�kszik, hogy délután fél 5-kor át
a<lja a vasutnak a 1 10- 1 65 mázsával 
ra,kott gyüitővagonjait, sőt sok eset
ben 220 mázsával  i6 kihastnálja a Gh. 
sorozatú kocsikat. Az állami szállít
már.yozó a jelenlegi hat gócpontí ál
lomást 

még ez évben 15..re emeli fel. és 
ezzel a vasutat havonta 600 va :;!on 
darabáru be- és kirakása alól men• 

tesíti. 
A szállítIJ ányozo gyü_itőforgalom ;,ike. 
re„ lebonvolí!ásának alapfel tétele azon. 
ban az. Íiogv a gazda;ági tárcák a -á 
tartozó állami váll alatok - a mai 
nyolc é„ félkilenc kezdés hel�t1 -
mar hét órakor nyii:,5anak és adják át 
az elözó nap leadott redelkezé,i la
pok alapíán előkészített küldeményei· 
ket. 

Az egvüttmüködésre vonatko:aóan 
me11;állapíthatjuk, hogv az egyre javul 
és (;'(ci$,,gíli a háromnapos kocsiforduló 
mrgte, mlését Szükség ,olMa még az 
ál la;, 1 .l a,atok úiietltelyí,égének 
hét crakor tör1é,<S nyitá,3 és az. hogy 
er5z.-t<'� ért,.�tté,, �élküt 1 8. elöz�tes 
érlesitéa mallctt pedig 21 óraig v,:;�'éJ. 

át az állami válal!atok a részükre ér• 
ke.ző küldeményeket. 

Dr. Kántor Béla 
a Belfö:di Szállftmányozási Vállalat 

dolgozója. 

Javulás érezhető az árumozgatás terén 
A „Szoc!a.fista Vasutért" ankétja után 

kérdezhetnök, realizálódtak-e a felisme. 
rések és megállapítások. Elmondhat
juk, hogy az ankét óta eltelt aráinylag 
rövid idö óta máris megkönnye!}bülés 
érezhető az árumozg.atá6 terén. A két 
fél kölcsönösen megismerte és most 
már ismeri egiymás közös kívánságát, 
baját és mindkettőjük törekvése az 

I őszi forgalom 6ikeres megoldása. 

A kocsifol'duló-meggyorsítása végett 
a Terménylorgalmi Egyesülés az ankét 
óta v,asutí kérdéseket intéző szakleJe,. 
!őst állított be a vállaLati Terv-brigád 
keretébe. Enf1'€!k rnml.kapro.giramjába 
tartozik mLndaz, amellyel a kocsik 
gyors be- és kirakását segítjük. A 
Terményforgalmi Egyesülés munkáját 
hátrá:tatja az utóbbi idők szűkmarkú 
kocsikiállítása. Hogy itt enyhülés áll
jon be, mindent elkövetünk, de szük
ség' van a vasut részéről is a segít• 
ségre. A közös munka a kocsiforduló 
leszorításáért vívott közös harc vég,ül 
is győzelemre kell, hogy segl� az 
őszi csúcsforgalmat. 

Dr. Trlgársz;ki Rezs6 
a Te�ményforgalmi Egyesülés 

do'.go1JÖja 

A szovjet munkamódszereknek köszönhetem 
jó helyezésemet a versenyben 

örömmel szereztem tudomást arról, �ndességét 1 10 6Záza!ékra telje.sitet
hogy az íi6zi forgalmi versenyben má- tük. 
sodik helyezést értem el országos vi· Döntó segitsé� nyujtott a szovjet 
szony!atban. tapaszta lat példaul az iparvágányok 

Jó helyezésemet annak köszönhetem, gyors kiszolgálásánál. A szovjet Meh
hogy jól együtt dolgoztunk a tolató med-mozgalom t�zi lehetővé, hogy a 
brigádokkal és példát véve a felszaba- vonat érkezése után legkésőbb 3 órán 
dulást nyomonkövető hősi vasúiépitő belül beáll ítjuk az 1parvágányra a ko
időszakot, arra törekedtem, hogy a csikat, pedig nem kevesebb, mint 2 1  
kocsiforduló érdekében mindent megte. iparvágányunk van. 
gyünk. l géretet te6zej{ arra, hogy munkámat 

A tehervonatok után visszamaradt továbbra i<> becsületesen. és baJe;ei
etegyet nem engedtük ácsorogni, ha- menksen _\'fgz� e; a kocsiforduló 
nem minden személyvonattal további 

I 

meggyors,tasa erd<'!ke�n. 
toltunk teheN'legyet. Ugy dolgoztunk. Tölgyesi l( ároly, 
hogy a személyvonatot meg ne késJel . forgalmi 6zol gá attevö, 
te56ük. A s:reméty- és te�rvonatol< Szombathely. 

Bírálatunk nyomában , 
Lapunk július 1 7-i számában meg. 

írtuk, hogy a MAV Pályaépítő- és 
Fe'.újító OV. ferencvárosi épitésve
zetöségénél kétszáz dolgozót szállá
sJltak el egészségtelen, dohos, büdős 
pincékbe és ennek a kétszáz dolgo
zónak mlnd&:.ze 60 mood�tálat adta� 

r• A „S.iáiiiútsflt \!ásáiért"·�l'li ata sd
gített a dol gozók helyzeién: az építés
vezetőség hozzálátott a türhetetlen 
á l lapotok felszámolásához. Egy hét 
alatt m�gsztinrette a rossz szálláshe
lyet és átcsoportn.<ltotia a dolgozókat 
jó !akhelyekrr .\\a már bizto,itva van 
a tisztálkndás, lehetőség és kétheten
ként cserélik az ágyneműt is. 

Az épilésvezeiöség láthatta hogv a 

dolgozóvról való gond,oskodás maga
után vonja a termdömunkához való 
viszony megváitouísát is. A pálya. 
fenntartási dolgozók, az épitésvezető
sérr munkásai sJkkal nagyobb oda
adassal, eredményesebben végzik 
munkájukat most, amikor érzik � 

'ttH!gbec�'lilést·'5° nll)cs· gondja arra a 
dolgozónak, hogy munka végeztével 
hol tisztálkodik és pílieni li•i fáradal
mait. 

A szerkesztö�i;?" várja, hogy a szol
noki deltaépitke,:és vezetőségi!, de a 
dunapente!ei épfté:wezető:;ég- ís be,zá
'Tlo! arró , hogy mit tett a.zóta, hogy 
bírálatot gvakoroltunk a „Kik felelnek 
ezért" e. cikkünkben az ottani álla
potokról. 

KIK FELEL NEK EZERT ? 

/gy gazdálkodnak II munkaerővel II vasúton 
A kö"e m111tban 65 ifjú ipari tanu:ó 

tette le a szakvizsgát az l:6zaki Jármű
műjavftó UV-né!. 

Még a szakvizsga letétele előtt a 7/d 
ügyosztaly rendeletére a Ferencvárosi 
Fütöházból Matos és Zentai elvtársak 
elmentek az üzembe, hogy kiválassza
nak 29 ifjút, aki mozdonyvezető szeret
ne lenni. A kiválasztás megtörtént. 
Csak az a hibája, hogy szemre néztek 
meg a fiatalokat: e lég erősek-e, ma,ra· 
sak-e. jóképüek-e? Amikor ezzel végez
tek, vi�szatértek fűtöházukba, mint 
akik jól ,·égezték dolgukat. 

A fiataloknak eL-után orvosí vizsgá
irlra kellelt menniök., c:;ak azt nem tud· 
•ák: miért? A szakvizsga letétele után 
azonban meg,eplid�-e látták orvosi vizs
gá lat !apJukon · .. mozdonyvezecöuek al
t..a/mu," ie.1ratot. 

Ezuian jött a cifra mulatság. A 29 
íiata l bol 15-öt csakhamar áthelyeztek .a 

Ferencviirosi Fűtőházba, de kiderült, 
hvg-y csak kettü akar közü lük mozduny
vezetö enni. E11nek köszönhető. pél· 
dául. hog-y /(ayzer Lajo:; az ötödik 
nap engedélv nélkül e hag) ta munka· 
helvét és vi�sza �tm tért azóta. Acs 
Gábor, 17 éves l akatos az üzemben 
szeretne tovább 1, dolgozni a szakmá
jában. lftd,:ég• István a lakbtos szak
mát szrrctné még-jobban elsajátllani, 
de ettől megfosz ,uitak. 1/iduégi Isiván 
elmondja, hugv Csuhají és Tabányi 
oktatók is l11d�sal a dologban, mert 
ök táj�kozlatták M<liost és Zenfait: 

BőJli e,vt�rs oktatási ielelős kérdé
siin kre e mond9tta, hogy az egyik ér
tekez 'efen Hortobágyi elvtárs, előadó 
a 7 ::,za ko,ztály részéről kijelentette: 
.,Ezer mozdonyw.zetőt kell kiképezrli. 
Az Eszükiból 29 olyan ftaial is bele
esik ebbe a számba, aki most tette le 

a ,zakr•i:ll6gát és nem számít az, hoglf 
a fiOlal akar-e jönni, vagy seín. meri 
ha alkalmas, a.kkcr mozdonyvezető 
le,;(', ' 

J!rdemPs elli(ondolkozni azon, hogy 
65 szakvizsgát tett fiatal köliiJ lPbe 
tett volna-e találni 29 olyan íijúl, 

aki örömmel ment volna mozdonvve
zetőnek. Nyilván íi.y is van ez. mert 
minden jel erre mutat. Az odakény· 
szeritett ifjúmunkások vagy ott hagy
ják munkahe1yüket, vagy nem tanul
nak, nem dolgoznak. Olyan fiatal is 
van, akit pontosan abban a munkakör
ben foglalkoztatnak. amihez sem ked
ve, sem képes,sége nmcs. 

l g-v gazdálkodnak a munkaerővel a 
va&úlon . . .  

Tápiószecső vagy Sii/ysáp 
Lapunk szeptemb•ti 27-1 számában 

cikket közöllUnk .. Tápiószecsón min• 
denk1 alszik - loY ,kUzdenek' a VO· natk6s6sek •• vonatácsoraások el len" clmen. A táplószecsíliek méq aznap 
belőttek a szerkeszt6séQbe, mert amint 
mondották, "tomáanevellrás történt 
és az alvó Allomás 11em Tápiószecső, hanem Sülysáp volt. 

Ennek blzonyltáSé�a behozt6k a for
qalmi naplót •• a váltokezelök jeqy• 
zökönyvét. Láttuk, hOQY igazuk van, A 
t;ipiószec.ólek ténylec, nem aludtak, 
leqalábbi• nem az eaész állomás. Mert 
a azerkes.zt6 eav sxemplllantá1 alatt 6s:&revetw, hoqy az állomásbeJárA,,n 
kötelezett málházó caalt. Uqyanls a 
váltókezel'5 23 óra •avnéh6nv s,erckor 
tllrWnt bel•avzú•r• szemérmetlen mó
don vMtaoon rálrt és azt ;\lt ltotta, 
hO<tY '5 O óra O perckor eleaet tett 61· 
Jeli örJáratl kötelesHQ6nek, Padlo le
het, hDClv aludt és iav akarta pótolni 
az órás. vaav m6sf61ór6■ késedelmet. 
Arra vaqyunk kiváncsiak hoqy az ál  
lomásf'5nllkl k,rdll l•I. amelv az okil"at-. hamisítást kimeritö bejeQyzés mellett 
volt, mikor változott felkiáltó jellé? 
EIW az állomásvezal6 a Feqyelml Sza
b6lyzatb•n ellllrt kötelus6Qével. '1t-e 
a dolgozók nevelését c.éízó felvilá0osi• 
táaNI, Mert err'51 nem beaz'1tek a kér
d<lletek. 

Eavébk'"t az euru a budas,estl 
MAV lqazqatósáa létszámába tartozó 
Juhász István hibá lából történt, aki Sü!ysáp helyett Táplósz:ecsa állomAI dol
qo:zólnak alvását Jelentette. Err6t a 
budapesti MAV ' !qa�atóSáa I l l .  Osz� 
á! ya hivat;·'os."" '1 értesitett bennünket. 

A aüly&áPi a !o asvezetd eQYébként 
a munkaf„a , met serlO do:aozóll ellen 
a Fe11velm1 Szabli lvzatban blzto1ltott 
�= :q�

el
}�qal� •�:l�'M;. 
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Üzemünk kultúrmunkdja a vasutasok versenyét, 
tervünk túlteljesítését szolgdQa 

A Lan<l!er Míívek jó vagy r°"sz kUi
túrmunkája komolyan befolyásolja az 
üzem termelékenységét s ezen keresztü l 
befolyást gyakorol a vasutasok ő�zi 
forgalmi versenyére, a koc ·ifordu;ó 
meggyorsílására s azon keresztül a terv 
túltel jesftéóére. 

Az ismeretterjesztő eléíadtsokkal kez
dem. Ujjászerveztük az oktatási bizott
ság-ot és igyek zünk felke!teni dolgo
zóink érdeklődését az előairlár,sorozatok 
iránt. 

l(önyvfárunk olvasóinak száma az 
elmúlt másfél hónap alatt közel 

500 !övei gyarapodofl. 
Négy mozgókönyvtárat állítottunk 
fel abból a célból, hogy do'.gozóink 

a déli ebédszünet alatt cserélhes-
sék könyveiket. 

lgy a ,  vidéken lakó dolgozóink o!va
tiOtlsáiát mozdítjuk elő, mert a vona
tokhoz való sietés miatt nemigen 
tudták köz.oonti könyvtárunkat i2énybe 
venni. 

Szaikszervezetünk központja és a 
területi bizottság mindenben támogat 
bennünket és állandó kaorsólatban 
vagyunk velük. 

Van perszé olyan valami is, ami 
gátolja a kultúrmunka kifejtését K11l
túrhelyíségünk például 1902-ben épült, 
ma már sok mindenben nem felel meg 
a követelményeknek és művészeti 
csoportjaink érzik ezt. Képzőművészeti 
csoportunk  munkáját pedig; 'kénytele
nek vagyunk szüneteltetm helyiség 
hiánya miatt. Bábcsoportunk hasonló 
ok miatt maiánlakásban ta rtja oró 
báit 

Al!andó kapc,olatot tartunk a ter• 
melési felelőssel, hogy ku túrmun
kánkkal segítséget adjunk a vasuta· 
sok versenyének, a kocsiforduló le-

szorításának, 
a tervtelj1!sítés,nek. Ezt e16segitendö, 
kisebb előadásokat tat tunk üzem
reszenként a déli ebéds1.ünetben. Itt 

jeleneteket, csasztuskákat, zeneszámo
kat adtunk elő. Nép�zeri!sílj íik az élen. 
járókat, tréfás módon lendülethez 
segítjük az eimaradúkat .. Havouta __ egy 
a lkalomma l, vasárnap de!után musort 
adunk ,.Vidám Budapest'' c!mé'n. Eztk 
igen népszerűek dolgozóink körében. 
A m űsorba !Bnító jellegű számokRI 
iktatunk be valamennyi művészeti cso
portunk közreműködésével. Ugyancsak 
havonta egyszer 

"csaláAI! estet" rendezlink, 
zenekari hangversennyel, sdnJáf.sz6 
műsorral összekötve. Ezek az estek 
igen alkalmasak a dolgozók és család
tagjaik között a kollektív szellem 
kialakítására. • 

A Landler MüvPk kultúrbrigádja 
tudatában van a kultúrmunka je!ent<1-
ségének a vasutasok nagy nemzeti 
feladataink elvégzésében és úgy igyek. 
szik végezni munkáját, hogy lendüle
tet adjon az öszi versenynek, a novem. 
ber 7-i vália lások túlteljesítésének és 
ezen k-e•esztül a béke tervének, fel 
emelt ötéves tervlink határidő előtti 
megvalósításának. 

Galaschek Ferenc, 
s Landler Művek kultúrneveté.,i 

felelőse. 

A vasutas írókörök lelkes munkájukkal 
segítik az őszi versenyt 

Október 16-im tartottuk első or
szágos irókörértekeztetű'lket szakszer. 
vezetünk Mzpontjában. Az értekezlet 
célja: megismefletni vasutas munkás
írólnkkal az írókörök míiködésének 
fontosságát. Ezen keresztül íróink je
lenete/1, uersek, csasztuskák írásával 
segitill kultúrbríf!ádiainkat a kullur
a,zitáci6s munka eredményesebbé téte
lében. Segítik ku/túrmunkásainl;at kö
ulebb hozni a vasutas termelési kér• 
deselihez, hogy 

fokozottabban segítsék az őszi 
forgalom lebonyolítását, a kocsi· 

forduló leszorítását. 
Az értekezletre 4-1 vasutas író jött 

el az ország minden tájáról. Itt vol· 
iak Sopron és Szombathely vasutas 
író,, debreceni fűtőház mozdonyveze
tóje, Mátészalka raktári dolgozója, 
eliöttek azok a vasutas írók, akik a 
Tiló-banda swmszédságábati, Pécsett, 
Naguka11izsán, Szegeden teljesítenek 

Jasuti szolgálatot é$ iról munkássá
gukkal IS segítik az ellenséf! ellenl 
harcot, a béke elszánt megvédését. 

Az értekezleten résztvett az íréiszö
vetség képviselóje, Dávid József elv• 
társ is. A \!asufpolitikai Osztályt Gu• 
lyás Erzsébet elvtársnő képviselte. 

Harmath László elvtárs, a központi 
kultúrnevelési osztály vezetője. meg
nyitójában rámutatott a vasutas 
munkásírók tennivalóira és megjelölte 
az írókörök előtt álló konkrét felad� 
tokat. Ezután Dávid József elvtárs 
tartotta meg előadását. Beszédében 
kifejtette az irodalmi körök Jelentősé. 
gét, gyakorlati sumpontokat és hasz
nos tanácsokat adott íróink számára. 

Az elóadást vita köuette, melynek 
során dolgozóink feltárták azokat a 
nehézségeket, melyek ai; írókörök meg. 
alakulása körül mutatkoznak és hasz• 
ttos tanácsokat adtak az írókörök mű• 
ködésével kapcsolatban. 

Az ez évi MHK sikeres befejezésével 
ünnepeljük novembe,: 7-ét 

Pártunk felszabadult sportéletünk 
elé azt a célt tűzte ki, hogy tegyük a 
sportot dolgozó népünk közkincsévé, 
egészségvédelmének a fokozottabb ter
melő munkára va1ó felkésziílésnek, 
békénkért folyó harcunk erósilésének 
eszközévé. 
' Tömegsportunk mozgaimában a 
Na�y Októberi Szociatista Forradalom 
évfordulójának megünneplése úgy le
het méltó annak dicsóséaéhez, ha vas
utas dolgozóink, sporto(óink me1<1>zer• 
zik az MHl(-jelvényt és ezzel is hoz· 
,.ajáru:nak békénk megvédéséhez, ha
zánk további megerősítéséhez, Az 
MHK:-szintek telJesítése országépitö 
nagy terveink megvalósítását segíti elő 
azzal, hogy a sporton keresztül a 
dolgozók hatalmas tábora válik edzel• 
IPbbé, munka biróbbá. 

Az MHK-mozg-alomban kiemelkedő 
eredményt ért el Dombó,·ár üz8'11SZer
vezete, amely el nyerte a SZOT vándor. 
zászlóját. Mindameliett, hogy ,sport
tevékenységben példamuta tóan az élen 
iártsk a termelési munkából. az őszi 
forgal�m sikeres megvalosftásaból is 
nerekasan kivetti;k a részüket. 

Egyes üzemszervezetiínknél mutat
kozó eredmények mellett azonban mé:z 
sportfejlesztési tervünk teljesítése terén 
lemaradások és hiányosságok tapasz· 
talhalók. Elhanyagolják és lelkiisme• 
retlenüt kezelik az MHK-próbázások· 
ka I kapcsolatos szervező munkát. E� 
visszatükrözi, hogy 

mée mindre nem vált sportköri 
elnökségelnk Igazi feladal ává az 

M H !(-munka teljesítése. 
Feltűnő elmaradást mutat a kezdeti 

eredmények után Budapes.t, Sz:eged é, 
Miskolc területe, ahol a benevezett dol • 
gozók 50 száza �i<a �•m próbázott le 
Szeged Rcikus ál lomáson • 100, Kis
kőrösön 123. Bácsalmason 90 beneve• 
zert dolgozó · még egy szlntbóJ �em 

próbázott. Ezeken a helyeken. lebecsü
lik a pártunk által el indított mozgal· 
mai. A &portelnökök a területi elnök
ségen tartott értekezleten meg sem je· 
lennek. A fenti három területen a le• 
maradásért azonban nemcsak a sport• 
köri elnökségek felelősek, hanem a Te
rületi E,nökség tagjai, elsősorban a 
területi bizottság elnökei is, mert nem 
nyujtotlak rendszeres segítséget . a 
sporteinökségek munkájához. . 

A november 7·i1ar rendelkezésúnkre 
álló ldö alatt a hlónyosságoJ< felszá
molásával behozhatiuk len\arad@..un
kat, biztosíthatjuk az MHK-mozgalom 
próbáinak százszázalékos sikerét. A te
rületi bizottságok elnökeire hárul az a 
feladat, hogy megfelelően kezeljék � 
etlenörízzék a területi sportelnökség 
munkáját. Az üzemi bizottsái.ok vizs· 
gálják meg a sportkör eddigi tevé• 
kenységét. Indítsanak versenyeket. Ad
janak reál is képet a próbázók létszá
máról és teljesítményeikről. A je!vé• 
nyek kiosztasa újabb eszkőze legyen 
az MHK-sportmozgalom népszerűsíté
sének és nagyban meg fogja könnyí• 
leni a próbázásban elmaradt dolgo
zók mozgósítását. 

A sportban, tanusitott lendllletet vi
gyük át a termelés vonal�ra is. 
Vállaljuk a tervek idöelötti tel

jesítését, a kocslfordulók meggyor
sítását, az ős.zj csúcsforgalom ma· 

radéktalan végrehajtását 
A sportbrigádok vállalják 1951, évi 
tervük időelötti teljesítését a !\'agy 
Októberi Szocialista forradalom méltó 
megünneplésének tiszteletére. 

Mindnyájan igyekezzünk eleget tenni 
az MHK-feladatok végrehajtásában 
azoknak a célkitűzéseknek, amiket 
pártunk a szocia i ·ta sport meg, aiosí
tásában rank bízott. Ezzel edzett, 
egész éges dolgozókat nevelünk az öt· 
éve; terv �,keres megvalósitasáh!li• 
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KEVÉSBBÉ Jó EREOMENYT Et.li:RT 
FORGALM I SZOLGALATTEVO: 

f. Artl József állomásfelviqyázó, Do
,-oq. összes pontértéke 0 p0'1t. 

A leqjobl> szolqála'li helyek: 
1 . Mi.sf<olc, személypályaudvar: Az 

egy kocsira eső mozdítási egységidől 
119 százalékra, a tehorvonatok terhe
lését 126 százalél<ra, a b-zemé'.y, és te
hervonatok menetrendszerlnti indításá! 
105 száza·lakra, a kocsitartözkoqási egy 
aégidöt 1 1 7  százaléloban teljesítette. Az 
anyagtakarékosság terén az ídényszab. 
ványhoz viszonyítva 35 százalékos meg
takar!lást értek el. Az állomáson közle• 
kedö vonattal baleset nem történt. ösz
SEes pontszám: 248 pont k-0csJforgal• 
mához viszonvftva. 2. Szolnok állom.is, 
3. Szerencs állomás. 

M O HELYI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1, !!:szaki Járómüjavitó Ozemi Válla, 
lat. A vá!Iatat idöarányos tervét 1 15 
százalékra teljesltette. Az lOOO ,ielen-léti 
órára eső egi·ségleljes!tménye 3.47 egy. 
ség. Válla!ásá.l 365 százalékban lel,lesf, 
tette. Anyal(ta'karékosság terén egy före 
eső forintértéke 248 Ft. dss:zes pont
száma: •34.78 pont; 2. Landler Jen6 
Járómüjavltó üzemi Válla lat. 3. Sz:ol-noki 
Járómüjavitó Ozemi Vállalat. 

eltérés 7 százalék. Az átlagos foglal 
koztatásl fok 86 sZázalék. Tervükhöz 
képest 67 �záza·lékos anyagmegtakarí
tást él'lek el. Aruká1·eset nem fordult 
elő. összes pontszáma: 246 pont, 

AZ OSZ I FORGALMI VERSENYBEN 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 

BRIGÁDOK, 

.L?yakorlatJ a lkalmazüsával éJ:·ték: el. 
összes pontértekilk 53.4 pont; 2. Farkas 
Jáno5 előmunkás és briqádja, szegedi 
osztályméhlökséq V. pm. szakasza; 3. 
Páqer József elómunkás és ifi-brigádja, 
szombathelyi osztálymérnökséq VI II. 
pn,. szakasza.. 

A LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT 
VALTóKEZELő, VALTóOROK: 

1 . Kálmán Emö szofqálatveze16, v"tó-
6r, Debrecen. A személysz1i1 'itó vo\lalok 
menetrendszerlnti inditásánü,I 110 sz!\, 
zalékos eredményt ért el. A göztartásl 
egységidöt 135 százalékra, a kocsimoz· 
dilási egységidöt 108 sZázalékra teljesl
t�tte. Vonatokat a jelzőné 1 nem tartolt 
fe!, összes pontértéke 1-44 pont; 2. Tas
nadi József váltóőr, Szeqed-rendez6. 11sszes pontértéke 144 pont, 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
KEVi!:SBBt: Jó 6REDMENYT ELÉRT SZOLGALATI HELYEK: 

SZOLGALATI H ELYEK: !. Miskolci Járómüjavít� Ozem; Vál-
l Center állomás. Az egy l{ocsira esO �al�t. Tervet csak 9�.3 sz_<izalékJ�a te�

moZditási egvsC�idöt 88 sZazalékra. a 1�s1tette.:. An_vag!akarek��ag te1·en e�y 
kocsihtrtózkÖdás] eg}'ség{�frjt pedig 9 1 fore e�o �rtek osszeg� 3�0 Ft. össze� 
s,;.ázaléJu·a t.eJjesítenek Osszes pontér- P�n�szama: .28_:53 �ont,_ -· D_":�r��':'' 
teke: 16 pont; 2. Palotabozsók állomas. j Jaromtljav1to uzem1 Vallalat._ \,�.Ja asat 
.Helytelen vonatinc.litá.s következtében nem te_I.11E:s_H,ette. . m�rt tervet 1s csak 
egy té1·közbe két vonat került. :����z�S��3 a 

p�t
es1tette. összes pont� 

VONTATASI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
1. Békéscsaba, fűtöház, A mozdonyJa. 

Titási kö:tségüket a tervhez viszonyitva 
18 százálékkal csöklrentetté-k. Az egy 
üze1111 mozctony1·a eső nélpi km-teljesfr• 

·mépy a . célklttizéshez vlszöny1tva í3 
szá.zaiékk.e,I eme-lkedei.t. A 2000 tonnás 
mözga-Ion;iban a napi .többterhelf's a cet• 
kitűzéshez vjszonyítva 39 .százalékkai 
emelkedett, A mosástól-mosásig mozga• 
lomban a mozdonyok kí!ométerte:jesít· 
meny& a célki tüzéshez vh;:zonyit va 3G 
szaza!tkka1 emelkedett. A minden út Jö· 
vedelmezóség€'ért moz'ta•?ombun a vo• 
'nali mozdony.s.emélyzet 100 százalékig 
résztvesz. Szénmegt.akaritásuk a terv
hez viszonvitva l sza2:aléko�. A vonta 
tási sze.méiyzet hibájából eredö szo1gá-

�tf'if;;��•����J�:,a
1i�t ��1} ��r�f�'. 

kolc, fütiShiz, 3. Szombathely, füt6ház. 

KEV ÉS88t.· Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Székesfehérv�r, füt6ház. Az egy 
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�fáz6ri�Tt�av
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si 
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t 

tvi 
lépték. Az egy: ·-ozemí mozdonyra e.sö 
naPi ki-lométerte!ie.siuné.nj, a tet·vhez vi• 
szonyitva 14 százalékkal csöi<kent. A 

'•Ontaui.si szemé>',;zet hibájából két szo 
gá!atképte�.en.ség · fordÚlt elö. Ba,Ieser 
nem volt. összes pontszáma: 492 pont; 
2. Szeqed, fü�ház. Osszes pontszáma:  
1 25 pont. 

PALYAl'EN NTARTASI SZOLGALAT 

A LEGJi)BB SZOLGALATI HELYEK: 
• 1. Békéscsaba; osztálymérnökséq. Te!· 

Je.siUnénybikbon végze tt munkák álla 
goa kltei1&::flé.sJ száza1é-ka 127 százalék, 
Az összes munkaórák 86 százalékát 

ktge
��

k 
�;.ie:!����f �!\;�1�i:a.1t Aa1t:fJt 

0.33 Ura YOIL. Az osztáJymérnökség be• 
kavcso:odott a Gazda-mozgalomba, amit 
a do:goaók nagyrésze magáévá telt. 
Pál'OS'\' e!'senyszerztidést valamennyi szol. 
galatJ hei-y J..:öLöl l .  összes pontszáma: 
72,90 pon�: ::! Kiskunhalasi osztálymér� 
nöl<séq; :i. H'ódmez6vásárhelyi osztály-
mémökséq_ 6 

TAVKöZLő. ES BIZTOSITóBERENDEUSI 
SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELVEK: 

l. 24. Jz. Szemaformesteri szakasz, 
Mlskolc. Tervét 152 százai,•kban telje 
5ítP.tte. Te:je�itményi százaléka 163 szá
zalék. • Auyagtakarékossá� terén 38 
szlizalékot ért el. Hibatüvirat nem for
dult e:ö. dsszes pontszáma: 201 pont: 2. 
7. sz_ Távirdamesteri szakasz Debre. 
cen. 3. 1. sz, Sz.emaformesteri szakasz, 
Pápa. 

KEVtSBBE Jó EREDMÉNYT ELERT 
SZOLGALATI HELYEK: 

t .  14. sz. Szemaformesteri szakasz, 
Siófo·k. \"erseny\e!entést nem kü!dött be. 
Pontszáma: O; 2. 8. sz. Szemaformesteri 
szakasz,. Szombathely. Versenyjelentést 
nem küldött. Pontnáma: 0, 

H I DSZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1. Gubacsi-úti Épitésvezetöséq, Buda. 
pest. Tervét 145.9 száza; • •kban teljesi 
totte. A d�1'abbérbeo tö'.tött munkaórilk 
vis.ton�·a a� ösgz� munkal;rákho• � 
pe�t 84.5 százaiék. A.z éµilésl helyen ,q 
legjobb szakmunkásaink dolgoznak. .i\Jc . 
u:,:eri Györ�y építésvezető szakszerű 
irányítása me-Mett ds�es pontszáma: 
1 75 pont: 2. Adony; Epltésvezet6séq, 3. 
Tiszafüredi Építésvezetöséq. 

KEVfSBBt Jó EREDMENYT ELcilT 
SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Marcaltö, �pltésvezetőséq. A dar-ab• 
bérben töltött munkaör.ák vis?onya a:,,; 
összes munkaóI'ákhoz képest. mindössze 
55 sztizalék; 2. Ágfalva·, ÉpítésvezetOséq 
A darabbérben töltött munt<ackák vJ
szonya az  fü•szes munkaói•ákhoz képest 
m indössze 51 százalék. 

SZERTARI SZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGA LA TI HELYEK: 

LEGJOBB 500-AS KOMPLEXBRIGAD: 

1. Rajnyák Fábián 500 km-es komplex
briqádJa. Celldömölki fütöház. A kor
folyamatos mozdonyfor-du!ó he'.yes bcve_ 
zeté.sével, valamint a mozdonyl'ordu!ök 
jö megszerkesztésével elérték azt, hogy 
az egy n:iozdonyra eSÖ napi kilométer• 
teoljesitméuy a célkitűzéshez vJszonyitva 
- mely 149 km -, odaadU munkájuk 
eredménye�éppen 198 i<m-re eme:kedett. 
Ez megfe,lcl 33 százalékos eme!kedés• 
nek.  A brigád vállalta, hogy az őszi 
r01·ga!om sikeres IebonyoHtása érdeké 
ben teljesit.ményét tovább fokozza. t>sz
szes pontértéke: 33 pont; 2. Pusztai La� 
Jos 500 km-es komplexbriqádJa. S:z:eqed, 
lqazqatósáq IV. osztálya, 

KEVESBBIE: Jll EREDMÉNYT ELÉRT 
BRIGADOK: 

Székesfehérvári 
briqád

J
a.  Pécsi 

briqá:d a. 

füt6há,: 
fütöház 

500 km-es 
500 km-es 

FORGALMI SZOLGALAT 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 
BRIGADOK: 

Guritásnil: 
1. Bertha Pál quritásvezeló és briqád. 

Ja, Dombóvár. Az állomasra megallapi
tott vona,tszt.!trendezésl műve:etek egy� 
ség]dejét 161.  a legurított kocsik meny
n yi&egtlt a tervhez viszonyttva 159 szá 
.::nl-l!kra teljesített0k. Szolgálatában alá· 
váltás, Ulolét·és. hE;-lytelen saruzás nem 
ro1·dul t  elö. összes pontértékük: 240 
pont; 2. Naqy Lász,ló munkamester e,5 
briqádja, R.ikosrendezö. 

KEVtSBBt Jó EREOMl!:NYT ELIE:RT 
BRIGAD: 

Dudás Ferenc� es Lánqi Fer-enc 
sarusok, Rákosrendező. Az ő<;zf forga. 
!-Om zavarta!an és sikeres :ebonYolJtU. 
sát �emmibe vé,·e_�. szolgálatukból en• 
11;edélv néll,ül távol maradtak. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 
BRIGADOK: 

Slktolalásnil  (o;,.tályon felüli 1,, 1/a, 
1 /b csoportba tartozó állomásokon): 
t. Beke f i .  tolatásvezet6 es brlqádja, 

Miskolc, személypályaudvar, A 24 órás 
vO'naif0t"gaJm1 tervet.- 70, az egy 1-;.ocsir•a 
esó mozdilásl idöt 1 1 6. a te-hervona
tok terhelését a tervhez viszonyítva 127, 
a tehervooatolc rnenetrendszerin tt indi• 
Lását 1 10, a 2000 tónuás mozgalomban 
közlekedett vonatok menn:riségét pedig 
11 ,5 százalék�·a t-e1jesitettéik. Szolg:Jlatu
kat balesetmente5en végeztek. Osszes 
pontértekük: 1 46 pont;_ 2, Bartha Ferenc 
tolatásvezetö és briqádja, Szolnok. 

LEMARADT DOLGOZO: 

GYENGE EREDMtNYT ELtRT 
BRIGADOK: 

1 Molnár Gy6z6 és bri,;iádja, szolnoki 
oszlálymérnökséq; 2. Németh János és 
briqádja, soproni osztálymérnökséq 
XVII. pm. szakasza. 

PALYAEPITö ÉS FELúJITóS OV, 
LEGJOBB BRIGÁDOK: 

1. Sebök János eJömunkas és briqád
ja, újszentmártoni főépítesvezetöséq. Ai 
épitményi munkáknál litl;af�osan 200 
százalékos teljesítményt értek el.  A fe! 
merült munka:ör-ák 100 szazalékát vé· 
ge7,ték teljesiqnénybérben. liiváló telje
srtményüli.et a munka Jó meg.szervezé
sével édék el. összes por.tértékük 60 
pont; 2. Tóth István V. és briqádJa; 3. 
Maller László  és briqádJa, rácalmási f6. 
ép[tésvezetöséq. 

KERESKEDELMI SZOLGALAT. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 
KERESKEDELMI KOMPLEXBRIGADOK: 

1 Záhony állomás komplexbriqádja. 
Az átlago� raltodási időt 150 száza,Jék 
ban, a kocsikkihasználtist a tervhez vi
szonyítva 100 százá1ékban. az irányvo• 
nati tervüket 1 17 százalékban, az ötna 
pos berakási tervüket pedig 99 száz.a. 
lékban t�1jesítették. 1-.:i,·áló teljesiOné
n�,.-Uket a brigád tagjainak szoros együtt. 
működésével érték el. összes pontérté
kük 142 pont: 2. FL,Némth ál lomás 
komplexbríqádja. 

GYENGE EREDMIE:NYT ELÉRT 
KERESKEDELMI KOMPLEXBRIGAD, 

1. Dombóvár-a lsó komplex-brlqádja. · 

MOH ELYI SZOLGALAT. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 

MüHELYI BRIGADOK: 

1 ,  Petrik Lukács esztergatyos + • fő 
briqádja. Északi Járómüjavitó üzemi 
válfalat. A minöségi munka figy

e:embe 
vP.ieléve1 átlagosan 194.9 százalékos 
eredményt értek e!. összes pontértékük 
1 1 38; 2. Hommer Gyula bádoqos + 6 fe 
briqádja, Landler Jen6 JárómíHavító 
Ozem; Vállalat. 

FORGA LMI SZOLGALAT 
RENDELKEZO ÉS VONATINDITO 

ÁLLOMASOKON. 

ÁLLOMASI IRANVITó, RENDELt(EZő 
FORGALMI SZOLGALATTEVöKNÉL 

A LEGJOBB DOLGOZOK 1./a. ts I,/b. 
CSOPORTBA TARTOZó ALLOMASOHON: 

KEVESBBÉ Jó EREDMÉNYT ELERT 
_SZOLGALATI HELYEK; • 

1, Gyort osztalymernökséq_ TelJesit8 

1. Miskolc; osztószertár. Te jesítmény1 
tervét 132 �zázalékra teJjesitette. :\z egy 
íóre eső bérl<óltség 1).14 Ft. Az atlagos 
rakocMsi idő egy és fél óra. összes 
pontszáma: 32 pont; 2. Mátészalka, 
szertár; 3. Eger, szertár. 

1. Za lányi Ferenc intéző, állomási jrá 
nyitó, Szolnok. A 24 órás vonatforgaJmi 
Lervet 90 száza�ékr-a. tehet·vonatol, te;·he:ését 1 1 4  százaJékra, szerné!yszJt 
lító vonatok menetrendszerlnti ind

.
itásli 

a normához viszonyítva 110  százaléln�!l 
J Szabó János tolatásvezető és brl tehervonatokllál 90 száza·lél<ra telje· 

�. �dJa, Bp., Keleti•Pályaudv_�r. Hany·-1.0 tct:e. A 4-e:: mozgaJmű vonatok to,·ábbí, 
és felületes munkájuk kovetkeztébe:1 T.isáná.l a tervhez viszonyítva 1 60 sz,1• 
IJ,�) kocsi ktsiklott. zaJékot ért e összes pontertéke 1 76: mén) berberi ,·éqzett muni..ák atlagus k•· 

1 
KEVESBBÉ Jo EREDMIE:NYT EU:RT 
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1 ·0�: 1. Celldömölk, . SZE:rtár •. :re1Jesitmény1 1
2. Nyitra; Dezsö intézö. forgalmi szolqá. LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT lattevó, m iskolci =u. 

BR IGADOK: 
voJ� t1$szes ,pontszáma: 44.9 pont; 2. .�z�zaJeka 100 �z�zaJek._ ossz�s pon• 
Si:ékesfehérvári osztáfymérnökséq. Tel sz:ama: .1 pont, :J. K�:zm_c�arc,ka, s�

_
er� 

jesttménybérben végzett mu .... nkák áT_la t�r. Te�1esí!��ny� s_zaza�e� 1_26 sz'7
':

a 
go.s kitel.iesitési száza,Jéka l l ,  százaJek. .lek liocs11„11_ �kasi át.ag1dcJe 3 0t a 
Az öss�.s nnmkaórétk t,;3 s�áza.é-kát vé• Osszes pontszam,a: 4.5 pont. 

Siktolat�snál ( I I ., Ill . és 1 1 I/a csoportba 
tartozó ál lontisokon): 

t. Bajnok István tolatásvezető és bri
qádja, Diosqy6r, Vasgyár. A 24 órá, 
vonatfoi•galmi tervet 80. az egy kocsira 
esü nio.zditási időt 164, a tehervonatOj<. 
terhelését 157, a. tehervonatok menet 
r-endsze1.�1nti indítását 105, a kocsitarlóZ. 
k1.x:Ut8i egyse·gidöt pedig 146 száza1ékra 
teljesiteti.ék. Szolgá1atukat ba!e�e ·.men• 
1csen \.·égezték. OsslJeS pontertékük. 1 90 
pont: 2. Frinter Vilmos tolatásvezető és 
briqádja, Pécsbinya, rendez6. 

f!Z:!�a\:'l�:'��)''r�\�:;.tf:" t1�;�
sJ\ �� A VASUT TEROLETEN A HÁROM LEG-

óra ,-olt, .. Osszes pontszáma: .«.1 pont. JOBB SZOLGALATI HELY Kti!:RTÉKELé.SE: 

KE:RESHEDELMI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1 .  Mis:kolc;:, személypátyaudvar. Keres� 
kedelmi fonökséQ. Az áL!ag0s rakodási 
ki.ötr 35 szúzalékli:al l'Sőkkentette. noc_s!. 
kihaezn.á-lási tervét 107 sz-áz.:üékra, gyüJ
tökthaszn�lási tervét pedig 1 18 szá.za� 
léki1-·a teJJ�itette_ Az ötnapos berakási 
terv., é..-t tény3zámok közötti eltCrés ,í 
száza'.ék,, Az ihl..agos fogialkozLatási foi,;: 
R6 .s�aza:ek. Tar\·ilkhöz képest 67 száza
lékos a1i.�•UiDlt,,g'takaríqi5t -értek el . Aru 
káreset nem fordult elö. Osszes pont. 
száma • '246 pont; 2 .  Gy6r-MAV Ke
reskedelmi tönökséq; 3. Záhony, Keres.� 
kedelmi főnöl<séq. 

KEV, t:SBU Jó EREDM é.NYT ELERT 
�ZOLGALATI H ELYEK• 

Naqyk4résl<eqelmi f6nökséqek közül; 

1 Nylr.eqyhán, Kereskedelm_l főnök. 
aécJ: Az átlagos rakodási időt m11:.��sze 
98 száza;ekra teljesltette. A gyu.1tö ki· 
hasmaliisl ,11 112 száza;ékot ért �l.. A7 
ötnapos beraké.si terveknel az elteres 8 
•áza!eik. Aruká1·eset �gy esetben fo�


dult elö összes pontsrama: 76 pont; 4J• 

Szom_batlt�y; Kereskedelmi fónö_kseq. A 
kocsikihas1,nMásl tervét 99 szazalékra 
teljesítette. az . ötnapor berakási tei:v• 
és tét1�<�hijn kö'zötli eltérés 15 s�liza1c1:, 
rog\a1koztat.á�i f'ok mindössze u, 52< 
2'8.lék. Osszes pontszáma: 66 pont. 

1. Miskolc, személypályaudvar. Az 
e$!\.. kocsira eső mozditás1 eg�:sé.�1d6t 
1 1 9  �záza'-ékra, a Lehervonatok terhe'é• 
s�t 1Z6 száza!ék1·a. a személy. é.,:; teher 
vonE'!Ok menelrendszerinti indítását 1 0:3 
sz;íza'.ékt·a. a koC'~'>itari:ózkodási egység• 
idc'h 1 1 7  szúzalé-h.-ra t-e'Jesi1ette. Az 
anvagtakarékossfis;i: terén az t<lénys1..ab
várlyhoz viszonyfl\.:a 35 száza!ékos meg
tnl<arítást Crte-k el. Az állomáson köz
lekedii vonat:al baleset nem történt 
összes pontszáma: 248 pont. 2. Békes
csabai Fűtöház. A mozdonytavílási költ. 1 
ségük.et a tervhez viszonyítva 18 szli• 
zalékkal csökkentették. .\z e�y Uzemi 
mozdonyra eső napi ki1ométe1·teljesiL 
mény a célkitűzéshez vlszonyitva 1 :i 
szá2,1:ékka•I emelkedett. A 2000 tonná!I' 
mozgalomban a napi többterhelés n 
,·tHkÜúzéshez viszonyítva 39 s2á1aiekkal 
emelkedett. A mosá.stól-mosásig rnozga. 
lomban a mozdonyok l<i.ométértelJe.::;it. 

rEHERVONATTAL UTAZó VONAT
KISEROKNÉL: 

I Orbán Géza voriatvezetö é-s brj. 
qad°Ja, Celldömölk. Yónatnemenként é· 
vonalszakaszokra megá: lapitott utazá�: 
sebess�get 124 százalékra teljesite-tték. 
Az általuk továbbított tehervonatok me. 
netrenctszertnll l,,;;öz'.ekedteté:-:éné-1 pedi� 
1 :!0 százalél..:ot értek el . Szo!gálatukat 
bn!e�etmentesen végezték. összes pont 
értékük: 44 pont; 2. Simon Lászlö vr, 
natvezetO K briqádja, Pécs. 

LEMARADT DOLGOZó: 

�:�x�k�alc��
i
��::d:�� �

sz
:it

1
J�� �� 1 Norozsn-yi Sándor vonatkisér6. sze 

Jövedeimezöségé¾rt mozga•lomban a vo- qed. 

�,r;�t 'e�!i.0���11':/I;;°�z�éJ�-�!f'��t�� PALYAFENNTARTASI SZOLGALAT. 

jábó, eredő szolgálatképelenség vagy bal MUNKASOKNAL LEGJOBB BRIG.,DO!<: 

eset nem fordult elű. összes pontszáma: 
81 o pont. 3 Miskolc, személypályaud- 1 .  Körei Miklós elömunkás és briqádja 
var, Kereskédelmi fdnöks.éq, Az iH!a.go� Nyireqyházi osZltálymer�ökst;q, tv, pm. 
rakodAsi · Jdöt .3;3 százalékkal csökken• t.-:-akaS2!. A vág�nysz�balyozas: munkak. 
tette. ICoc�·iklhasználá.si tervé: 107 s.zá- na1 -\Uagosan Hi9 � azaleko� ei;-�ck_ el A 
zalékra., gyitJtőkJhaszná!ásJ ter\.·é.� p �d'g feh•,�rult munkaorak es szaza.ekal ve• 
1 18 s1.ázalékra teljes[tett_e . . Az otti_a�os 1 11ez,ek '>liesil:nénybél'ben. K!váló te-]Je
berakásl terv• és tenyszaniol·· kozott1 sitm�n} ke� a Kovaljov-munkamöds?er 

HEVÉSBBt Jó EREDMÉNYT ELt:RT 
ALLOMAS I IRANY ITó: 

1. Kovács Ferenc intéz-ó. á llomási irA 
nyitó. Bp. Ferencváros. 

A LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
FORGALMI SZOLGALATTEVOK II„ 11 1 .  

ES I 11./a. CSOPORTBA TARTOZó 
ALLOMASOKON: 

l. MajoroSi Imre áll. elöljáró, Pécs 
bánya-rendezö. A 24 órás \onatforga 
mi teryet 90 százalék1·a, a tehcrvon<.l1oi, 
rerhe,lesét l23 százalékt·a tcl Je:-ítette. A 
személy és tehe-rvonatok me1lell·end.3ze• 
l'lnti indításánál a normához ,·jszonvt '• 
va 110 százalékos te'iesitrnénvt  ért � e!. 
Osszes pontértéke 88 pont; 2 · Mester La_ 
Jos főál lomáselöljáró. ónt_ bSszes pont 
ertéke 84 pont. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT KOLSőS 
FORGALMI SZOLGALATTEVOK: 

1. ötvös István fötiszt, Rákosrendezó. 
Az eSi!'�: k.ocst1·a eső mozdi'ási Időt 12í 
százalékra, a tehervonatok te;·hc'.l'-sét a 
tervhez viszonríLVa 102 száza:léJ...ra. te· 
hervonatok menetrendszer!nít inditás:l 
a normához vlszonyítva 9,5 �'.zázalékra 
tel!esitette. A kOcsitartúzkodtlsf egysCg. 
le.lő kiteljesité.séné! 1 12 száza!ék<B ered, 
r;,énv.t ért et. bsszes pontérték 1 18 pont; ., Kiss Sándor intézö, Debrecen. összes 

'·, 'értéke 80 pont. 

LEMARADT KOLSő; FORGALMI 
SZOLGALATTEVO. 

1 . Tóth Albert ál lomá�elóljáró, Rákos, 
összes pontértéke - 17 pont. 

LEMARADT DOLGOZO: 
1, Rátonyi Imre váltó6r Debrecen tii. összes pontértéke o pon!: 

LEGJOBB EREDMENYT ELt:RT 
KOCSI MESTEREK: 

1 ,  Szepesi J ános kocslmester, Miskolc. 
Az egy kocsira eső mozdítás! időt 134 százalékra, tehervonatok terhelését a 
tervhez v!szonyítva 127 száza,Jékra tel• J�s�tet�e: 'Fel�ervonatok menetrendszer1n. ti md1t�anal 105 sZázalékos teljesít• ményt ert e!. A 4-es mozgalomban köz� l ekedt�tett vonatok mennyiségét a terv• hez v,_szonyltva 1 1 2  százalékra telJesltette. Osszes pontét9téke 1 56 pont; 2. Cs. �ebestyén Pál kocsimester, Szokiok. összes pontértéke 1 55 pont. 

LEMAR'-DT KOCSIMESTER: 
1. lqnác J?�ef tolalásvezetö, Záhony, összes ponterteke O pont. 

VONTATASI SZOLGALAT. 
A LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 

MOZOONYVEZ ETőK ÉS FOTOK, 

l. Wolmann Gellért sztahánovlsta moz. don�vezetö, Varqa Györqy és Komócsi l_st'-:,an fút.ők, szegedi fth. összes pot'tterteke 1 54 pont. Az egy mozdonvra eső napi _km-telje.sítrnényűket a céÍkitüzóshez ';·Lc;zon:•:ltva 66 százalékka,J túltelJe• s!lettek. Szénmegtakat•f:úsnál a ten·he• vjszoi:iyilva _22.5 száza:é,;.,;:os megtakari �as.t_ �rtek .. e1. Mozdonyukra 186 . (orf1 Ia, 1tasI . koltség esett. Swlgálatukb:. baleset es szf'1JgálatKéptelenség nem fc (.11� 1t .elő. 1 1  darab túlsúlyos vonatot to vabJJtlOLlnk 27 százaJél<os- átlagoi, több t0;rhe!P6Se-l, 8 darab -t-es öS.özekapcsoia su_ mozgalmi vonatot t<Wábbítottak a m,nden �t .Jövedelmezöségéér-t mOzga. Jomban resztv_esznek. vonatjnikat k�5é.<: mentesen tovabbitJák; 2. Böör József moza:onyvezetc5. debreceni fth. Ossz&s ponterteke 1 S7 pont. 

KEVÉ!>BBt Jó EREDMENYT ELÉRT 
MOZDONYVEZETOK ÉS FOTCIK: 

1. SzamO§i János és ForJák Sándor mozdonyvez;etök, Me�őkovácsháza Bé
�gs

�';,':,!'t 
G. V. 1th, Osszes �!értékük 

PALYAFENNTARTASI SZOLGALAT: 

LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT ELO
M U NKASOK: 

t. Gavallér- Janos előmunkás. Oeb�cen; osztálymérrtökseq_ Siniűrésze�ési u·nkáiatoknH• á,Jagvsan ' 181 °0-ot ért el. ·1 ,fe!i:_i1e1;_ü!t munkaó1•ak 99,o•át do:gozza �. Jes1.une.nybórben.  MunkájH _minösé_qileg ngusta•;an. ossz.e� pontérteke 56 pont: 
Gyengebb eredmenyt elert páfyamun, .ast nem közöltek. 

Jó eredményt -elért páfyamestert él 
vonaltisztviselőt nem közöltek. 

Gyenqébb eredményt elért pálya
mester és vonaltisztvisel(St nem közöl
tek. 

KERESKEDELM I SZOLGA'LAT: 

LEGJOBB EREDMENYT ELERT 
SZALLITASI TERVELLENOR: 

1 .  Rozsa László tervellenőr, Bp. Fe
rencváros. Yona,�htllózatán a 5:zn''itást 
te:"'veket lOO"t>.ra te!Jesj�e' :e. bsszes 
pontszáma . 237 pont. 2. Szarvadi Pál, 
Komárom. ósszes pontszáma 70 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELé.RT 
SZALLITASI TERVELLENOR-

1. Liszt Ferenc. Szombathely. Osz. 
szes pol1térteke -44 pont. 

,, h0zlekc:dés- é Posa (1gy, :\1 nl::tl, (;f'IUm 
és a Va�utas Szakszcrveze1 lapja 

Meg.te!enlk havonta kétszer 
�zer1<eszl! a szerl,:es1.:0 bizottság. 

t.ap ulaJdonos: a · ttözlel<edé.s. és Posta• 
l)l!yt Minlsztértum 1 .  VMutt l"'ío-sztálya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI. .  Munkácsy· MJhAfy.u. 111. 
relefon- 1 1 3�87 1 24�93. 313-744. 

Kle.döhlvatal: VII., Ráköczi·űl 54. 
Szikra l:.apnyomda. Budapest VIII„ 

József.körút 5. 
Ffllelós nyomdavezetö Kulcsár Mihály 

{ Mühelyi dolgozók! Gyorsítsátok meg a mozdo nyjavítási munkát. több és jobb mozdonyt adjatok a vontatás számára ! 
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A november 7-i vál lalásokat túls�árnyalva 
valósítsuk meg a háromnapos kocsifordulót 

November 7-én ünnepeljiik a Nagy 
Októberi Szocial ista Forradalom 

34. é,fordulóját. 34 éve annak, hogy 
az emberiség történelmében egy új, 
dicsőséges korszak nyílt meg. A Nag.y 
Október) Szocialista Forradalom törté
nelmi jelentőségét nem tehet össze
hasonl itani eg-yetlenegy olyan esemény
nyel sem, amelyet az emberiség ko
rábbi törti:netef tárnak e!érrk. 

A mai.yar dolgozó nép a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forrada lomban szü
letett Szovjetuniónak köszönheti íelsza
badí!ását a fasiszta járom alól, a sza
badságot, hazánk függetlenségét és 
nem utols<5 sorban azt  is, hogy szinte 
mérhetellen gazdag tapasztalatait át
adja nekünk, segít, támogat bennünket 
és a romok újjáépítése után a kommu
nisták. di�sőséges pártunk vezetésével 
elindu haltunk a szocial izmus felé 
vezető úton. 

A Nagy Okióberi Szocialista Forra
da:om dicSÖ hagyományait követve, 
nekünk, magyar vas.utasoknak ai, a 
kötelességünk, hogy harcoljunk ai, el
lenség ellen és Sffilmisílsük meg azt, 
békénk, szocialista épít�ünk gyűlölt 
ellenségeit és sztahanovista lendülettel 
nő,·elve a termelékenységet, még el· 
szántabban védelmezi,ük a béke ·szent 
ügyét. 

Az a kölelességíink, hogy a vasuta
sok nagy nemzeti feladatát :  az osu 
Obúcsiorgalom zavartalan iebonyo: ítá
sát végrehajtsuk úgy, mint ahogy azt 
pártunk 1 1 . kongresswsának határo
zata. felemelt öté\"es tervünk cé:kítü
zései kötelességünkké teszik. Pártunk 
Szervező Bizottsága és a Népgazdasági 
Tanács határozalut hozott az öszi 
forP-alom zavartalan lebonyílása érde
kében. Dolgozóink a vasutasnapon, 
Rákosi elvtársnak tett fogadalmukban 
vá l laUák, hogy a feJemelt ötéves terv 
sikere érdekében minden elszáll ításra 
kerülő árumennyiséget időben rendel
tetési helyükre juttatnak, 

A vasutas pártsrervezetek, a Vas-
útpoiilikai Qsi,lá ly  ,;egítségével, 

szakszervezetünk felvilágosító munkája 
nyomán az öntudatos vasutas dolgozók 
tíz.ezrei csatlakoznak máris az őszi for
galmi versenyhei, a koosiforduló 
3 napra ,·aló leszoritásáért. Ennek a 
\"ef6enynek újabb lendületet adott a 
Nagy Októberi Szocialista Fon-adaiom 
tiszteletére indított munkaverseny, 
amelyben dolgozóink felülvizsgálják 
,álla!ásaikal. önbírálat alkalmazásával 
feltárják eddigi munkájuk hiányos
ságait és fogadalmat té\"e awk meg
szüntetésére, újabb , á:la lásokat tesz
nek az 1 951 .  évi terv haláridöeiőtti 
teljesíté6ére. 

Vasutas Dolgozók! Hősi erőfeszítés· 
teknek, az öntudatos vasutas dolgozók 
szorgalmának és i gyekezetének máris 
megérett az első gyümölcse: elértük a 
három és félnapos kocsiiordulót. Abban 
a lendületben és elszántságban, a-mely
lyel küz.döttünk a három és félnapos 
kocsifordulóért, a ferencvárosi, rákos
rendezői és miskolci gurítód�mbok 
vasutas hőseinek kiváló munkája 
ugyanúgy benne van, mint az élenjá ró 
á l lomásvezetőké, fo1galmi szoigálat 
tevőké. menelirányítoké, vontatási és 
kereskedelmi dolgozóké. Barát és eJ!en
ség egyaránt megál i apitotla, hogy a 
magyar vasutasoknak az idei őszi 
csúcsforgalom sikere.s lebonyol ításáért 
vívott küzdelme hasonló ahhoz a hooi 
munkához, amelyet a felszabadulás 
után vittek véghez · a vasutas dolgoi,ók. 
I(i ne emlékezne al"fa, hogy a romok
ban heverő ország vasúthálózatának 70 
százaléka elpusztult. Es a jelszó, ame
lyet Gerő Ernő elvtárs adott ki, s 
amely így szól: .,Arccal a vasút felé", 
a kommunisták vezeté6ével megterem
tette a vasutas hősök ezreit. Ennek a 
munkának volt köszönhető, a szívós és 
céltudatos ha.e eredménye az, hogy a 
hároméves ten> megkezdéséig, 1947 
augusi,tus l -ig a vasut te!jesilólcépe<;
ségét az 1938. évi ha!ózat teljesítő
képességének 75 százalékára tudtuk 
növelni. 

Ezekre, a kötelességüket hüen tel
�tő, vasfegyelmű, hazájukat szerető 

vasutasokra gondolunk .most is. amikor 
a he.ytá!lás nemes példáinak .ezreit 
mutatya, nemcsak hogy megvalósitot
ták a három és félnapos kocsiforduló!, 

rítása eHen. A dolgo-z.&k figyel�! 
igyekszik elterelni az ö-szi szá'.l ításí 
fe:adatokról, különböző közellátási 
pcoblémák felvetésével. 

Még mindig sok baleset történik. Ez 
azt mutatja, hogy az el!enség ér el 
erec!,ményeket nálunk és az osztályharc 
éleződésével egyre aljasabb módon 

dásf, vigyétek győzel_emre, teljooítsétek 
túl felemel t  öté\"es tervünk második 
é,ét. Harcoljatok az elegygyüjtés el:en 
és helyezzük széles al apokra a?!- _, .ures 
állo.másérl"-mozgalmat. A, guntok _ki
váló dolgozói adják át munkamod
szere ·ket az ország iöbbi gurítóál!omá 
sának is és indul junk harcba a három-
napos kocsiiorduló�rl. , • 

Elvtársak! Kartarsak! A harom es 
fé'.napos kocsiiordu'.ó megva:ósitásá
ban. mely a magyar '"asu!asság áldo
zatos munkáját, hazaszeretetét dicséri, 
döntő része yolt a munkafegyelemnek. 
Az eredmények azt mutatják, hogy pél
dául a guritók dolgozóinak . 1egye:me 
példamutató, de a gyakonat _e�)'ben 
azt is megmulal1a, hogy a guntodom
bok szi l árd munkafegye:me döntő 
módon beiolyásolta a soha nem látott 
gurítási teljesítményeket, amelyek lehe
tővé tették a három és fél napos kocsi
forduló megteremtését. Csak ai, i '. yen 
hősi va;;;i!as munka révén feijesíthették 
például Nagy László és társai Rákos
rendezőn a 2200 kocsi \"á! la!ásukal 
242 1 kocsira. 

� a Nagy OktálJ,er,i Szocialista For.fa- B'ar d<>l;teizÖtti.f( az 'ér&Z'i"fo�M<mi• w}.. akárj& célkilűz-éseit, a szJcializmus épí
da)om dics�ges hagyományait kö- lalások egy részét már te'.jesítet!ék. tésél. a béke megvédését akadá'.yozni. 
vehe. az. évforduló tiszteletére a.rra mégis megállapítható, hogy az őszi Szakszervezetünk is ielelős azért, hogy 
törekszünk, hogy november 7-re meg- csúcsforgalom végrehajtását döntően nem harcolt következeiesE!n az ellenség 
valósífsuk a háromnapos kocsiforduló!. befo yásoló olyan tény-ezök, mint a leleplezéséért, a munkafegyelem meg· 

Ebben a küzdelemben hatalmas kocs.ifordulónak háromnapra va•ó le- szilárdításáért. 

A , asutas dolgozók ismét tanultak 
Rákosi eMárs tanításaibó , amit 

a legutóbbi bányász.tanácskozáson 
mondat!: .,A jó kommunista po!ilíkai 
munkát és pártmunkát elsősorban a 
termelés eredményein iehet .lemérni. . .  
A m i  cil•társaink tűnjenek ki ott, ahol 
a munka neh6z. ahol különös fegye
íomre. kitartá&ra, áldozat\"ál la!ásra \"an 
szükség. Segítsék tanáccsal a töb
bieket, hívják fel idejekorán a \"ezetés 
figyelmét a h ibákra, az előrelátható 
nehéi,ségekre, t ámogassák bátran az 
egyszemélyes vezetést, a vei,ető tekin 
télyét, az ujílásokat é6 minden olyan 
lépést, amely a termelés megjavítását 
cé'.ozz.a." 

segítséget nyujlanak számunkra szorítása, az utazási sebe.s.seg nö,•eiése, . . , , 
a hős szovjet vasutasok tapasztalatai, - a ' vál lalásoktól még elmaradnak. 1 :4hho�, l)_ogy a nepg�zdasagurlk sza
pár\61,ervezeteink és: ii?:emi bizótt- Ezf bizonyíJja ai, is, hogy az igényelt mara 

1
901itoen fontos haromn;po;5- _l<oC;61• 

·· · k koe&imenn-yí.séget ook esetben nem tud- fordu.ol, a magyar vasutassa·g ,e:ajan -sag_
a'.n _- . 

. .. - . · . . . ' jll'k a s.iáíiiH.ató felek r-endelkezésére lásaként, a Rákosi _el \·t�rsnak tett_ fo-
�\eg1s, l� n�� becs1!iheto _s1kere1'"!� , bocsátani k-c,;tő i,:1-őben gadalmunk megtartasakenl a !\agy 

me,lell, meg szamos h1anyossag 1s . elo- · · Októberi Szocia:ista Forradalom 34. 
A háromnapos kocsifordu!óért [oly

talott küzdelmünkben megfogadjuk 
Rákosi elvtárs tanítását. to,·ábh szilár
dítjuk sorainkban a munkafegyelmet, 
még keményebben válaszolunk az el
lenségnek és a balesetek mögött az 
őszi csúcsforgaiom Jebonyo' ítását gátló 
minden intézkedés, a rossz és hanyag 
munka mögött meg fogjuk keresni az 
ellenség kezét. A háborús uszítók cél 
jait és érdekeit szolgálókat pedig lelep
lezzük, a munkaiegyelem lazitóit nyil
vánosan megbír.j:juk és ismétlődés 
esetén még- az üzemből is eitávo!íljuk. 
A Fegyelmi Szabályzat minden pontjá
nak érvényre -kell  jutnia abban a harc
ban, ame'yet az őszi csúcsforgalom 
maradéktalan megrnlósításáérl folyta
tunk. Mert november 7-vel nem lassul 

fordui. Sok . helyen még ros.st a mu�ka A z_ .'•X z_ágos yerse11y€rtéke!és . aZ--t éviordu·lójára meg,·aJósíthassuk, min-
i:negs-z�rvezese. va�y megengedhe_tet1;en �!11utatJ�, .. n9.gy_ , sza�plgalah oen vasutas dolgozónak ki\·étel nélkül 
Je\�nseli[ek�;I talalkoi,_unk. _ . Peld�_ul verelomk donfo toh�51;g� veiu1!_'k t�rt sorompóba kell á' lnia. Mozgósítanunk 
D1osgyor a.Jornas tol atoszeme!yzete ol- ebben a har�bán. B!!kes1 Rezso, Toth kell sztaháno\"is!áinkat. ak!idínkat 
hat 61:á�, keresz!üJ az. érkező ,ko_csi�at �ar.ol-r, B;j.rttai 'A_n_drás, ';'i l ica i  Károl y  bizalmiainkat és még jobban kell har'. 
„sorozza csak azert, hogy szo,galaluk es sokan m_asok eredmenyesen har- colnunk a iZOvjet munkamóds.zerek 
1etelle útán Ök rakhassák " ki és ezáltal cólnak · a.' j(ocsifordulö ·Jeszorífásáért. eredményes all<almazásáért. 
tőbbletkeresethez jussanak. A három- A szolgálali vezetők . egy_része azon- ' 
napos kocsiforduló megva•ósítás�t aka- ban nem, · kezeli ' súlvponlként az · őszi 
dályozza például ai, is, hogy a for- forgalom kérdései t. ·Legalább is ez 
gal_?m ác�orogtalja ,a von.atok�t . .. a van- lá!súk a munkák hanyag· e lvégzésé
tata-s nem ad mozdonyt 1doben a bői. A keie!i-fíHőház főnöke H-eoosi 
szerelvényekhez, a m�1,do_nrsze111élyze! kartárs például a, mozdony-s�o'gáfat . 
ped,_g a mozd?nyke�l�1 1dok _indoko• képtelenséget okow mo„donyvezetökkel 
latian_ elnyUJtasava1 J_a:U\ hozza a me- kesztyüskézrel bánik, népsi,eríítlen f-el 
nehdök meghosszabb,tasahoz. adatnak tartja a munkafegyelem meg-

Vasutasok! Vegyétek fel a, kíméletlen 
harcot a pártszervezet. az üzemi bizott
ságok segítségével a bürokrácia és ai, 

ellenség ellen, . küzdjetek az ittasság 
ellen, ami é,·ek munkájá� képes petcek 
alatt tönkre tenni, százak életét -és mil
l ió.s értékeket képviselő árukat meg
semmisíteni. 

A munkaiegyelem. megiai,jfásán kívül szilárdítását és a Fegyelmi Szabály
a:,; ellenség más terü eten is erős te,vé- zalban előii:t köre,ességét az igazgatö- Számoljátok fel üzemeitek szűk ke- nálunk a \"erseny irama, még lokozó

res-zJmetszeteit, hoziátok be az elmara- dik. A szocializmus épü:ő alkotásai . a kenységet iejt ki a kocsiforduló les-zo- ságra, hárítja. 
szebb és boldogabb jö,·ő nem hagy egv 

1 perc megá ! ' ást sem, a nagy nemzeti 
[eladatok tel

.
jesítése, szakadatlan harc, 

amelyet egy emberként kell megvív
nunk. 

M
inden vasutasnak harcolnia kell 
a takarékosság szem előtt tar

tásárnl a jélzőknél és az állomásokon 
rületen már hatodszor kerül a Jegj�bb l A Landler· Művek öntödéjénekdolgo- való indokolatlan megá;Já,;ok eien,a gép
dolgozóhG-� a területi vándorzászló. 1 zói november 7. tísziteletére válla lták, ácsorgá5ok és a g-épmenetek megszűn-

Dolgozóink a háromnapos kocsifordu ló megteremtésével 
ünneplik november 7-ét 

A N-aJ<"Y Oktöberi Si,ocial ist-a Forra
dalom 34. é,fordulója mé:tó megün
neplésére készü.fnek a vasutas dolga! 

zók. 
A miskolci fütőháznál például 1269 

dolgozó lett munkafelajánlást, több 
mint három és félmil lió forint érték
ben. Minden öntudatos vasutas dol
gozó tudatában van annak, hogy a no
vember 7-e tiszteletére í•ndított mun-ka
vcrsenv olvan lendületet ike!l, hogy ad
jon a vasutasok őszi for,iralmi \'erse
cyének. hogy 

movember 7-re megteremtjük a 
háromnapos kocsiforduló!. 

A vasút területén a pá rtszervezet és 
üzemi bizottság szorosan eg,,üttmű
ködve ké;\zülnek a nagy évfordulóra. 

A mi;s-kolci Járműjavító OV dolgo· 
zóin-ak lendülete.s munkája még csaik 
f9kozódott az elmult napokban, ami
kor üanepélve,; keretek között 

munkábaállították a Szov jetuníótól 
kapott hatalmas gőz kalapácsot. 

A szegedi területen dolgozó vasuta
sok 91 százaléka tett felajánlást. A te-

A debreceniek ierületén a dolgozók hogy 195 1 .  évi tervüket minden rész- tetéséér!. Szüntessék meg az! a hely-
97 százaléka lett fela jánlást. A szom- 1 letében november l -re befejezik. Az ön- telen gyakorlatot, hogy egyrészt az 
bathelvi járműjavító átlagtt"ljesítménve töde dolgowi úgy szervezték meg igazgatósági határokon !e,·egyék a má
elérte a· 109.8 százalékot. A miskolci, munkájukat, hogy \"állalásaikat öt nap. sík igazgatóság mozdonyát a ,·onatról, 
a ferencváro;,i és rákosreodezői gurí- pal előbb_ október 25-én minden rész- másrészt. hogy egyes igazgatóságok 
tók vasutas dolgozóinak jó munkája leiében befejezték. Másnap reggel ün- üres kocsikat tároljanak akkor, amikor 
következtében hatalmas gurítási csúcs· ne,pi röpgy[í1ést tartottak, ahol elhatá- a másik igazgatóság kocsihíánnval 
tel jesítiménve�t állítottak fel. Ezzel roz!ák, hqgiy ezt az eredményt öröm· küzd. 

· 

dőnlőmértél�ben segítették a három és mel jelentik  Rákosi elvtársnak és meg- Vasutasok! Gondoskodjabk 3· .rcak0-
félnapos kocsiforduló me,zva!ósílásál . bgad!ák, hogy év -végéig músfé: mil l íó dásí kon1plex-brigádok ered111ényes 

Október 22-én, a vasút történeté- !Órint értékű terméket ál l ítanak elő, munkájáról. Ennek biztosfüisára, fö. 
ben elöször a1,· öntudatos vasutas vagyis ennyivel túlteljesítik évi tervü- ként súlyponti helyeken rendszeresít-
dolgozók áldozatos munkája révén ket. sétek a brigádértekezleteket a hiányos-
elértük a három és félnapos kocsi- N' . 1 1  ....,_ 1 

. ságok megszüntetésére és a� eihang-em a u„K meg a 1arom és fél zott jó javas:atok meg,,·a:ósiliísára. A fordulói. nap-nál é,, úgy iparkodunk, hogy no- háromnapos kocsifordu:ó érd�kében fo. A dolgozói< le0,esed�se meglátszik vernber 7-re a magyar vasutasság kozzátok a verseny nyilvánosságát. A leveleikben "is.· Dombó;,ári József, a fe- megteremthoose a háromnapos kocsíior- szakszolgálattal karöltve niinclen üzemrencvárosj osztá{ymérnökség ·dolgozója dulót - írják levelükben. be· haladéktalanul kési,ítsétek �I a 
Jgv ír

M�s�:';,1ti
be��telmiséqünk ,  a fizikai Az Eszakí Járműjavító OV öntudatos kocsi_fo_rduló ál lását je1ző tábi ákaí, s a 

dolqozókkal karöltve, váqányzárak dolgozói is segítik a kocsiforduló le- fa_l iujsagoka!, ha_?goobe_mondók�� �l l ít 
nélkül oldja me,;r „ pályafenntartási szorítását. A XIV/a osztály doio-ozóí satok _ a_ kocs11ordulo leszontasanak 
munkálatok elvéqzését. Valameny- . . b . ., . . szolgalataba. ny;en felajánlást tettünk és a leq. okto er 3J-re. a XI I. osztaly dolgozo, 1 El\"lársal·l Kartársak' A no , h �;t;!':;

s 

tí���:;.,,�;��el�•1 7 _':f�'t pedí� november l -re befejezték évi 7-i vá'ialás�k túlszárny;!ásával �IBre e; 
zalék. tervuket. háromnapos kocsiiordulóért ! 



Eljenek a szovjet szakszervezetek� a 
. 

kommunÍ zmus Ískolái ! 

Miskoltiak hartban a hár.amnapos kocsilordulóért 

Az amerikai „New York Centrál Railroad Company" 
és a „Pennsylvania Railroad" vasúttársasár 

Az egyc;,Ü l t a · .  a mokbd , ;,za kszen e. 
zeti sajtó jelentése szerint a háborús 
1ermelésre áttért üzemekben az egyre 
nö\'ekvó kizsákmányolás. a munkás
ság tömeges elbocsátása és az élet
szinvonal ál landó csökkenése következ
tében mind nagyobb méreteket öltöll a 
,z\rájk,nozgalom a kiilörtböző :par
ágakban 

A munkások tömeges elbocsátásával 
kapcsolatban az United Pn,ss tudósí
tói.a szerint nemcsak az iparban bo
c;átják el tömegesen a munkásokat, 
hanem a vasútnál is. A vasútnál !ülő
ket, mozdonvvezetók€!, kazánkovácso
kat. elektroléchnikusokat és javító
mühelyi lakatosokat küldenek el 

Az elbocsátásoknál egy :-;ew-York 
ál lambeli munkanélkülíve vált kazán
kovács a következőket írja leve'�ben 
a oa:iy \Vorkerhez, 

A Szárazföldi- és Légiközlekedési 
Dolgozók · za kszervezeteinek Nemzet
köz E'.gye,;ülé,.e leve-et \ntézett Gá;:;
pár Sándor e, , tb,:-shoz, a vaoota!,,SZ>a�
ezenezet för kárához. 

Ebben be;1ámol arról. hog-v levelet 
kaptak a kelet:ndiai vasutasszakszer
yezetlől, mely súlyos \i:;zonyok között 
harcban á l l  India kormányának mun
kásüldöző tevékenysége ellen. 

,,Május 1-e óta 1250 kooJácso(, 
kazán.koi1ilc.sot. mozdonyt'eze:ót es 
elektrotechnikust bocsátottak el a mi 
uidékiinkről, a New York Cenlral 
RCJi ro.Jd Company-hoz 1ar,u:o ,,asú!
vonalon pedig 3750 munkást. A 

Pennsy L1ánfu Ra'l;road ré:,zvf!nr1tf1.rsa� 
ság föműltelyéból közel 35.000 mu,i
kási bocsátottak el és a vasútvonal 
többi részén pedig négy másfélezer 
embert teltek az utcára. Ez a tény 
egyébként az összes vasútvonalakra 
jellemző. " 

A tőkések kevesebb munkással akar. 
nak magasabb profilra szert tenni. 
Az embertelen �izsákmányolásra jel
emző, hogy a newyorki vasúttársaság 
legutóbbi háromhavi nyeresége 7 és 
iélmil !ió dollár a multévi 2 mil l iárd
dal szemben. 

Az  indiai v-asutasszakszervezet 
e uton ju at' a kiiejezi.s-re a szo ida
riláson alapuló cselekmények 'egész 
soráért forró kösz,ön,eotüket töi>b or
szág vasutassza ·,szervezetének. Ezek 
k-özött a magy•ar Va,;.tH-a;;ok Sz-aks-zer
,ez.E• ének i.5. 

Az indi ai szakszervezet vez.etösége 
egyébként felvette a magyar vasutas
szakszervezettel a baráti kapcsolato
kat. 

Jiigc,/Ú;ab- �ók IJálar� � "> ,. a TITÓ-BllNOfl ebigúf11Á.frv,'ü �- , .��, 
A irtgosz/áv nép mi.1UJ.en ere1evel 

küzd azért. ho1w me!,!szabadulion a ia
sisz&ák rabláncnitól. A nép mef!moz
dult, szervezkedik és minden eszköz
zel !,!alol ia a fasiszta-klikk terveinek 
aé!,!rehajtását. 

/gy válas20l a jugoszláv nép, a 
jugoszlav vasutas arra az eltllfOmásra 
és nljomorra, mel11et a háborús uszító 
Tito, Truman lánros kuttJáia rákénrJ
szerit-

* ,'1. hazafiak llis1klattak ef!.u amerikai 
hadiw111a1ua1 mevakott vonatot Ma

cedóniában. A kraJ;evo-skoplie1 von,,
lon leveaőbe rőpített,ek ef.!11 alaautat. 
E!lt/ másik fegqverszál:ítmár111 is teve-
14őbe repült az elmult napokban a 
nish-staiachi vonalori. A ra.kodó mun-
kások Splitben me[<ta!,!adrák az ameri- Az Angtiáoan tanuló ,z,nesbő ·ü 
kai hadia1111aa kirakását. U!,!,11anakkor diákok munkát kérlek az angol vasút
a riekai rakodá mctrLkások több mint á!lomá:-okon. Kérésüket azzal utasítot
félmillió munkaórá:ial rőc•iditettek me!,! lák el. hogy színesbőríieket nem alkal
TiJ.o kormánqát. Vinodolban pedi,g 81 maznak a vasútnál az újabb rendelke-
mozdon11t tet-,ek haszrtálhatatlarmá. zések értelmében. 

Kocsi é� mozdon; parkunk. ,asúll gyü.öletétől való rettegés kényszerí
anyagunk teljesen eiavult és folyama- tett rá. 
tosan romlik ·em kétséges. hogy az A tüntetés vezetőit elbocsátották, 
„államosításnak" minden terhét a köztük 30 olyan vasutast, akiknek 
vasutas dolgozók visel ik 27 éves vasúti szo gálatuk volt. 

Egy pé:da jarműiavitó ü�emünk ha�-
cából Az amcnka1 ,mpenal1stak ira- :-;agyszámú munkást börtönbe vetet
nyitása alatt ál ló katonai parancsnok- tek, ütlegeltek. még a gyilkosságoktól 
,ág megtette az 'ntéz ,�dé6eke_t _arra, sem riadtak vissza. Ezeket a fasiszta 
hogy argentin katonaka-t kuldJenck módszereket keményen megbélyegez
Koreába. Ez hatalmas tiltakozó tün- tük. 
tetést hívott é letre sorainkban Olt Minden brutális elnyomás el l!!nére 
h<igvtuk a munká és ls)a !og �men- azonban fo:ytatjuk a küzdelmet. 
tf.,� e 1 1  mériú' dnv•re ( 1 8  k.m) lévő Nagyon jól tudjuk, hogy a szá l l ító
Rosario városba. Utközben nagyszám- ipari munkások e{P.'ségének megvaló
han c_atlakoztak a tüntetéshez más sításával kényszenthetjük a kormányt 
munkások is. Amikor beértünk a város csak arra, hogy vegye vissza az el
közepébe, már többen voltunk, mint bocsátott vasutasokat, biztosítson a 
50.000-en. akik résztvettek a tiinte- megélhetéshez szükséges bért és telje
tésben és egyöntetűen követel!ük: sít,;,, több' kö\'ele1"'5ein',et s 
„Békét! Ves�zen a háborúi" ,.Le 

MacArthurra l !"  Joulio Uago levelét kiegészítik az 
E1. a tüntetés az egész országban elmúlt napokban Montevíde6ból érkező 

onas, visszhan!l'ot keltett. Számos sajtóközlemények. Argeminába,1 már 
községben tüntetéseket r.endeztek a hetek óla tart a vasutas sztrájk. A 
béke megvédése érdekében. ami arra knrmány, mely a sztrájk effojlására 
Hinv;;.zeri:e<te a Pt'ron-k<>�rnányt h<>gy törekszik. életbe /f,ptelte újból a hatá.. 
lemondjon argentin csapatoknak Ko- rozatot, melyet ez év januárjában ad
reába való kiildéséről. Ezeknek a tün- tak ki a vasutasok sztrájkjaval kapcso
•et.;,ekrek eredménye vo t az. hogy latban. Fnr,.ek a rende1er:1ek ér'. 'méhen 
a kormánv nvilatkozatot bocsátott ki, a vasúti munka (!gy tekintendő. mint 
ameh ben · többek között ezeket hadkötelezettség, a oasutas munkások 
mondja: pedif!. mint mozgósítottak. 

Ktilpo'ltikánk lekintet/,ben azt fog• 
juk •enni. amit a nép kíván é� sem• 

mi egyebe!. 
Peron azonban ledobta álarcát pár nap 
mulva, azt az álarcot, amelyet a nép 

1 >  ur11{!1ia11 · .La \larifarui" ap 
rámu/r,t arra, hogy Argentína sztráj
koló vasutasai a hadbíróságnak való 
átadás veszél11e alatt állanak. .4 lap 
közli, ho1w a ;e,1dőrség már több mint 
100 sztrájkolót letartóztatott. 

M1sk.:ilc személypá lyaudvar forgal
mi és kereskedelmi dolgozói 195 1 .  
augusztus 10-én ünnepélyesen foga
dalmat tettek Rákosi elvtársnak. hogy 
az őszi csúcsforgalom sikeres lebo
nyolítása érdekében maradéktalanul 
végrehajtják a párt á:tal kitűzött te! 
adatokat. Megfogadták, hogy a har
madik negyedévi tervet szeptember hó 
20-ra, a negyedik negyedévi tervet pe 
dig december hó 10-re befejezik. Ezen 
vál la lás te:je6ité5ére fa j!ag-os koosi
mozditási egységidőnek 1 20 száza
iéka. a gurítási teljesítmények 120 
százalék fö:é, az átlagos kocsitarlóz
kodási egységidőnek 3 szitza iékos, az 
anya•g!a-ka<rékooság 2 százalékos eme
lését vá. lal lá,k, A munk,is- és sze
méJvszáJ l ító vonatok menelrendsze 
rinti, a tehervonatoknak a 24 oras 
vonatbrgalmi tervszerinti közlekedé· 
sét fogadták. A vonatác,orgások •J<i
kiiszőbö!ésére, az. utazás, sebe ség 
fokozására és ba;esetmentes, forga 
lombiztos közlekedésre teltek ígéretet 

A Rákosi elvtársnak tett vállalás 
Miskolc személypályaudvar do!g'.lzói 
körében hata lmas lendületet adott a 
munkaversenynek. Minden do'. gozó a 
legjobbak sorába igyekezett fell..üz
deni magát, hogy bevá Ihassa szere
tett \'ezérünknek \Ptt ígéretét. 

A munkaverseny irányítását, kez
deményezéseket a kommunisták, 
népneve'.ők, szakszervezeti aktívák 
és. sztahanovisták ragadták maguk
hoz, akik suméiyes pé:damutatás-
531 és felvilágosit.ó munkával ma
gukkal ragad I ák a 6Zéles tömege-

kel 

Ma már az egé z á llomás hangos a 
munkaversenytől, a dolgozók ismerik 
eredményeiket, felismerik a hibákat 
és helyes irányítás mellett, menetköz
ben intézk�dnek azok kiküszöbölésére. 

A munkafegyelem 

megszilárdítása döntően segített 

Az öszi forgalmi versen} ben Mi · 
ko.c személypa,yaudvar fokozatosan 
tör előre és rövidesen az első helyre 
kerüt. A pályaudvar doigozói Rákosi 
eivlársnak tett ígéretükhöz híven, 
balesetmentesen, forgalombiztosan és 
kimagasló eredmények felsornkoztatá
sával bony:ilítják le a sohasem ta
pasztalt forgalmat. 

A leg11lóbbi kiértékelés alapján 
Miskolc szeménypá.yaudvar az or
szág legjobb sro.gálati helye mind 
a forgalom, mi� a kereskede,em 

teren. 

Az egy kocsira eső faj,agos kocsi 
mozdítási idő 1 20 ,zázalé;;ra. a te
hervonatok átlagos terhelését 1 26 sza 
zalékra, a munkás és személyszállító 
vonatok menetrendszerinti indítasát 
l Jú százalékra, ugyanezt. a tehervo· 
natoknál 105, a k.icsilartózkodási 
egységidöt J 1 7, a gyü.jtőkihasznalás; 
·ervel 1 18 száza:ékra teljesítették. A 
munkaver,eny időszakában a forgal 
rn, szo.gáialnál baleset nem fordult 
elő, míg a kereskedelmi szolgálatnál 
árukár nem volt. A harmadik ne· 
gyedévi tervet szeptember 19 re be
íejezték. 

A munkafegyelem megszLárdítás.: 
hoz nagy segítséget nyujtott Rákosi 
elvtársnak a Bányász-kongresszuson 
mondott  beszéde, ame,yet a dJlgo 
zók . értekezleteken, röpgyüléseken, 
vasutas vona·ra vonatkoztatva meg· 
iárgya,tak. Az eddig elért eredmé· 
n1ek világosan megmutatják, hogy 
a vasutas dolgozóknak milyen a párt
hoz, a szocia l izmus és a szocia lista 
vasút építéséhez való v;szonya. Pár
tunk és kJrmányzatunk gondosko
dása révén Miskolc személypálya
udvar dolgozói közül is szép szám
ma: részesüllek a dolgozók bakancs 
és cipőell átásban. A reakció ezen a 
téren is vereségei sze,wedett, akik az 
őszi forgalmi verseny eredményes
ségét cipö-prcblémá<kka•l i:gyekez.\ek 
gátolni, szégyenkezve á l lnak meg 
bec-sületes do\gozótársaJ:k előtt. 

Az ereumények fokozásával 
a háromnapos kocsifordulóért 

A párt útmutatását köyeti az őszi 
forga:mi csatában Tanai. János szta 
hanovisla gurításvezetö, aki a nép
nevelők bev)násávaJ minden szolgá
lat előtt megbeszéli a feladatokat a 
brigád tagjaival. Megadja a JÓ mun 
ka elvégzéséhez szükséges politikai 
fe:vi lágosíl�st, Je;kes munkával min 
den fe·adat elvégzéséből derekasan 
kiveszi a részét_ A brigád tagjai kö
ve,ik útmutatását és ennek eredmé 
nye az. hogy augusztus 20-tól 20 sza
zalékkal növelte az általa legurított 
kocsik mennyiségét a tervhez viszo
nyítva. 

Kiváló eredménvt ért el Szepesi 
János kocsi mester· Is. aki az egy ko
csira eső mozgatási időt 1 34 száza 
lékra, a tehervonatok terh0'ését 1 1 2 
százalé!<ra teljesítette. Munkamód 
szerét átadja d:ilgozó társainak, ál-

landó kapcsolatot tart a forgalmi 
szolgálattevővel és ) a  to[atásvezetövel. 
A gyengébb dolgozókat gyakorlati ok
tatással vezeti a iejődés útjára. 

Az őszi forgal mi  csatának lel kes 
harcosa Bede I I .  László lola!ásvezetö, 
aki szervező és ilránvító munkávai 
brigádj�_t a vállalások

. 
túlteljesítésére 

magával ragadta. ;, · yitra, Dezső in 
téző. brgalmi sizolgá.altev6 Jen
, . .  0 kereke a termelésnek. Jól szer
vezi és irányítja a\ munkát, je.enleg 
az országos őszi forga I mi ver:,eny
nek 1 1 .  he:yezettje. Hozzájárult az 
eredmények e'.érésehez ió munkájá
val Virúg József sztahanovista vo
natvezető is, aki brigádjával a leg-
jobb kapcsolalol tartja fenn. A jó 
ÖStiz.murlkának tula jdonitható. hogy 
az utazási sebesség eme!ése !trén a 
legutóbbi kiértékelés szerint 26.2 
kilométert éri el. ami a tervhez vi
sZJnyítva 1 26.4 százaléknak feleit 
meg. 

Hosszú volna leírni azoknak a ne
vét és teljesítményét, akik Miskolc 
személypályaudvaron derekasan kive
szik a részüket a termelésből. Harc 
folyik fit a munka os.at.aiterén az ő.;.zj 
csúcsforgalom s�eréért. a háromnapos 
kocs1fordu ó e:éréséért. A harc nehéz 
és küzdelmes, men sok nehézség 
közepette kell megvívni. T;;,vább kell 
javítani a szo1ga1ati ága· közötti 
együttműködési, az élenjáró szovjet 
módszerek bevezetését sakka I széle
sebb téren keU a:ka m,1zni. A munka
fegyelem 1azítóiva i szemben határo
zottabban fellépni, valamint a tiszta
ság terén még mindig megmutatkozó 
biányosság;ikat végleg fel kell szá
moini. A pályaudvar dolgozói elszán
tan küzdenek még a hiányosságok 
megszüntetéséért, mert meg akarják 
védeni eléri jó  helyezésüket és tud
ják, hogy fokozott harcot és telJesil
nrenyt vár lőiük a párt. a szocializ
mus építése és a béketab:>r. 

Balázs Aerenc főmozdonyvezető : 

Éberen '. figyelem a pályát, mert a dolgozók életére, 
népgazdaságunk értékeire vigyázok 

Az Országos Vasútüzenri-értekezlet 
I 

eleve biztosíték az őszi forgalmi \'l!T• 

határozatát kötelesség mC4,?\-alósí•ani. sen,ben való jo részvételre. 
Az őszi feladatok annyira növeked-
tek a vasúton, hogy szükséf;r van a Mi akadályoz bennünket 
háromnapos kocsifon:luló megteremté- . . . . . 
sére. Ennek e1<yik e16feltétele a [or- S�ei;megtakantasunk, telJe� kibonfa-
1<alom biztonsága, a mozdonyszemél, k�>Za�at na_1<ron akadályoz.zak a .  Jel -
zet éber szolgálata. zokneJ valo mdokolatlan feltartózta

A mozdonyszemél}!Zet ébenége szo
rosan összefügg a munkafeg1elem
mel. Amiről Rákosi ·' elvtárs a bányá
szok előtt beszélt, az mind vonat
kozik ránk is. vasutasokra. A szeme
met Je nem veszem a pá!i yáról., mert 
tudom, ho1<Y az oszi.ályha,rcban az el 
lenség minden módon megpróbál\a 
akadályozni békés építő munkánkat 
Azzaj is  tisztában vagyok, hogyha a 
menetidőt pontosan betartom, a moz
donv lámpáinak világítására, az á l  
lomásokra való behaladásra, az  elő
jelzés és föjelzők ;  állásának megfi1<ye
lésére gondot loroítok s ez véremmé 
\'illik. hathatósan segíteni tudom a ko
csiforduló meggyorsítását. 

A háromnapos kocsiforduló rnel<le 
remtése azt is kötele:zőleg írja elő 
számunkra, hogy a vonatokat teljes 
mértékben kihasználjuk, m inél több 
többterheléses vonatot továbbítsunk. 

A magam részéről ezt a harcot ösr.
szekötöttem a széntakMékossági moz-
1<alomrnal .  Résztveszek a 1 50.000 tonna 
szén me1<lakaritásáért indított mozga
lomban. 

A szénpernyemozgalom során, ok, 
tóber hónapban 347 mázsa szenet 

ta karitottam meg. 
Szükséges az, hogv gépeinket féltö 
szeretette l  gondo:i:zuk és Úll:Y kezeljük, 
mintha lörékenv üveg volna. A 1<éP 
karbantartása és szabványos kezelése 

tás, mint például október 31 -én az 
J O:'í9-es l!YOrstehervonat továbbításá
nál történt, Na1<Ylélény-Diósd állo
más bejárata elölt. 

A lorga lom biztonságát és a biztos 
továbbhaladást pedig veszélyezteti a 
,·ál tóörök, pálya. és sorompóör hanyag 
szolgálatlétele. A közutak soromoóinak 
lezárása e1<yik feltétele a IITOrs to
vábbhaladásnak. Mé1<is e1<yes őrbelve
ken feJelötlenül végzik swlgálatukat 
vasutas kartársaink és emiatt különös 
1<ondossággal. na1<yon óvatosan keil 
haladni egyes vonalrészeken. Egy 
példa erre; október 31 -én az 1 059-es 
1<vorstehervonallaJ kora ha1nalban ha
ladtam át Százhalombatta állomáson. 
A 14 es számú örbe!ynél. ahol a mii
út keresztezi a vasúlat, a sorompó 
nyitva állt. Az ör pedia:. mmt aki 
legjobban végezte dolgát, a padon 
aludt. 

Ez a ténv 1s arra figyelmeztet bet1· 
nünket, hogy a mozdon1·személ,-z�t 
éber szol1<álattétele elengedhetetlen 
tartozéka a vasút 1ó munkájának és 
amint erre tanítanak bennünket: ,.Az 
állandó figyelés kötelező ereje kell. 
hOll:Y áthassa valamennyi mozdonyve
zető és fütö egész szolgálatát, arinál 
is inkább, mert a balesetek által nem
csak a doJa:ozók életét és népg-azda
ságunk értékeit veszélyeztetjük, hanem 
sa'át é1� Dnket is kockáztatjuk.� 

BALAZS FERE. 'C 
ferencárosi fütöház 
fömozdooyvezero Je 

Hogyan áll a Gazda-mozgalom 
a Szombathelyi Járműjavító ÜV-ben 

A Szomba<bbelyi Já;:tnüjavító OV-ben 
egyre te.rebélyesed;k a Gazda-moz
galom. Megértettük pádwrk úl{nutatá
sá't a,z, a,nya,gtak.arékossággal kap
c<,olatba<n. Va!,amennyfür,ij{nek eszünk
be jutott a háború során földig rom
boit üz,emünk képe, ,a keréi<�o,·ác,.,mü
hely, a kodosztálly, a hősi újjáépítő 
.,-,unka megindulá518. 

Hata J,rna; ,;egj;i:séget jeleotett ne-
künk a Szovjetun,ió lámoga,ása. A 
romok elt�k;irit.á"3 utám 1 947-ben két 
es7Aerg-apa<lol, 1948-bari egy villamos
darnt é:s 1 950-ben nagytel jesfünérlyü 
'ég-kat1apácsot k-aoi,m1k a Szov jelumó-

l)ó!Á segítsé� jó 'murukával igyetk
�zftllk meghálá,lni. 

Tavaly nove� 7-re negyedrrdlió 
lor.nt érlékü felajánlálsrl tettünk. 

"-z idén annak e!le!lére, hogy ti7. 
siátatékkaf kisebtb a doliio:iók 
létszáma eiiy és negyedmillió fo• 
"'11 felajánlás-t tettünk novem-

ber 7-re. 
Rendszeresen tar-tunlk Gazoo-ötletnapo
k,at. Legutóbb 87 javaslatot ootaik be 
a dolgozók. s. ennek nagyre,.1� �1-
foe;adot.áik. 

A vasuta, házb8'11 új ítási hdet tar
tottunk. a mult héten pedig SZOT újí
'á,; kiá)i .á,; ,·olrt. Ezen a kiállítá= 
�z én újítás,omat is bemutatták Edd'e
� törött fé'kt>en,g-e,- fedet!eket eldrib!álk 
lava-;;!.atom ala,>ján 

• törött részre egy hüvelyt hú-
21.mk és ezt �gheg�jük. 

Az újítás érteke hmzáive<tóleg-n 
I S.OOO forint. Igen n,a,gy jelentőségű 
például Sós Józs.ef és biigádjáina-k 
•íjíláse. alók az ü1t<ó7,Ögyüríik építé
sét módooilottM<. Az újítás értéh 
20.000 fori11t<11 ;, meg-hala(Jja. 

Ndiézség�nk vama4c az anyageNiá · 

lás t«én. Az ÉSZ1aki Járn1űjavttó OV
böl például szep ,ember 9-e óta vá
runk egy baloldali oogyc.sa,tlál. fa a 

fontos mozdonyab11rész éppen a 
kocs:ik.at rendező 326-os sorozatú gép
hez kellene. amh-el éppen a kocsifor· 
du1ó leszontásá tuooánk see;íleo!. 
Ugyanígy vagyuok a légsz,Ya!tyuki<.al. 
g-özsreiepekl<e1 és gőzsuibá1yozóvaJ. 
-lyeket többszöri siiT'get,ésünk el
leoére sem szálrrot1ak le. 

Az ellenség csapágymelegedést 

és bőnfutást idéz elő 

A Gaz-da-.moz,galom és általában a 
,erme:<és emeléséne4c fékezői, az el➔ 
le,,séges e'emeket sorba iep,ezzük le. 
A pártis,zervezet eberség,ének kös-zön
betjuk, hogy 6 kerüJt le1epleznün.k ar. 
ameri'<ai im�rialis1ák belső ügynö
keit, Takács János jOl>boldalí ;;.zoc: ál
demokratát és társait: B.a atcn Sán
dor anyagátrnvót És Neményi András 
íómíívezetöt, aki!< a megrakol I kOCöik
nál csapáigymel,egedikt és hónfutást 
ídéztek e'ő és s<>:vos károka! d',<1/J!alc 
népgazdaságtmk,1a>k. 

Röviden ennyit, Mi, ;;zombathelyi 
Yasutas do1gozók váHalásokkaJ. a 
Gazda-mozgalom k'sze esítéséve! ee
gítjük a háromna!JOS kocsiíordu!ó 
megteremtését, a ·erv tú: lel jesítését. 
Arra kériük a ,.Szocialista vasú.tért" 
StZeJi<esz,tőségét, kísérj& f�yelemmel 
mu111'ánkal. eredmé!iveinkel. hiá
ny06Sága;nkat és adjanak segít5eyet 
ahhoz. hogy eredményesen vehessük 
ki részü,1kel az őszi for.galom gif<eres 
lebonyolításátból. 

Söveggyártó István 
a Szombat:helvi Jánnűja'Vító OV. g(!,z

lűi.ési la<katosa. 



Elj@n a s.o„jetuniő hiilpolitihifja� a be,@ es bistonsag politi1'aja� 
a népei. egyenjogúságánali és barátságánah politiliája ! 

A háromnapos kocsiforduló teljesítésének 
legf őhh akadályozója a vontatási szolgálat 

egyes dolgozóinak rossz munkája 
A magyar vasutasok az első orszá• 

ROS „ Vasutasnap" alkalmával ígéretet 
tettek Rákosi elvtársnak. hogy az idei 
őszi forgalmat - ami a vasutas do!• 
l?Ozókra eddig soha nem látott fel• 
adatot hárított - győzelemre viszik. 
Ha bármely szolgálati áir területén 
felületesség, hanyagság mutatkozik, 
akadályo.zójává vá,lik ígéretünk teljesí
i:ésének az ősz,i szá:!Htás zavartalan 
tebonyO:,ításána,k. a háromnapos kioooi· 
forduló elérésének. 

A vasu1asság saívós han:!ának 
eredményeként a vasút történeté· 
ben elösiör elértük a három és 

félnapos kocsifordulót. 
Ei azonban nem elég. A kocsiforduló! 
le kell szorítani hároll'I napra, sőt még 

ez alá is. Hogy ezt elérhessük, vala· 
, 

a pártsurvezeteknek és az üzemi 
mennyi szolgálati á,R'. eddigi munkáját bizottságoknak sokkal behatóbban 
meg kel) javítani. kell foglalkozni a vontatá.s összes 

A vasút munkájának felülvizsgálása problémáival 
során, egyöntetű me1rál lapitást nyert, Az idei őszi szállítási feladataink a 
ho1ry békeszállítás elnevezést kapták. Min-

a háromnapos koc&iforduló eléf-ésé- den jól továbbított vonat a béke tábo· 
rát erösíti. De ez fordítva is ál l :  a nek legdöntőbb akadálya a, vonta- háromnapos kocsiforduló elérését aka-tási szolgálat területén tapas.ztal- dályozó munka akarva, nem akarva, az 

ható. ellenséget szolgálja. A vontatási szol• 
Tudjuk, hogy a vontatási szolgálatnak 
olyan komoly nehézségekkel kell meg• 
küzdenie, mint a megfelelő keverő
szenek és egyéb anya,gok hiánya. Ezek 
azonban 

nem mentesítik a vontatási szol1rá· 
aatot a felelősség alól. 

,:rálatnál éppen a leR:krit'ikusabb időben 
bekövetkezett 

tömeges fekvemaradások, hosszabb 
menetek, tííztisztítások és a moz· 
donypark minőségi romlása mögött 
meg kell találni az ellenség kezét, 

.A rosstJul harbantartott n,o,ul,ony 

amely felületességben. hanyagságban. 
nemtörödömségben, a nelzézséflek elötti 
meglorpanásban, a közellátás eltúlzá• 
sában, pontos szol1<álattétel iől való 
ligyelemelvonásban jelentkezik. - félier,si a „ersenyt� a l1,áron1napos .,_ocsilordulál 

n,eg„alósitását 

). A mozdonykarbantartás kritikán 
aluli. A minőségi romlást nagyban elő• 
idézte a fűtőházlőnökök könnyelmű 
.magatartása a mozdonyok vezénylése 
. terén. 

Felrúgták azt az alapvető szabályt, 
amit a Szovjetunióban tö,vénynek te
kintenek. hogy 

minden gépnek meglegyen a fele-
lős gazdája. 

Dániel Keleti-lűt5bázi mozdonyvezetö 
és Balof!,h Ferenc fűtő jobb első !öten• 
R'.elyágyolvadá.ssal maradt fekve. Nem 
vizeR:ál ták meR'. a kenőberendezést és 
az,l, hogy az el lená-gyban van-e olaj . 
Október 28-án az 1907 számú vonattal, 
a pécsi fütöház 328-647 s,z. R'.YOrs• 
vonali mozdony.a Budafok-Hároson 
Németh József mozdonyvezető, Márton 
József és Gál Gyula !ütőkkel osőfolyás
sal fekve maradt. A mozdony alii! e'°' 
hónapja jött ki főjavításból. 

A vontatási szolgálat munkáját csak 
akkor fogja jól végezni. ha a lenti 
hiányossáJ:?"okat kiküszöböli és a párt
szervezet, üzemi bizotlsáR'. és szolgá
lati fönök a becsületes vontatási do!· 
gozók széles táborára támaszkodva, 
kíméletlenül harcol az etlenséf[, a fe-
1welmezettenséf[ és lazasáf[ ellen. 

A uontatási szolgálat dolgozói köves
senek el minde11tt, hof!.11 a htányossáf[o. 
kat kiküszöbölve. a ltáromnapos kocsi• 
fordulónak élenjáró harcosai le1wenek 
és vigyék f!.YÖzelemre az idei hatalmas 
öszi forgalmat, a békeszál[ítások ügyét. 

A szentesi fQtöház dolqoz61 november 7•1 feJaJálnliisul<at qyilnyör(I bronzvereUI 
albumba Wötve, eljuttatták Rá'kosi elvtárshoz, s iqéretet tettek arra, hoqy minden 
erejük...Cet seqitBc. a háromnapo.s kocsiforduló november 7-re való meqval ósítását. A fűtőházak dolR:ozói sem törődnek a 

mozdonyok jó karbantartásával. Ennek 
következménye, hogy a szolgálalképte• 
Jenségek száma az előző hónaphoz ké· 
pe;,t októberben kétszeresére emelke· 
del!. A leR:kritikusabb hónapban mon• 
dott tehát csődöt a vontatási mühelyek. 
a mQZdonykarbanbartás munkája. 
Jjesztöen sok a karbantarlás 11iányo�
isáR'.ai következtében előállott szolga
latképlelenség. Például október 2 1 -én 
Mátramindszenten a 376-554-es szá· 
mú mozdonnyal Szomszéd István moz
donyvezető fekve maradt, 111ert hetekig 

Lehetne sorolni a hanyagságból be
következett szol�á la  tkép telenségek 
egész sorát, ami a rossz karbantar· 
tásra vezethető vissza. Rákosrendező allomás dolgozoi  

_nem nézték meR'. a ltwettyűket. így 
azok el vízkővesedtek, 

Október 26-án a 938. sz. vonattal a 

íM2-01 5  számú mozdennya) Havasi 

Amíg naponként többszáz tehervonat 
rendesen közlekedik, egynéhány rosz.. 
szul karbantartott mozdony ezeknek a 
jó munkáját is veszélyezteti, mivel nem 
tud rendes n1enetid5vel hala.dni a vo
nalon. 

Az i lyen rosszul dol!foZÓ mozdoov• 
személyzet megbénítja az egész 

vonal életét. 
ER'.Y két selejtes munka tehát semmivé 
teszi a kocsiiordulóért való harcot, sok 
öntudatos harcos vasuta6 munkáját. 

A ligyel,netle11, s!:Solgúlat 

s!llSá,nos baleset előidé!!Sője 

2. A második föhiány: a figyelmet· 
ten szolgálat. Egy baleset, eR'.Y egész 
napra megakadályozza a háromnapos 
kocsiforduló elérését, mégis sok bal• 
eset fordult elő, a mozdonyvezetők ha· 
nyagságából. Október 12-én Szigetha. 
lom előtt Stefkouics Gyula, a Keleti• 
Iűtőház mozdonyvezetője lényes nap· 
p.al, előzetes értesítés ellenére, von�lá; 

· val nekiütközött a nyílt vonalon allo 
kocsisornak. A balesetnek számos sé· 
Fültje volt és komoly anyagi kár ke· 
letkezett. Október 13-án nappal a 
Rákosi -fűtőház Ede[mayer János nevű 
mndonyvezetöje a jelzőnél történt 
meR:állitás és értesítés el lenére úgy 
járt be az ál lomásba, hOR'.Y a ráütközés 
következtében mozdonya megron'J:(áló· 
dott. Debrecenben szeptember 27-én 
Arkos József mozdonyvezető motoriá· 
val hanyaR'.ságból határon kívül állt 
meg. A ráütköző 5626. sz_ vonat kisÍ<k· 
fott és sok ember életét vesztette. 

A lűtőházl'őnöh 
és n1,íísr:salii t,e:4etőh 

felelőssége 

3. A vezetés hiányosságai: A fűtő• 
házlőnökök és műszaki vezetők nem kö• 
rül tekintően és előrelátással vezetik a 
fűtöházakat. Tudott dolog, hogy moz• 
donyvezetőhiánnyal küzdünk és ennek 
pótlására 

többs.záz fiatal vezető és segéd
kezelö került nappali szolgálatra, 

'Ahelyett. hog,r gyakorlott mozdonyve
zetőkhö:r; kezdő fűtőt, kezdő mozdony• 

vezetőhöz tapasztali fűtőt tettek volna, 
sok esetben a komasá'R'. és más. a mun
kafeR'.yelmet al áásó szempontok ju!ot• 
tak érvényre. Ezért van az, hogy több 
R'.épre tel jesen R:Yakorlatlan, fiatal sze• 
mélyzet került. !ti fordulnak elő törne• 
R'.ével a hosszabb menetek, a hosszú 
állomási tűztisztítások. szolgálatképte· 
lenséR'.ek. 

A szolnoki fűtőházba egy ismeret• 
len fajtájú szén érkezett. Anélkül, hogy 
ennek a szénnek a tulajponságaival 
tisztában lettek volna, 

a műszaki vezetők olyan kevet"éket 
adtak a mo.zdooyra, aminek azután 
a vonalban katas.ztrófális következ· 

ménye volt október 6-án. 
Az orszá'R'. egyik legfontosabb vonalá• 
nak, a szolnak-budapesti vonatnak az 
életét négy óra tartamára megbénítot
ták, mert valamennyi szolnoki gép 
óraszámra meR:ál lt tüzet tisztítani, 
R'.őzt fejleszteni. 

A miskolci fűtőházban a félmil l ió lo· 
rint költst¾?gel felépített me/egmosó
berendezést eiryszerűen nem használ· 
ják. mert a berendezés egyik elzáró• 
csapja ál lítóla� ,,átereszt". Ezért nem 
haszn-á l iák már fél év óta, sőt méR'. az 
öszi forR:alom idejére sem hozták 
rendbe. Megyizs1ráltuk, hogy meddig 
tart Miskolcon egy-egy mosás. kide
rült, hogy három-négy na-pig. Olyan 
Q"épeket is visszatartottak mosás címén 
három-néR'.Y napra, amelyeken al ig 
egvnéhány órai javítás vollt. Az őszi 
lorR:alom nagy csatájában az i lyen 
munka mee-enl!'edhetetíen. 

A púrtsze,·ve;:seteh és ür:se,ni bir:sottságo'/. 
ne,n logla,ll.or:snak eléggé a 1nunlud"egyele,n 

,neg111:Silárditá11á-.l 

4. A pártszervezetek és az üzemi bi· 
rcttsá1<ok nem foalalkoznak behatóan 
a munkafegyelem problémáival; vagv 
csupán annyiban, hoR'.Y mennyi a későn 
jelentkezettek száma - ami ef!.yébként 
helyes. De azt már nem figyelik. J;iogy 

milyen a mozdony� minőségi 
karbantartása és még kevésbbé te
szik felelőssé a pártszervezetek a 

rosszul dolgo.zó kommunistákat. 
1A szakszolgálatnak pediR'. azzal adják 
a legnagyobb seR'.itséR:et. hoR'.Y a kom· 
11'.unistáktól meR:követelik 1>- leR'.fonto• 

sabbat: a kommunista példamutatást a 
munkában. 

Ugyanem kell megállapitani a munka. 
versennyel kapcsolatban is. 

A vontatási szolgálatnál a munka
versenyek lendülete és lelkesedése 
nem éri el a tavalyi ős.zi forgalom 

színvonalát. 
Az i lyen nagy feladatokat pedig mun
kaverseny nélkül megoldani nem lehet. 
Ha azt ak.anjuk, hogy a vontatási szol. 
gálat munkája megjavuljon, 

a kocsitartozkodási egységidő minél iobb teljesíteseért 
yersenyre hívták k i  az ország összes ál lomásait 

A párt H kongresszusa meghatá
rozJa feladatainkat a köz,lekedés te· 
rém A felemelt ötéves terv célkiiűzé
sei �ek megvalósítása <kötelezően elő
írja minden va6uta& dol•gozó szamara, 
hogy a megnöv���det_, :5�áilitásl .. f<;_' · 
a<lalo1'at a megievo szal l ,tas· eszklöwk 
ga,zdaságosab-b k!haszn,á!ásával és 
technikai továbh!ejleszresével, z.a.v.ar• 
talanul és zök>kenőmentesen hajtsa 
végre. . 

Fela<lalaink reljesítése érdek� a# 
őszi forgalom lebonyolítás.át az ed'cli-• 
gi,nél még szélesebb tömegmoz,gailom• 
má keli fejleszteni, hogy a dolgoZák 
ezt az ügyet ha,rci feladafo,a1k tekint· 
sék és megvalósítsáik a három és fél· 
napos, de ha !kell a háromntal)OS ko• 
csHordulót. 

Ez aizért is nagyjelent&égií. mel"I 
ezicteig a 1'.{ocsiáe&or,gások hátráltatták 
a wíllalf kocsiforduló elérését és ez. 

zel ötéves tervün:k fi. t�rvévének ma
radékta,i,an teljesítését. 

I<emény ha-rcot !kel l  tehát folytat• 
nunk célkitfüései•il:k eléréséért, hogy 
az év végén büsz!--én jelenlliessük 
Rákosi elvtársnak: .,Hazafias feúuia
twr/uu becsülettel teljesítettük." 

A lentiek meg;va'lósítása ér<lekében 
mi, Rákcsrendező pu. dolgozói 

a kocsitaTtózkodási egységidő mi
nél jobb teljesítéséért szocialista 
vei-senyre hívjuk ki Budapest-Fe-

rencv:áro.s láUomás dolgozóit. 
Mi, a szűk keresztmetszetek felSlzámo
!ásá,val 

a Nagy Okitó'beri Szocialista For-
radalom ünnepének tiszteletére 

válk1lj.uk, hogy az eddigi 91 s,zázalé
kes leadásos i'.wcsi1artózkodási egy. 
ségi<lőt 1 10 száza,lékra, a feladási ko
ositartózkoci.á!Si egységi-dőt 89 száz,a. 

l•ékról 1 07 száiz.aléikra, az, á'l:meneti ko
csila,rtózkodási egy&égidőt 92 száza
�ékró! 123 százalékra teljesít}ük. 

Felszólítju'., a többi ál lomások dol
goz.óit is, hogv kövessék példánkat és 
párosven;enytársuk tihívásávaJ osatia• 
kozzanaf felhíyá.su,1khoz. Előre koos.i
parkua,k gazdaságosabb •{ihasmá lásá• 
éri. a moz,g.alom széleskörű e:terjesz
téséért, ötéves tevünk sikeréért. a szo
ci a'! ista Magyaml'6zág felépítéséért, a 
béketábor erősítéséért! 

Az állomás dolgozói nevében: 
Dajka Fe.renc s. k párttitkár, Len• 

gye/ József s. k. OB-titkár és Békési 
Rezső s. ok. állomásfőnök. 

R·ákosrendező állomás kezdeménye
zését követésrenreltó példának állítjuk 
rendező- és teherpáilyaudvaraink elé, 
bízunk abban; hogy a dolgozók nagy 
számmal csatlakoznak dlhez a moz• 
ga,1omhoz. 

Milyen munkamódszert használok a menetirányításban 
Munkám minden mozzanatát két 

szempont vezérli: az elegy gyors moz
gatása és a vonatok rendessége. 

Hogy ezeket meR'. tudjam valósítani, 
már szolgálalba·lépéskor tisztában kell 
lennem a vonal nagyobb ál lomásai
nak forgalmi helyzetével, a további
tásra váró eleggyel ,  a vonatlorga Imi 
tervvel.  az aznapi rakodással, a futó 
vonatokban lévő eleggyel és azok 
helyzetével. 

Szolgálalbalépés előtt, megnézem 
vonalam legfontosabb ál lomását, Cell
dömölköt, a szárnyvonalakról várható 
vonatok helyzetét, s ezután megbeszé. 
lem a forgalmi szolgálattevővel és 
a kocsimesterrel az indítandó vonatok 
mineműségét és indulási idejét. Csak 
ezután megyek lel a menefüányítóba 
s veszem át a szolgálatot. 

Itt az előttem szolgálatban lévő 
menetirányító kartárstól >tájékoztatást 
nyerek a helyzetről: a vonalak tartóz
kodási helyéről, a fütöházak, vala
mint vonatkísérő telepállomások gép· 
és szakaszhelyzetéről, a mozR'.ásban 
lévő vonatokat továbbító gépek és 
szakaszok hovátartozásáról és a vo• 
na-tforgalrni tervről. Ezeknek ismere
tében kezdem meg szolgálatomat. 

Elsö ténykedésem, hoR'.Y beszélek 
a hozzámtartozó vonal ál lomásaival. 
Érdeklődöm az ott álló és rakodás 
a,Jatt lévő elegyről. Tájékoztatom őket 
a szolR'.álatunk ideje alatt közlekedő 
vonatokról. kijelölöm a náluk lévő ele
gyet tov á bbíió vonatokat, s így már 
előre tudják a napi programmot, ami 
nagyon megkönnyíti munkájukat. Az 
ál lomások ennek megfelelően szabá
lyo1,zák a rakodást és készítik elö a 
kocsikat a vonatokhoz. 

Ezután megbeszélést folytatok a 
szomszédos menetirányítókkal és ren
delkező állomásokkal Onnan is meg• 
tudom a vonalam felé irányuló vona• 
tok és elegy irányá1. mennyiségét és 

idejét. Táíékoztatom vonalam fűtöhá• 
zát és vezényleteit a szükséges gépek
r5l, szakaszokról, azok indulási idejé• 
ről' és felvilágosítást kérek az, esetle· 
� fordaváltozásokról. 

Eredményeimet 

a kollektív munka biztos'ítja 

Mindezek ismeretében minden erőm
mel azon vagyok, hogy kitűzött pro• 
grammomat megvalósítsam. 

Az utazási sebesség emelése ér-
dekében 

már az első ál lomáson érintkezésbe 
l épek - amennyiben lehetséges - a 
vonalamra belépő vonatok vonatveze
t5ivel. Megtudom tőlük a vonatukban 
lévő kocsik pontos besorozási helyét, 
hogy tola,tós vonatoknál az érdekelt 
ál lomásokat tájékoztatni -tudjam és 
magam is számítást végezhessek a 
szükséR'.es tolatási idővel. Közvetlen 
vonatoknál is ezt a gyakorlatot vég• 
zem 

vonail menetét a vonalon és bizto„íta-
nom kell a vonat rendességét. 

A gyorsteher- és könnyűkezelő
tehervonatok futásának megkönnyíté
se érdekében az azokkal továbbítandó 
darabáru! és kocsikat - ha szüksé
gét látom -, egyes á llomásokra cso
portosítom, s ehhez igénybe veszem 
még a személyvonatot is. Ezzel a 
módszerrel, már nem egyszer hatal
mas előnyt biztosítottam ezeknek a ·  
vonatoknak. Itt a z  áruirányító segít• 
ségét veszem igénybe. 

Eredményeimet emellett a kollektív 
munka biztosítja, s ez {eszi lehetővé, 
hogy a háromnapos kocsifordulóhoz 
m,eg!elelő segítséget adunk mi, menet
irányítók is. 

Németh József, 
a győr-szombathelyi 

menefirányitója. 
vonal 

Ha valamelyik v-onatná1 szükséR:es- A VASUT 72 VEZETÖTISZTJE.• 
nek, vagy célszerűnek látom a fel• NEK október 31-én adta lát Csanádi 
emelt sebessé1r a,lkalmazását. szemé· György elvtárs, az Allamvasutak vezér
lyesen beszélek a vonatO'I továbbító igazgatója mel[bízólevelüket. Beszédé
mozdonyvezetővel. Ugyanezt teszem, ben kiemelte, hogy az új vezetőknek 
ha egy fontosabb vonat előtt teher- fokozott harcot kell folytatniok a vas,. vonatot szándékozom elküldeni és a úton még ma ís meR:lévő bürokrácia menetidő csak a vál lalt nagyobb se· ellen, a párt vezetésével erélyesen fel ,bességgel érhető el. kell venni a harcot az ellenséggel Ugyancsak tájékoztatást kérek a b mozdonyszemélyzettől a kezelési be- szem en. Az uj vezetők ismerik a hös 
lyekről és a, kezeléshez szükséR'.eS idö- szovjet vasutasok munkamódszereit és 
ről, ami a vonatok menetét nagyon át fogják adni 2yakorlatl munká juk so
befolyáso_!ja. Ha egy tehervonatnak na- rán dolgozótársaiknak. Bognár elvtárs gyobb elonyt adhatok azáltal, hogy v út olit"k · o · ,.. • 
egy szemelyvonatot megkésleltetek, de a , as P 1 1 a_i ��talv vezeto.1e biz• 
az be tudja hozni késé&?t, néhány tositotta a vasut ÚJ vezetötis.z:tleit a 
])ere nem számít )l);en�or, de nekem 

I 
párt, a Vasútpolitikai Osztálv támoea• figyelemmel kell k1serm a személy- tás'áról harcukban. 



Vasutasok ! Sz i lard munkafegyelemmel, eber szolgálattete l le l ,  a szoviet tapasztalatok felhasznalásava l  
harcol jatok a háromnapos kocsiforduló megva lósításáért ! 

KÉT TERMELÉSI ÉRTEKEZLET 
A háromnapos kocsifordulóért ví• 

volt harcban nagyjelen!ösége van a 
termelés, értekezleteknek. 

Levelemben összehason lítást teszek 
kd lerm, .. ési értekezlet között. Jlleg 
kell jegyezni, hogy mindkét he'.yen 
zsúlo:ásig megtöltötték a dolaozók az 
értekezlet szmhe:yét. 

" 

Budapest Déli-pál\'audvaron Faraaó 
eh·lárs., .:·1 l hrn;.1�fönök besZéimoló.'.itt jÓj 
építette iel Ismertette az utolsó terv
negyed eredményei!, a terv teljesítésé
ben kitünl ftilöházi és forgalmi dol
gozókról szépen megemlékezett és 
h,>ngsú ·yoz!a 

a helyi pártszervezet és üzemi 
bizottság segítségét. 

J\legbíra:ta a munkaiegyelem lazítóit. 
s lendületesen felhívta a dolgozókat 
a szak111ai sovinizmus megsziinleté
sére. Az 1 952. évi terv ismertetésénél 
fe:hida a ligye,met a szűk kereszt
metszetekre és azonnal javaslatot te!!· 
hogyan 6züntcssék meg azokat. 

A sztaháno, 1sta oklevelek kiosztása 
zárta be a jólsikerü:>t termelési érte
kezletet. 

Ennél az  érlekez letnél a jó előkészí
té és beszámoló eredménye az voll. 
hogy számosan szó lak hozzá é6 a 
konkret javas atot sokasága jött fel
szmre. Ezekben a hozzászó:ásokban 

november 7-e és december 2 1 -e 
tiszteletére vállaliák a dolgozók 
az állomás szük keresztmetszetei-

nek megszüntetését. 

f.,l i  sem jrllcmz1 jobban 37. értekezlet 
lefolyását és értékét. hogy az értekez
let bezárása után még 6zámosan otl 
maradtak és csoportokba verődve tár
gyal ták  a felmerül\ prob'émákat. 

l\Ii történt Kelenföldön 

A má,1k ér!ekezlelen, Budapesl
J(eleniö dön. éppen fordi\ollia lörlint 
Sulyáns.zki e:vtárs, á l lomásfőnök be
& amolója nem ke:te!t érdeklődést. 
l\éhány szám�datol soro' l fel. konkrét 
credményelet nem is.mer!e!e!t a dol
gozókka l és ezek magukban semmit• 
stm jelente!lek. 

Az állomási kocsitartózkodási egy
ségidö alakul ásáról, ame:y a kocsi
forduló sú:yponti kérdéseihez tarto
zik, még csak említést sem tett. 

H ib�król nem beszélt . Pedig a Fém
hu l adékgyüjtő \' á l lalat á l la l  október 
1 7-én feladott kocsi még 1 9-én este 
az á l lomás !erü:etén volt. 

Az 1 952. évi tervből csak pár vonat. 
terhelési adatot ismertetett, 

amiböl ugyan egyik dolgozó sem tudta 
meg: mi lesz a feladata. 

Az egés7 beszámoló nem tartott 
tovább 15 percnél. 

Az i lyen beszámoló után nem lehel 

Nagy László guritó előmunkás : 

csodálkozni azon, hogy a hozzászólá
sok nem akarlak megindulni és kevc
s0n teltek javz6;atot a munka meg
jovílásiira 

S,tlyánszki a 1·ál aszadásban még a 
íe\10„ 11 ' kt \·és jaY3'- a'.ol is igyel:ezett 
azzal e:kenni, hogv az úi állomás jel
épifl!s mtncfr11 nehéz.stige' .. 111e:i1./d' '. 
Amikcr pedi!!' az eg, ik dol gozó ki· 
fogáso't,1 a vágányok közötli görün
g-, ös útrész á ' lapotát. az! válaszolta 
hogy majd az utasok e/apuss,ik. 

Czulán kiosztotta a s;. 'ah :lnovista 
okle,·ele!iet. Ahogy ezt végezte. a le· 
1Jccsü 1ésél mutatta a sztahánovista 
mozgalomnak és a kilüntelelt elvtár
saknak. ,\\ég arra sem méltatta az  új 
szlahánonsta eh-társakat, hogy a ke
zükbe adja az or-leve·ekel. Csak úgv 
odadobta eléjük az a-sztalra .  min! aki 
valami kel lemet en le!adalot hajt 
\tégre. nem pE'd i.z úgy, mint aki a 
púrt, a munkásosztály egyik ·eg-
na Q'yobb me!l'becsülés.ét jelentő ki-

, tüntetését to:mácsol ja, s adja át. 
Lindner Jó,,;ef elvtárs, a 8. Szak-

c,szlá'y fönöke szólalt fel. Beszédé· 
nck hiányos;;ága vol,t, hogy a ke;en
fölái dolgozók jó munkájáról csak 
me. :ékesen szólt és inkább csak a 
hibákat hozta iel. Pedig a �elenföldi 
dolgozók, élü kön a forga lmistákka l 
jó eredményt érlek el. Az ilyen beszá
rnu'.ó és hozzászó:ás után a termelési 
értekezlet nem éri el célját. A dolgo
zok nem segítik elő megfelelő jav�s
lala ikkal a szűk kcresztmt'tszetek meg
szün'etését. a háromnapos kocsiforduló 
megvalósítását. Az i lyen termelési 
értekezlet trlíin csak ezt a megjegyzést 
hal lani :  ,;,Ezért ugyan kár volt itt
marud,u . 

Szeretném, ha bírálatom hozzásegí
:ené az érdekelteket a !erme1ési érte
kez'eteken elhangzó beszámolók hibái
nak kijavilására és ahhoz, hogy a ter
mdési értekez letek a vasulon újabb 
termelési győzelmek fcrrásává vá!ja
nak. 

Soós Elek 
,·onalfelelös, Budapest. 

Budapest. 

A 
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Szocial ista Vasútért" 

bírálata nyomán 
Lapunk .,\'asulas Versenyhiradój,i - ja ,  úgy gondo'.om, hoQ'y ez is egyike a 

ban" igen .érdekes dolgot tapaszta l ·  ;egfonlosabb lén yezölrnek és azok, 
tam. • akik ,\1 iskolc eredménvét kiértékelték. 

Az október 6-i számban megjelent c•ak a puszta ,zámol,at •nézték, nem 
őszi forgalmi verseny kiér!éke'ésénél ,·ették figyelembe a kü lönböző moz
i:z e:ső helyezé. l az á ' '.omások közölt ga lomban. igy a Voro,in ·fé;e mozga
J\liskolc személypá ! yaudvar nyerte. lomban megmutatkozó súlyos hiá nyos. 

Cgyanazon az olda lon az ,.ütköző" 5ágokat. 
rovat a latt bir,i tatot kapott ,\lisko!c Jll i  o:vastuk a Szo\'jetun 'óbói haza
s�eméi, pályaudvar a tisita,áQ' terén tért e1vlársak e1beszéléseit. ameh bö1 
köYetelt hanyagsága miatt. nsegismertük az ottani á 1 ,omhok 

Ha olvassuk a versenvkiér!ékeiés rendkívül i  tisztaságát. ug) képzelem 
adatait ,  fe' Jünik, hogy Mis½olc á l la- el ha J\l iskolc ál lomás is kö,·eli ez( a 
rrás az anyaglakarékosság terén :35 példát a liszta,i,g terén és 1gyeksz 1, 
száza'.ékos megtakarítást ért e 1 , amely e'.eget tenni a követe'. ményelrnek, úgv 
meglakaritásban benne fogia !tatnak a semmi akadá : ya nem lesz annak. hngy 
\;szti tószerekkel és anyagokka l való ,\hkolc a lomás nemcsak az őszi far
ta karékosság is. g�lomban, hanem a \ orosin-moz· 

Azt tudji, k  a miskolciak is, hogy az ga lomban is péidál  mulasson a többi 
anyaglaka rékvsság egyik döntő ténye. id �omásoknak. 
ző a versen) kiértékelésnél és úgy lá t- l:n, remélem, l10Q'v ezen hiánvossá
szik, ezért takarékoskodnak ann, ira a gokon jal' Ílva, Miskolc á l lomás az 
! i -ztílóanvaaaa' hoav az „ütköző" an yag-ta karékosság; száza lék csökke
cikke szerirrt ... ,,s,zégye;ie a vasútnak. a nése nél kül a tiszta pá lyaudvarok so-
c•árosnak, az országnak. !togy a fel-

I 

1 aba lep. .. _ . . 
szabad,ulás �fá,n hét esztendővel i/yes· fol_dvan . La,io,;, 
mi e:orordul . Szeged_ a l .omas eluzem do! · 

En, Szeged á :omás fiatal dolgozó- gozója. 

Hardi István tanult a „Szocial ista Vasútért" riportjából 

Budapest Kelenföld-á llomás 
háromszöge le, elei intézett 
szerkesztőségéhez. Ebben a 
kezöket irJák: 

üzemi do:gozójának, 
l apu ,k  tar!�,sa fe:erl. 

fegye'.mez.el!en 

köl'et· 

A „Szocla,isza \lascítérl" 1 95 1 .  jú-
l ius  1 7- i  számában ige-n helyesen 
kritikát gyakoro, ádomásunk egyik 

Va,óban, ha valaki i lyen fe'.e'.öt:en 
kijc·entése'.:et tesz szo'gá'.ati főnöke 
ielé, a'l nincs t isztában az úi [egyel 
mi szabályzallal, de még a fegyel
mezell, öntudatos magatartással sem, 
ame'1yel ped;g ma minden do!gozó 
magyar rnsuta6n.ak rendelkeznie kell. 

2200 kocsi guritását vállaltunk, 
2421 kocsit guritottunk 

A hibát kihoztuk a terme'.ési érle
kez,eten i s é,; a most fo' yó őszi ior
ga'.ommal kapcsola los népnc,·e'.ő tan
folyamon. 

Termeiési értekez'eten ismerleitük 
most már harmadszor az új feg)'clmi 

A Nagy Októberi Szocial ista Forra 
dalom 34. évfordulója és az úi párt 
vezetőségi választás tiszteletére, én 
m int  pártonkívüli do1gozó, javaslatot 
tettem, hogy mi, pártonkívül i  dolgozók 
a termelés fokozásával, a háromnapos 
kocsiforduló megteremtésével segit• 
sük hazánkat szocia l izmust építő har
cában. 

Javasoltam á l lomásunkon, hogy kél 
müszak 24 óra a la tt vál la lja 2200 ko 
csi e-uri\ását. Ezt megbeszé l tem a kül
sős forgalmi  szolgálattevőkkel, kocsi 
mesterekkel, lérfelvigyázókkal .  Ebbe a 
mcgbeszé'.ésbe bevontam a saruel5-
munkásokat, továbbá a sztahanovistá
kat és a jó munl,ásokat. Mérlegel tük 
a befutást. az indítandó vonatokat és 
munKa!ervet dolgoztunk ki. Ezen a 
mee-beszélésen az ál lomásirányító vál
la I la, hogy a külsős forga lmi szolg-á 
la llevővel megbes1.élve 

felhúzzák az elegyet, mégpedig 
úgy, hogy a vonatkijárások ne 
zavarják a gurítást, mert vállalá
sunkat csak folyamatos gurítás-

sal tudjuk te:jesiteni. 
li!V csináltuk. Amikor Rákosi Mátyás. 
a magyar dolgozók vezére és tanítói� 
a bányásztanácskozáson a munkafegye 
lemről és a példamutatásról ú jabb út 
mutatást nvu j tott, örömmel á l l apítot 
tuk meg, hogy mi, az ő tanítása sze!• 
lemében végezzük munkánkat. A 
mi.nkafegvelem nálunk iá és ennek 
köszönhetjük, hogy a már eml ített tel
itsítménvünk nagvban elösegitette á l 
lomásunkon a kocsiforduló leszorítá
s, t A továbbításra kerülő áru ugvanis 
elöol> került a, induló vonatba, te 
hát  kevesebb ideig tartózkodva az ál
lomáson, leszorította a kocsitartózko
dási egységid5t, növelte az á llomás 
teljesítményét é� elősegítette a vál la
l ásunk tel jesítését, i l letve tú l teljesí
tését. Ha ezt folyamatossá tesszük, 
okkor jelenthet jük Rákosi elvtársnak, 

hogy Rá kos rendező ál lomás dolgozói a 
vasutasnapon tett szocialista munka
vál l idásukat teljesítették. 

A dolgozók lelkesen, harcosan fog
lal( hozzá a munkához. A kollektív 
szellem jó mit. Mindenki szívüQ'yének 
!ekinletle a vál la lás  túltel jesítését, 
meri a vál la l t  2200 kocsi helyett 2421 
korsit guritottunk. · 

Az e l lenséges meQ'nyilvánulásokra 
különös tekintettel voltunk. Éberen fi• 
e:vel tük a munka lol vama\át. és el 
vol tunk szánva a rra, hogy megtanít juk 
a munkánkat gátlókat kesz!yübe du
dá lni . Jllost, a háromnapos kocsifor
duló, teljesítményünk továbbfokozása 
érdekében hasonlóképpen szervezzük 
meg a munkát, a djuk  á t  a másik mü 
szaknak é az egvüttmüködés fokozá
sával igvekszünk tovább növelni ered
ményeinket. 

Sztálin elvtárs ayi la!kozata nae:y· 
mértékben e!ősegítette á l lomásunk tör 
ténelében páratlan· eredmény elérését. 
lelkesített bennünket és további ki-
emelkedő teljesítmény elérésére ser 
kentve va lamennyiünket. Megértettük, 
hoe-v a békeharcot csak jó munkával. 
a termelés fokozásával lehet l!VŐze
lemre vinnünk. 

NAGY LASZLó 
Rákosrendező á llomá� 

gurító előmun kása 
A rákosrendezöi do'gozók szép mun

kájukhoz. újabb győze'méhez újabb 
sikereket kívánunk. Az őszi verseny• 
ben a rákosrendezőiek együtt ha 1ad· 
nak a ferencvárosi és miskolci guritók 
kivá'ó do' gozóival. Együites jó mun
kájuk döntően befolyásolta a három 
és félnapos kocsiforduló elérését. Most 
arra kel l  törekedniök. hogv tapasztala
taik átadása '!)ellett. je'en'egi munka
módszerüket tökéletesítve úgv dol((o2>
zanak, hogy november 7·re elérjék a 
háromnapos kocsifordu!ót. Az ország 
dolgozó népe, szeretett �ákosi elvtár
sunk kíséri figyelemmel harcotokat. 

szabálvzatct. melvet a dolgozók 
ragy te1szé,se' fogadtak. Ezután 
Hardi István a dolgozók e!ő!t ön-
birá'.atol gyakoro!t és ígéretet tett 
arra. hogy h ibáját azzal fogja k i -
küszöbö'ni ,  hogy a1r. öszi  nagy for
galomban iegye!mezett, öniudatoo 
magalartással segíti feszített ötéves 
tervünk határidőelötli befejezését. 

őrü:ünk annak, hogy Hardi lst\'án 
tanu:t !apunk riportjából. abból, amit 
a cikk minden vasuta6 do!gozó 
számára kifejez : öntudatos va6feg,e. 
lem nélkül c.sak fékezzük, de nem 
gvorsítjuk a &zocialista vasút meg
teremtését. a szociaiíZiITlus gyorGülemií 
fe:építését, egyben a béke véde:mét 
is hazánkban. 

1 TIMAR KALMAN I Október .27-é_n 
_ na gy reszvet 

mellett temették el Timár K álmán elv
társat, a régi, magyar vasutas munkás
mozgalom egyik kiváló harcos'át. 
1 9 1 0-ben került az Északi Főműhelybe. 
A harcos munkást 1 9 1 9-ben e·fávolí
tották a vasúttól. tforthyék elöl éveken 
át bujdosott. mert feketelistára tették. 
1 923-ban a rendszer kopói mée-is el• 
fogták és kegyetlenül megkínoz1ák.  
1 926-ban újból letartóztatták. de min
den megpróbáltatás sem tör1e meg és 
tovább folvtatt• tevékenységét. A fel
szabadulás hozta meir számára a sza
badsá•:,-ot. Népközfársasá{(unk kormá
nya Tim'ár Ká lmánt, a felszabadulás 
után rehabilitá'ta �s föművezetönek 
nevezte ki .  

A Vasas- és Vasutas Szakszervezet 
koszorúi mellett. a rée-i elvtársak. ba
rátok és ismerősök koszoní; borították 
a sírt. Szakszervezetünk nevében 
Zsámboki M ihály elvtárs búcsúztatta a 
vasutas munkásmozgalom ha•ottiát. 

EMLÉKÉT MEGöRIZZOKI 

Békeszomhaiok segÍiÍk 
az őszÍ fo•·galmÍ ,Tersenyt 

Sztálin elvtárs néliá1111 hétte: ez• 
elöli elha111tzolz 111Jilatkozata iizemünk 
do/f!ozói körében tlllf<t/ visszhanRotl 
keltett. 

Békebizottsáf!unk békeswmbati röp• 
gqüléseken ismerlette a 11a.e-11iele11/Ó· 
ségü nyi,atkozutol u dolgozókkal. A 
röpg1Jüléseken részletesen megbeszél
rük és me{<viláRÍfolluk az úlmula!ás 
ef!lj-ef!U zé:e!ét. A 1111ilatkozat me(!ér
lése, de különösen maf[a az a ténlJ, 
hof!t/ Szlálin e'.t•társ. a békére uáf[t/Ó 
ef!ész viláf! al11ia m1ilatkozott - lel
kes h.anQu/alot reremtett a rÖpf!t/ií!é
sen. aminek sok csoportos- és páros· 
versenqiel!tivás lett a /1fü•e!kezmé1111e. 
Már}', Ferenc sztahanovista mozdoni1· 
lakatos például vállalta. hof!u 

a kocsiforduló leszorit'ásának elö• 
mozdít ására termelékenységének 

142 százalékról 1 70-re növeli. 
U.1!t/anif!11 a számos példa közül Fo�, 

József sztahanotJista mozdon 11lokatos 
feiaiánlotta. !tof!u /47 száza'ékról /80 
százalékra emeli /eliesiiménqét. 

Békebizotlsá[!t11tk h•>rcban áll a há· 
romnapos kocsiiord11ló me.t!lerem'é
séért és i/Wekszik a békeszombali rÖP· 

f[11űlésekre a dolf[ozókat minél rw• 
f!!Jobb számban mozj!ósilani. 

Minden siker ellenére is azonba,v, 
kommunista őszinteséf[f[el mef! kell 
monda11i. hof!u mu11ká11kban kotnat/J 

hiányossugok ,,annak. Még jobban 
előre vi!tetné,vk az őszi forf[almi ver
sem, sikerét, ha a békebizoltsáf[ veze
tőségi ta.t!iai közül Korok11ai Géza, 
Krakker Ferenc és Szed!ák Sándor 
e/otársak cörödnének a békebizottsáf[ 
mwzkáiáual és rész1ve1111é11ek a mef[• 
mozdu/ásokban. Azonban nem hailan
dók lársadaim; munkát végezni. 

Eppen ezért a békebizoltsáf[ minden 
eredmém1e mellett sem tölti be azt a 
s;,erepet, 111eli1re éppen most hivatott 
uolna. De nem /taf!t/íUk enn11ibe11. Már 
a lef!közelebbi iövőben úiiá foRiuk 
szervezni az üzemi bé//ebizoltsáf[ot és 
zettrekész. harcos. békénl1ef meavédenl 
akaró. a vasu:asok nemzeti feladatait 
se[!ítö el:.1/ársakat é< kartársakat vá
lasztunk be a békeb,zottsáa vezelősé• 
Qébe. 

GECSE L!t/0S, 
a Szombathelyi Jármiijavíló OV 

békebizotlsáf!i eb,őke 

A Szovjetunió vasu tasa inak tapasztalata segít 

a háromnapos kocs iforduló elérésében 
A Szovje; unióban járt első vasut35 ja, ítá,i á l iaQ'át a négy százalék al att 

tanulmánvcsoport iava.slala a lap ján ludjuk tartani, valamint ennek köszön• 
Budapest 11a1Zvobb rendező pá'vaudva- het5 az is. hogy a hőnfutás elleni kül
rain a vontatási 6zole-á lat meQ'szer- delem terén á l landó javulás mutatkovezte a kisoro!á;; nélküli kocsi javítást. zik. A kisorolás nélküli kocsi j avitás-Íl!V Budapest-Ferencváros, Rákosren· 
<lező, Soroksári-út, Budapest-kikötő, nak igen nagy jelentősége van. külö• 
Budapes'-Józseiváros ál lomásokon. nösen most az őszi lorQ'a lom ide1én, 
Ezeken a szolaálati helveken nap011. mert meQ'lakarít juk a kocsinak a ,·on• 
.,<'nt 1 20- 1 50 kocsit ia\'itanak ki a bri- latási míiheh be való beadási é„ kihú· 
gádok 1-2 ór� alatt. Ezekkel a iad- zá61 ide jét, azaz kocsi nként körülbelül 
lásokkal meQ'e:öz,k  a kocsik további I '� . �rá l, ami naponként körülbelül 
romlá;;át . Ie, en 1 20- 1 50 kocsiról szó - 1 000-

Ennek köszönhető,, hoirv a kocsipark 1500 koosióra mee-takarítást jelent. 

Nagykátán így érte lmezik 
a munkafegyelmet és az  éberséget 

Na.a11kátán október 16-án ellenör• zést larloltunk. 
Délután 11ea11ed hatkor a vállóőr-

hel11en beszélQeftünk 1(0111olt1i Pál uál/ókezelö, OB-termelési /'elelösse/, am!k�r lenf!11el G11örf[1/ állomásfelvi-
1!.IJazo, foraalmi szo/.i<ála//e"ö állnmásbejárást tartott. De ez az állomásbeiárás valami ef!észen szokat:un volt és nem lehetett az úi 111u11ka111ódszerf!k közé sorozni. mert ezért mé[T a Horthy-rendszer alatt is példás büntetést kaplak a dol.Qozók Len.� 1,ei G.11orf!11 Uf[t/anis kerékpáron a fefoételi éptilettől iövet, a Páf!á1111ok mellelli f!119lo{!úlon karikázott a torom1ba. Itt be,ll'to a szo�ásos ie{!11zelet u ief!t/ZŐ· konyvbe: .,allomásbeiárást tartottam" stb. Csak azt nem írta be, hOl!i/ 11em 

i{!az. Mert ki látott ol11an á 'lomás
beiárást. hOf!L/ toalaki kerék11árró/ me[!
lássa a sintörést, a oálfók épségét. ·" 
csúcssinnek a tösinhez oaló po11to& 
záródását, ésatöbb1. ésatöbbi. 

len{!rJel G 1JÖrf!11 e cikk nt/omán m1il
vá11 be fo.t!ia larta11i a forf!almi utasí
tás állomásbeiárásra vonatkozó rendel
kezéseit és a iövőben nem akar össze
ütközésbe kerülni a Fermelm, Szabál11-
zattal. A munkafegyelem ill/en mérvü 
lazitásu. mint a2 állomásbefárás /elki
ismerezlen. felületes mel,őzése. súltJ05 
baleseteket okozhat. Ezérl l1ell me,:(sziu· 
lelni minden állomásbeiárásra kötele
zett dolgozónak lengyel Györgyhöz 
i•:uézett figyelmeztetésiinket. 

A MÁ V lakáspolitikáját dícséri . . .  
T�bb mint furcsa, szó.s/e hajmeresztő! Az állomásfőnök munkáia na{!IJ ftl-A terencuárosi á'.lomásiőnök Rákos- lelősséf(f!el iár. Minde11rőt tud1da kell, rendezőn, a rákosre11dező/ Ce!lléden, ami az állomáson tör!énik, a nap m,na . ceglédi Vecsésen. a vecsési pedif! den szakában készenlétben ke!/ lennie, Pilisen lakik. Miért mindez? Mert a ha nincs is szolf(á/a'ban. Ezért i!ieri volt ferencvárosi főnöknek immár hó- helqesen: az állomásfőn·ökök ott lak· napok óta nem tudnak lakást szerezni. llflk az állomáson. Kivéve a felsoroltaHa lakást kapna a volt ferencvárosi ka!. Azok másutt laknak. Minde.f!.t/ik főnök, akkor a ielenlef[i ferencuárosi masull. Ef[r/ lakást ke!le11e csak sze· főnök bekö/tözhetne. a ferencvárosi fő• reztli és meflo/dódna a probléma. Nem nöki lakásba, a rákosrendezői a rákos- közömbös a kérdés sem az illetők és rend�zőibe. a �e_{!lédi a cef[/édibe. a 

I 
családtaf[iaik, de méf! az őszI forf!alom vecses, a vecsesibe. a pilisi a pi/isibe. sikeres tebo1111olítása szempontiából slb. 1 sem 

Szolnokon „küzdenek" a gépácsorgások ellen 
Az őszi forQ'alom. a háromnapos 

kocsiforduló megteremtése nemcsak a 
kocsik gyors ki- és berakasát teszik 
szükségessé. hanem a gépek Q'vors 
visszatérésél is a honos fűtőházba, 
hol!v lehetőleg ú jabb vonat,>khoz vezé
nye1hessék őket és ne ácsorogjanak 
gépeink. 

Ezt azonban nem mindiQ' tari iák 
sze•n előtt. Október 1 8-án pé'dául a 
424.245-Öl' számú géppel. az 1 703/I I/g
menetben jöttem vissza Budapestre. 
Amikor Szolnokra értem este hárnm
negyed hatkor, a fűtőházba küldtek 
Itt közölték velem hogy a gép az 

1 759-est foQ' ta to,·ábbítani Indulási 
ideje O óra 22 perc. Ez már magában 
véve is 

hat és fél óra 'ácsorgást jelentett, 
de mivel késve indultunk. az ácsor

gás ennél is na1rvobb volt. 
Az 1 7 1 2-eshez sem jött meg a e:ép, 

oda is más gépet keilett vezénvelni, 
�mi ú iabb kevere<lést idézett elő a gé
pek vezénylésében. Valószínű. hogy 
hat-hét óra alatt  befutott Szolnokra 
má• vonal is, amelynek f!épe elhozhatta 
,·olna a fenti vonatot és az 1759-es is 
közlekedett volna 



Vasutasok !  A tolatasok meggyorsífásaval, a vonatácsorgasolc megszunfetésevel, a palyák j6 karbantartásával„ 

a vonatkésések kiküszöbölésével harcoljatok a háromnapos kocsifordulóért ! 
--------------------------------------------------------------

A Sz o vj e l u n j � b a n, m i n �� n  ,a 9é�� � 
����<.:::,.Je9 9eben l ort e n1 k �� 

Írta: SZÜCS SÁNDOR, lábony állomás föniikhelyettese, a ,as utasküldöttség tagja 
Fe'eithe>.efu,n élmény oott számo'!"a 

l 
tenni. A . :nagam réöz.�ről � is ho� 

szoujetrmi.ol,eli átogauisom az a ieny, akarok 1arulnt az osz, csucs/orga.om 
hogy /ie:g�zí.nen tamdmá,zyozJuu.tam a lebonyolí'ásához, a kocsiforduló me_g
hős sZtr.Jjet vasuJo.sok nwnkamódsze- 1<11orsi!á�ához és__ eze� �er�_ztpi fel 
re,t. De nemcsak a szovjet vasutak ta· ef1!1!lt ofeves _tervwzk tul:tei,es,tesehez. a 
'nulmányozására nyil: lehelóségem, de be� védelméhez. . . 
módomban vo·t megismerni magát a De �emc�af< tapa�zta(oJ.:1-'mat bocsa_
szornet embert, a szoojet luútárirt és a tom do.gozotarsa,m .udasanak gyarapt• 

tására. � arra törekszem, hogy eJmé
/yíI.sem dJ>:go2Jáirtkb11A a Szoojetiutió, a 
s:aoojei nép, a ltős szovjet vasutasok 
iránti sreretetet és megbecsüiést is. A 
hála, a íorró szeretet érmét a tJilá1<· 
béke r,édelmeroje, dolgozó népünk igazi 
barátja és támasza, a nagy Sztálin 
iránti 

nagq Bolsevik Párt tt'irténet.ének IS· 
merelét, ugyaricsak a helyszínen ki
er;é,;zíteuem 2.uakorlati tapa.sztnlat.ok
kal. Fel.emelö érzés. IUJ/!IJ megtis2te/.Ie
té:,; volt számomra, hogy azokon a he
lyeken iárhatl.am, ahol vaJ r Lenin 
el'iJtiú-s járt. 

A magyar oasutas küldöttség öröm
mel és biZOlllJOS meghatódo!tsápual 
ment ki a ferihegyi repülőtérre és szá.'.lt 
be a Moszkvába induló hatalmas gép
madárba. Utazdsunkat igen Jrel!emesen 
töltöttük el. Háromnegyed hét után 
aéhány perccel érkeztünk meg a masz_k• 
vai repü:ő•érre. aha: őszinte melegseg-
1<e1 fo(!adtak bennün.ket. A repül�lérről 
ef!,ye,1esen a Gorkij-parkban fekvo nagy 
szabadtér, színlui.zba mentünk. ahol a 
szov1et vasutas nap ünnepségei za;
lotto.k /e. Már a rer;ülötérről .a Gorkij
parkig uezető útvonaban megál:apiJol
r.am /zagy mirulenütt pé:dás rend és 
tísztasá(! uralkodik. Ez egyben annak 
b1zonuitéka is. hog_11 a s.zovjet emberek 
fegyelmezettek, még ezen a területen 
is példamutatóak. 

A szov1et r·a.sutasok. bármerre jár
tunk. olyan vend.égszerete•.ben rész.esí
te,:ek bennünket. amilyenben még nem. 
volt részünk. A Metro, ua!aminl a 
többi pál11audtV1r, fiUőház és e(!_uéb 
vasu11 üzem megtekintése alkatmaval 
mer;g11öz7>d•ünl? arról, hogy mryen a 
szovjet ember öntudatos, szociaJ.i.sta 
munkafe1wezme. A pályaudvarok és 
üzemek munkáiát kfoálóan szervezik 
meg. A dolgozókat nagymértékben se
gíti a párt, a szakszeruezet és a szak· 
szolgá·at fe'adataik megvalósításá
ban. 

A Szovjetunióban gyözöd'iink meg 
igazán arról, hogy legf&,z,á érték az 
ember. M irz.den Aagyobb - álklmáson. 
üzemben és t,n,o áll" vonaú:m -s 
r;ezecésével egészségügyi swlgálat mü
ködik. A dolgozók egészségoéde:mére 
a sza-Jjet vasuton öná:ló és függeJ.len 
egés:uégügy, szolgálatot. létesíteit.ek. 
A korszeriíen feiszere.'·t intézmények és 
iidülők egész sora áll a r,asutasak 
rendelkezésére, de ugyanez az intéz
kedés hatja át a do:goz.ók családtag
jairól való go.7doskodás,t is. 

Az ufazóközön.ség kényelméről is fo
kozo•t mértékben történik gondoskodás 
a hata:mas Szoujetunió mérheretiJM tá· 
vo .sagokac befur.,; vasútvonalain. K.é-. nyelme;;en és kors:aerűen berendezetL 
vasuli sz.ereluények, az ál:omáson nagy. 
szerűen felszerelt várótermek, étter-
mek és szóraiwzóhelyek vannak az 
W.ozóköziinség szórakoztatására. 

A vasutas dolgozók e[mé:eti tudásá· 
nak kiszélesítése érdekében igen sok 
vasu!as i,sko'.a, tanfolyam és tudomá
nuos ,mézet fejt; ki működését. EzeA 
kozii1 megtekinterlii.k a Vasutas Tech
nikusok Házát aho11na.n gazdag tapasz• 

, ta:atckkal té�ünk 'vissza. Ugyanitt 
nyolc vasuti ,zakfilmet néztünk végig 
s ezekb&L is rend.kíuüJ gazdag tanul-
sagokal vonrur1.k •e. 

El lehet monda,u. hogy a s<JOVjet 
vasuta,· üzemek do:gozóinak fUlgy szá
zatéka sztahanov,.sta. A vasu!:nál 
rendkit•ü' sok rü,dalgozót fogla[/wzlat· 
nak és közü.' ük számosan járnak a ter• 
melés é:én és igen sok közöttük a szta
hanovzsta. 

Sok élenjáró. hős szov1et vasutassal 
beszé [<ettem. Nagy öröm vol! szá.
momra az <s. /zagy Iván Fjaáoravics 
Pártyin és V. Blazsenov elvtársakkal, 
a hazánkban jól i.smet1 sztahanovista 
mozd.cmyoezeiökkel LS beszé,tem. 

Nagy mege'égedéssel vettem tudo
másul amerra csak ;ártunk, hogy a lto.
zánkm felszab·adító. éle•ünket megsz� 
pitö Szovjetunióban, minden a béke 
jegyében törtémk. Sáját szememmel 
gyíiződhettem me_q az óriás,. riiagyar 
méretekbe11 elképze[heteflen békeépítke
zések üteméről, ame·yek mind. a kom
munizmus megua·ósl!ását célozzák. 

A do'gozók szórakoztatását is figye
lemmel kísértem Hatalmas oarkokban 
gazdag szórakozási tehetősége van a 
dolgozóknak. A szóralaozást célszerű
ség iellem21 tanul.,ágosak és okt.ató 
jeL'egiíek. 

Amennyire 1dönk en.gedie, mt min• 
dent megtekinre•fiink. Gazdap_ taoaszta
latokat szeraztünk. sok módszert hoz
tunk magunkkal a Szovietunióból. A 
küldótrség ualamenny, tagja elhatároz
ta. lwr;y a szocializmus hazá;ában !a· 
pa.,zcaltakat hasznosítjuk a szacta.Ji.sla 
vas!ll feléoítésére saiát rnunkaterüle
te1nken éopúgy. m,nt ahogy valamenny, 
vasutas dolgozó közkincsévé fogjuk 

llit használtam fel állom.winkuu a Sz�iíliat tapasdaitakbíl 
Most arra szeretnék rálémii. mtl11en 

segitséflet fUIUjtott számomra SZIO!liei· 
unióbeli látogatásom. 

Hazatérésem után tapasztaiatmmról 
beszámoltam vasillas dol,Iozótársaim• 
nok. maid hozzálátiOJ'll a szovie, ,m,n
kamódszerek (!yakarlatbaiUtetéséhez. 
Ennek eredményekéopen született mel!, 
Záhon11-állomás dolgozóinak a „né• 
f<!Jes kapcsolt" -moZf!.alomba való beál· 
lása. l 1!11 született me2 oéldául r:qo/.c 
1iao alatt 1 1  iltten néf!tJesmozr;almi 
békevonat in.ditása. 

Persze nem á/!otlunk m.e2 ennél 42 
ef!I/ mozgalomnál. Naf!11mértékben 
me,Iiavuti állomásunkon a munkefe
lll/elem, mert azzal a módszerrel dol
gozom, amelllt't a szouiet oeutö et,,. 
társakzól sa iát.íJ.olt.am el. Ennek kulcs11,.· 
a dol1<ozókka/ :J(J[ó etll/éni fof[lalkazás. 
a személllt's me[(f!TIÖzés, kérdéseilurelt 

megértése és az az akarat. /tofzq dol
gozótársaim.an segíi.sek. 

Ul!!la.nis beoezetlZm állomáslUÚIOn 
azt a példás módszert, amelu a tiszttl
sáf!.f!a./. és renddel /u:ilcsal.alban azt a 
példát alcaria me]!ho11.0Sitani, amel11er. 
ezen a lerüleren a S20<1ielanióban ta• 
pasztaltam. 

Szereinék Záhógg-áll-Omásból oiyQfl 
minzaál/omást 1/efemf.etú. minJ ami;I/Ctl 
a mi naf!tJ baráti szomszédunk határ• 

állomása, Csap és ebben állomásunk 
doll!ozói t.ooáhbra iö támo1iaini 101!· 
nak. 

Záhony-állomáson tehát eze„ a tére11 
is lr.omoh, eredményeket értünk ei, 
mert a rend és tisztasáu úti ára lép
tünk. ltthotti. eredmém/einket állbmá
sunk doll!ozóinak köszöllhetem, akik a 
S •ot1jefunióban szerzett tapaszlaJ.atai-
mat magukévá tették és alkalmazták. 

TJ! /. ,. /í� � 

-��llv�i-� 
Lelkes közön.,ég előtt rendezte m.eg a MA V központi h:i.t:tatalok kuttúr 

otthoniuuzk vezetűsége ifjúsági hangvusengét. 
Meg keN áilapílmzi, hagy a kultúrotthon ve21et.ósége ;6 mutúuit oég.zett, 

amillxx előkészítetce ttt a hangversenyt, l.ehetöséget adva a fiatal teftetségek
nek, a nyilvánosság előtt való szerep'ésre. - de nem kevésbbé szabad el
mennünk díc érő sz6 nélkül a kifejezetten vasutas dolgozók gyerm.Pkeiböl álló 
ifjú müt•észek, oalamint a rendezés - ame1y Ham:uas László jó munkáját 
dicséri - remek hozzáértése mellett. 

A Mlf.gve.-n_y sikere rámutatott arra az útra, ant.elym a kuJWrmurrkának 
ia lit,,/.1. R 

· efOlJirs aa mondta: ,.Ma a 'munka és a kultúra össze• 
lrerült. ma do!gozn.; és múoe/cdni egyet je,ent". Ebben a szellemben dolgozik 
a kullúrolthon vezetősége és m11u/,e11 felz,m;t e[ki'>ueé, hogy a do'.gozókkal meg
sze,rettesse a ,ru,.gasahb és a már meglwö etöadok melJetl a fi,-at e. iiadDk 
szárngpróbálgat.ásaihoz a segaséget megadja. 

Az ehhez hasonló hangversenyeket a kultúrottJwn r,ezet&ége a jövőben 
még sűrübben rendez, hogy a dolgozók müveszi és kulturális igérryeit kielé
githesse, hogy a kultúra és a munka együttes feggverévei nunéi szilárdabban 
tudjulz megvéáeni mi.nd,igáiunk élet-céljá!, a: nagy S:aaojeiunió �el. 

Major Gábor p ál 
ll S200iaista Vasútért 

s,ajtólOOÓb'ÍtóJa 

KULTÚROTTHONUNK ÉLETE 
A szegedi vasutas doll[oz6k lwllu

rá/is ir;énueinek kielé{liteséröl a vas• 
utas kultúrotthon gondoskodik. 

Ide /árnak azok tt. tJasutas doll[o
zók, akik szórakozni. tanulni akarnak. 
Van e{!q 2000 kötetes könyvtárunk, 
amel11 minden nap, délután 9 órától 
este 11 óráig a dolf[ozók rendelkezé
sére áll A könuvtámak . iaen sok ol
r,aso1a van. Itt mindig megtalál
hat;ák dolgozóink a politikai és 
sz.épirodalnti. sailót is. ameltJek egész 
nap olt<ashatók. A kön11vekert kívül 
sokféle társasjáték is van. Ezek közül 
lel[népszerübb: a sakk: versenqeket is 
rendeznek a külső üzemek csapataival. 

A szórakoztatásról a kultúrotthonhoz 
tartozó központi kultúrcsop:m gondos
kodik. Minden vasárnap este kultúr· 
míísort adunk. ahol sokszor a többi 
üzemek kultúrcsoporfjai is müsort ad
nak 

Ezen/uoül hétkőzben tsmeretter;esztó 
előadást. keskenqfilmvetitést tartunk. 
Itt tartiák azonkívül a oárt és szak
szervezeti gyüléseket, termelési érte-
kez!eteket. 

A dolr;ozók i-s azok csatádtaf[iai 
sürün láiof!atják a kultúrotthont. So
kan magukkal ltoz.:11.k gyerrnelteiket is, 
Í!Of!I./ a iarsas1átékokka1 elszórakozza• 
nak. A multban kocsma volt ez a he· 
ll{i.ség és a /Wlll/Obb beoétel érdekében 
hitelbe adta a bort. Sok vasutas iá.rt 
ide. 

Most. ami.kor harcot lurdetü11J1 az 
ittasság ellen. a ,nu,nkajegyelem meg
szilárdítása érdekében. na1t11ielentösi
l!e van art.11ak, hotrl/ a kocsmából kul
túrotthoru varázsoltunk Ma már más 
a hel11z1d. A bor és oá/inka heluett 
szórakozást, pihenést és nevetést 
„mérnek" a Ot1Sufasok részére és mind 

többen iárnak kuJtúrotth-On.unkba azok 
közül, akik oalam.ikor csak a bor ked
véért látaeatták ezt a hel11isél!ef. 

SEBOK ILONA 
kezelőnö, Szee-ed 

A szakszervezet.! mozgatom folyólratml!dc októberi száma a szakszervezeti munka rootas kérdéseivel foglaikoztk. 
A vezércikk js,nertelj a Szakszerve

zeti Vl!ágszövetség hatéves harcát a dolgoZók egységéért és a békéert. 
Sebes István elvtárs cikke a takaré

kosság népgazda...<>ágl Jelentőségét tá,•. 
gy.alja és rámutat a S?.akszerve?A>tek fel• 
adataira a tak.arékoosági mozgalom to
\."ábbfeJ!esztése érdekében. 

N. Pepova, a Szovjet Szakszer,..,,,.,tek 
Közponll Tanácsának titkára a szovjet 
�zakszervezetek . klllturá1is tömegnevelO 
munkájá!"ól számol be. Döbrentei Ká 
roly elvtárs a szakszervezeti munka 
egyik legfontosabb kérdéséről, nz 
instM.lálo és ellenőrző munka megja
vitá.sá.ról Irt cikkel A Nemzetközi mun
kásmozgalom rovat közli G. di VitlO!'ió 
elvtársnak. a Szakszervezeti Vllégs.w
vetség elnökének Cikkét a sárga 9zak• 
�%ervezet! inteniacionáié kon.<(l"e681UlSá. 
ról. 

A lap többi cikkei: V Volgin.: 
Lenin és Sztálin a vé�altlls 
e llen&-zé9éról. 

G. Filoreanu: A kollektfv .:.zerz(Sdé. 
sek ellenőrzése Romániában. 

K-ler Judlt: A munká.-ieve1ez/l· 
hálózat feJ,lesztésével ..-6sftsük a 
szakszervezetek tömegkapcso
latát. 

Vi.rizla1 Gvula: Az aiktiva-napo,k .1ó 
megs.zer\le.zés�yel a szakszerve
zeti akUvák ma.crasabb s?:invo 

11aláél-t. 
Lombardó Toledano: Latin.Amerika 

népei az USA Imperializmusa 
ellen. 

Japtin az USA távolk-1.f recyv.-. 
raktára. 

Olvasd a MUNKA-t, a ezake"""ezetl 
mozga,!om to1yt·ratáU 

• ,1örea3 �os I 
• kocsiforduloer t .  

Kartárs! H•t �Ja ;illok az ;iflomásOt> és várom. t,oqy ldral<Ja.nal<, -pedig Tata
bányárol etöjelentett-ek érkezésemet! Még ma üresen vissza kell mennem ..a .bányá. 

ba., hoqy ismét meqrakjan• szélnnel! 

· fii-levél „az őszi csúcsforgalom 
legjobb ifjúmunkása"-címért folyó 

versenyben való részvételről 
fődi Sándor sztahano\;s1a ifjúmun-

1
-sebb dolgozók nagy figyei.lemmel lli

kás mozdony,·ezietö felhívása uagy sérték eröfeszíté;üai,;el 
le:,kesedéc,t váltett ki óudapest l\yu- A megszilMClitott munkafegyelem ga,U·pá"iyauds.a,r ili-oolgozó.i között. &lalJJát képező minden CNdmé-
R�pg;-ü',é;,en __ �é!:�.k . meg !elada nyim!mek. 
talnKat az os,r szal,,ta.."<ll;kal kapcso Ot•= • ..__ •d nk eg -h k' t .,,,.,,. latban Hac os h,..,.,.ulait uralkodott -i;u \H,ga u r g=n en ~~s· 

• , · e ; ".""" . '!7 beszélést tart és ter,szerint végezzük ér1ei;�_Jeten :-l �z�y felszinre_ kerul feladatunk.it Az áruk.at minden kár 1ek hia�)IOS5aga.½r',.. �5- • �U ha�oztul< nel!(ül kez,!4:ük. A h,komnapos kocsie!_, _ � C&rltako-runk Födi elvtárs f<f. focdulót helyes munkamegszervezés-htusahoz. _ siet es 164 sz.imi!&os átlagteJjeii-t. 
harcba tnduhml< a szakszervezie· ménnyel segítjük a előző 122 száz.a· 
tüni< által alapított vindordszlóért. léktal szemben. 

Epppen ezért vállaltuk. hogy minőség- Hi:myosság is van. Mióta a szt.ma-
munká,·al, tervünk idö előtti teljesi- novi�1,a szi,ntet elértük, a(l;ót.a még ál
tére,,el segítjük a háronmapoo koc:.i- landó muntahefyünk sincs. lde-ode sé
fordu1ló �ecemté5é!t. tál juk a mun ·a.'dő egy részét, s ezzel 

Hozzáiá!Ilun.k a ki. és berakások csak árbanak nekünk. Szilagyi Károly 
ml"l1;!!'vorsitásához. az án.ikárok fel- raktár!ónök oetn fog'.elkozik velünk. 
számolásáho.i. Lipcsei István . s.v.aha· az üzemi bizottság nem s,egit bamün· 
00\'ista rakodómunkás brio-áduok kd ahhoz, .hogy állandó mookahe!y 
egyik tagia .azt mondta · a(l; egyik röp- biztositá�á-�:a1 még nagyobb el'<i!fimé. 

iryűlésen, hogy a• őszi feladatok vég. 'IVd.Et equnk e!. 
rehajtásáhc,z SZÜ'k!sé!! volna az üZE(lll Pusztai József. 
bizottság támoga-tá'sára. sz;ta/tanovista rai<odómunkás, brigád-

Munkánk eredménnyel járt Az id6- vezető Bu�-N)'Ulleti-pályaudvar. 

Vasutas fiatalok a népi repülés.ért 
A repQlk, ami a felsubadulá5 eliitfl 

idiiben a kiváltsáqosol< sportja volt, ma 
m;ir 16meqsporttá fejlii<iött a dolgozó 
fiatafol< ezrei sajátftják el a modem 
repQléstechnika vlvmányait. A vasuta. 
fiatalok kilzüi is eqyre tM>ben csatlakoz. 
nal< ehhez a nemes mozgalomhoz é5 
ismerik meq a repülést, birtokosai lehe� 
nek annak a naqy megtisztelésnek, 
amely ution valaha csak sómljlozhattunk, 

Fiatal repül6sportunl<ban. a MAV. 
repülö alapszervezetben már vannak 
olyan fiatalok, al<ik példaként állnak 
eliittünk s a szovjet sztálini Sóly
molc példáját követik, akik a nephad
sereqOnk tisztjei. tiszthelyettesei vaqy 
üsztjelöltjei lettek. Ilyen például Galam. 
bos tmre, Bába Sándor, Biró János, Bors 
Imre Ribi Tibor az Eszaki Já.rmüjavitö 
fiataÍJal és még sokan mások, al<ik 
helytállóan teijesltik kötelesséqUket a 
honvédséq léqi erejében, a Magyar 
Repatii Szövetséqben, vagy a Maszovlet 
különböző szolgálat! helyeln. A repQlii 
növendékek a termetesben is élenjámak, 
mint pl. Pénzes fstv;in ifjúmunkás, aokl 
Jó munkájával kiérdemelte a sztahano
vista kitüntetést. Vaqy Tozonvi Kálmán 
baltárs, aki a Szolnoki Jánnatavítóban 
dolgozik, 28.000 forintos újltás.lva, er6 
sftJ a békeharcot, ötéves tervünk sikere! 
tellesillését. A �pillés fejlesz.ti elmélet� 
szakmai tudásunkat. növeli önbizalmun 
lc'1lt. 

lffúmun1<.tso1t. fiatalok veqyetek részt 
a MAV-�pUlii alapszervezet munl<áji-

ban, fejlesszétek szakmai és politil<al 
tudásotokat. hoqy m41tó taqJa1 lehes
setel< a llaqyar N6pk6zt.trus6q 1"" 
erejének. JelentkeZZ<ttek attrvuetilnk. 
ben; Budapest, XIV •• Thököly-u. <41. Uán 
alatt. 

HAMENDA FERENC 
fii. vezetii pmt. 

� oí� 
w� 
FORGALMI :.LUU.1ALA 1 NAL: 

első helyezett Miskolc állomás, má
sodik · Rákosrendező p. u. 

VONTAl ASI :.LULtiALATNAL: 
elsö helyezett Szombathely tütöbáZ, 
második belyczt-tt mátészalkai fűtő
ház. 

P�LYAFENNTARTAsl SZOLGA-
LA TNAL: első he'.yez.ett l(iskunhalas 
Oszlálymémöl<ség, misodik helyezett 
Szombathelyi Osz1álymérnöksée-. 

MOHELVI SZOLGALATNAL: első 
helyezett Landler J nő Jármíivajító 
OV. misodik helyezett &zakt Sánníl
javító OV. 

A .,Teljes qózzel'" cimtl új vasutaslilm eqyik Jelanete. A rendklvUI él'dek-. 
lzq.ilmakball bövelkedö, és tanulságos filmet minden dolgozónk néZ:N ,,_ 

s a tapasztaltakat hasznoslt&a munk;iJábar,, � 
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DICSOSEG 

A LEGYŐZHETETLEN 

MKET ÁBOR VEZÉRÉNEK, 

NÉPÜNK 

NAGY BARÁTJANAK, 

A NAGY SZTÁLINNAK! 
,,. 

1 951,  AUGUSZTUS 20-TóL OKTóBER 
20-IG AZ öSZI FORGALMI VERSENY-
BEN LEGJOBB ES KEVÉSBBÉ Jó 
EREDM ENYT ELÉRT SZOLGÁLATI 
H ELYEK. 

FORGA LMI SZOLGALAA' 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI HELYEK: 

1. Miskolc, személypályaudvar. Az 
egy kocsira eső mozditási egységidöt 
1 18, a tehervonatok te-rhe'.ését 126, a 
szeméJyszá·litó vonatok meneu·endsze· 
rinti indítását 1 10, a tehervonatok me· 
netrendszerinti indítását 105, a kocsi
tartözl<oclás-1 egységidöt 1 17 százalékra 
teljesítette. Az anyagtak.arékosság terén 
az idén'.'·szabványhoz viszonyítva 35 
sui.zalékos megtélkarítást ért el. Az ál· 
lomáson közleketj_ö ,·onatta1 baleset 
nem történl. összes pontszáma: kocsi
forgalm�hoz viszonyítva: 2 1 0  pont. 2. 
Bp. Déli-pályaudvar. 3. Szerencs állo
más. 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉR'I' 
SÍOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Kurd-Csibrák állomás. A kiértéke
lésre keJ"ülö időszak alatt az állomáson 
a személyzet hibájábó1 baleset történt. 
2. Győr állomás. A kiérté.ke-lésre kerü'.ö 
időszak o!att az á!lomáson a személy 
zet hibájából baleset történt. 

VON TATÁSI SZOLGÁLA:T 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI HELYEK: 

1 .  Miskolc, fútöház. A mozdonyja'vi• 
táSi kö'.tségüket a tervhez viszonyíLva 
10 százalékkal csökkentették. Az e� 
üzemi mozdonyra eső napi kilométer· 
t€•ljesftmény a célkitüöéshez visz.onyit· 
va, 23 százalékkal emeJ.h:edett. A 2000 
tonnás mozgalomban a napi többterhe
lés a cé:.kitűzéshez viszonyítva 87 szá
zalékkal e1ne!kedett. A mosástól-mo. 
sásig-mozgatomban a mozdonyok kin
teljesítménye a célkiLűzéshez viszonyít
va 56 sz6zalékkal emelkedett. A min_.. 
den út jövedelmezőségéért mozgalom
ban a vonali mozdon'\o-személyzet 70 
százaléka vesz részt. Szénmegtakarítá• 
su.l.,; a tervhez viszonyítva - 1 1  száza
lékos. A vontaMsi személyzet hibájából 
egv szolgálatképtelenség fordult elő. 
b?.1e�et nem történt. összes pontszáma: 
992 pont. 2. S:<ombathely, fút6ház. 3. 
Békéscsaba, fütöház. 

KEVESBBÉ Jó EREDM ÉNYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1 .  Pécs. fütöház. összes pontszáma,: 
125 pont. 2. Székesfehérvári fütöház. 
Az egy mozdonyra eső javitásf költsé
güket a tervhez viszonyítva 63 szá
Zalékkat ttHlépték. Az „gy üzemi moz
donyra esö napi kilométerte]Jesitmén,·· 
nél a csökkenés 8 százalék:. a 2000 
tonnás mozgalomban a napi többter
he!és a célkitűzéshez viszonyítva 2 
százalékQs lemaradást mutat. A vonta
tás] személyzet hibájából ké'l szolgál�t
képtelenség forduH eló, ba'ieset nem 
volt, összes pontszáma: 417 pont, 

PÁLYAFEN NTARTÁSI SZOLGÁ�AT 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Nyireqyházj osztFllymérnökseQ'.. Tel
jesítménybérben végzett munkák át:a. 
gos teljesítési száza!éka 122 százalék. 
Az összes munkaórák 83 százalékát vé
geztél{ teljesitménybérben. A kocsik ki
es berakásánál fe'merült állagidö 0.63 
óra. Jó ere-dményüket főleg a melegcsd.
kány. s � liova}iov-módszer gyakorlati 
alkaimazásával ér·ték el. összes pont
száma: 89.6 pont. 2 Bajai osztálymér-1 
nökséq. 3. Kisüjszállási osztálymérnök
séq. 

KEVÉSBBÉ Jö EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Győri osztálymérnökséQ. Teljesít
ménybérben végzett munká.k át!agos 
te!jesitési százaléka 1 1 9  száza,Jék. Az 
összes munkaórák 68 százalél..:át végez. 
ték te}jesítméilybérben. Az átlagos ra
kodási idő: 1.53 óra. összes pontszáma: 
43.9 pont. 2. Székesfehérvári osz,tály'• 
mérnökséq. Tcljesitési száza!éka 1 16 
százalék. Az összes munkaórA.k 62 szá.
.z..alél<át végezték teljesítménybérben. 
Átlagos rakodási idő: 1 .20 óra. összes 
pontszáma: 44 pont. 

KERESKEDELMI SZOLGÁLAT 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Bp. Nyugati-pályaudvar. Kereske
delmi főnökség, Az a.Bagos rakodási 
időt 18 százalékJ<aJ csöl<ken tette. Kocsi
kihasználást tervét 128 száza1ékra, á1-
lomé1Si kocsikihasználási tervét 97 szá
za:ékra teljesítette. Irányvonalképzés 
terén 150 százalékot ért el. ötnapos 
berakási te,·vét 100 százaléKra teljesí· 
tette_ Auagos fog!all<ozlalási fol< 90 
százalék. Anyagtakaréko sás;t terén ter
vükhöz képest 30 százalékos megtaka
rítást értek eJ. Arukáreset 0.02 száza.
lél.;:ban fordu!t elő. Osszes pontszáma: 
281 pont. 2. Miskolc. személypályaud
var. Kereskedelmi főnökség. 3. Záhony 
állomás. Kereskedelmi fönökséq, 

KEVESBBÉ Jó ERED M ENYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Salqótarján-ki.ilsö. Kereskedelmi 
fönökséq. A munkaversenyt elhanya
�olják, (gv az eredmények tgen ro�zak. 
.i:lsszes pontszáma: - 4 pont. 2. Rakos
p alota-U jpest, Kereskedelmi Hivatal. 
Az elmúlt időszakban a szolgálati hely 
nagyon lemaradt. összes pontszáma 76 
nag-\'on demaradt. dsszes pontszáma: 
- 76 pont. 
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M ű H ELYI SZOLGÁLAT 

A LEGJOBB SZOLGÁLAT-! H ELYEK: 

1. Szolnoki Jármüjavító üzemi Válla
lat. A vállalat időarányos te1·vét 107.8 
százalékra teljesítette az tOOO Jelen.éLJ 
órára eső egysé_gleljesitmények 3.13 
egység. Tervszerűsége 93.4. \"á.llaléisát 
331 százalékra te♦jesitelte. Anyagtaka
l'ékosságban egy főre eső forintértt"k 
182 forint. összes pontszáma: 35.84 
pont. 2. Landler Jenó Járómüjavitó 
üzem1 Válla lat. 3. tszaki Járómüjavító 
úz.emi Vállalat. 

KEVÉSRBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

I. Miskolci Járómüjavítö üzemi Vál� 
lalat. Idöarányos tervét csal< 97.8 szá
zalékra teljesítette az 1000 .lelenléU 
órára eső egységteJjesítménye 3.36 egy
ség. Tervszerüsége 94 száza!ék. Válla
lását nem teljesítette, mivel tervtelje
sítés terén iS elmaradt. Anyagtakaré
kosságban az egy före esö érték 277 
forint. összes pontszáma: 31 .62 pont. 2. 
Debreceni Járómüjavítö Ozemi Válla. 
lat. Versenyeredménye a helytelen adat• 
közlés miatt nem volt kiértéke1het6, tssz,. 
sze5 pontszáma: 0 pont. 

órára e.ső egységteljesítmén:ve 3-43 egy- von-asara azt felelte. hogy '5t nem ér· 
ség. Tervszerűsége 93.4. Vállalását 331 dekli, adják l<i a munkakönyvét. 
százalékra teljesítette. Anyagtai<arékos-
ságban egy före eső érté"k 182 forint. LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT A LLO-
össz:.es pontszáma: 35.84 pont. MÁSI KOCSIINTÉZO: 

A LEGJOBB ES KEVESBBÉ Jó ERED
MENYT ELERT DOLGOZOK KIÉRTÉ
KELÉSE. 

FORGALMI SZOLGÁLAT 

RENDELKEZO ES VONATINDITó 
ÁLLOMÁSOKON: 

ALLOMÁSVEZETö, ÁLLOMASV EZ ETO
H EL YETTES ÉS TÉRFONöKöKNÉL LEG

1. Deli József állomáseiöljáró, Deb
recen. összes pontértéke 88 pont. A 
kocsielosztást beleértve, a póte!osztást 
is 87 százalékra teljesítette. A kocsi· 
szükséglet 34 .százalékát biztosította a 
rakottan érkezett kocsikból. Az idegen 
kocsik átlagos tartózkodásának csöl<• 
ken tésében 136 szá.zalé.kot ért el. 2. 
Kajdí János főellenör, Celldömölk. ösz
szes pontértéke 72 pont. 

JOBB EREDMÉNYT ELERT DOLGOZOK, GYEN G E  EREDM ÉNYT ELÉRT ALLOMÁSI 
L Safcsák Miklós f6felüqyelö, állo

másfőnök, Miskolc., sz_iemélypályaudvar. 
ös.szes pon tértéke 94 pont. A 24 órás 
vonatforgatm1 tervet 68, a tehervon3.tok 
terhe'.ését 126. a kocsltartözkodásl egy
ségidőt 1 1 7  százalékra teljesítette. Allo
másán közlekedő vonattal ba!eset nem 
történt. 2. Haraszti Ferenc. föfelüqyeló, 
állomásfönök, Szolnok. ös.szes pontér• 
té:ke: 75 pont. 

GYEN G E  EREDMÉN'l'T ELÉRT DOLGOZóT 
N E M  JELENTETTEK 

KOCSIINTÉZOT NEM KOZöL TEK 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT ALL� 
MASVEZETö KöZEPÁLLOMÁSOKON: 

1. Domonos Gyula állomáselöljáro, 
Tarjánpuszta. összes pontértéke 249 
ponl. A berakási tervet 100 százalékra, 
a kocsitartózkodáSi egységidóL 244 szá
za!é1Qra teljesítette. Az anyagtakarékos
sági tervben 200 százalékot ért el. 2.  
Godó Györqy állomáselöljáró, Kondo
ros. összes pontértéke 246 pont_ 

TAVKöZLö- ÉS BIZTOSITóBERENDEZÉSI ÁLLOMÁSI IRÁNY ITó, RENDELKEZö GY!aNG·E 
SZOLGÁLAT ri��ti:'
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EREDM ÉNYT ELÉRT .lel..'LO
MÁSVEZETO: 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. 5. számU SZJemaformesten szakasz, 
Debrecen. Ter,·ét 285 százalékban te:
jesltette. Fenntartási költség csökken
tése 12 száza�ék. Hibatávirat nem for
dult elő. Fenn tartási munkájukat úgy 
szerveztek meg, hogy annak maradék• 
talan elvégzésén fe�ül Tuzsér á!Jomáson 
jelzöáthelyezés. J{omoró állomason vál
tózárak: szere!és-i munkákat is végeztek 
megrendelölevélre. összes pontszáma: 
297 pont. 2. 10 .  számú szemaformes
teri szakasz, Záhony. 3. 1 5. számú 
blokkmesteri szaka1sz, Balatonsziemes. 

KEVÉSBBÉ Jö EREDM ENYT ELERT 
SZOLGÁLATI HELYEK: 

1. N, szM?lú távirdamesteri sza-kasz, 
M átészalka. A vonalszak�szon lév9 táv
beszé!őberendezés fenntartását több
szöri ftgye!meztetés ellenére elhanya.
gotlák és az öSZi forgalom si keres 'e
bonyolilását e2zel megnehezítették. 
óvári János szakasz;kezelö felületes 
munkájáért súl�'OS büntetésben része. 
sült. 2. 1 6, számú távirdamesteri sza
kasz, Szomba•thely. Verseny.Jelentését 
nem küldte be. így a-� elmúlt Időszak
ban O pontja van. 

H IDSZOLG·A,Lll(T 

A LEGJOBB SZOLG.IILATI H"ELYEK, 
1. Gubacsi-úti építésvezetöséq, Buda:. 

pest. Tervé! l 45.9 százalékban teljesí
tette. A darabbérben ,·égzett munl..:a:.. 
órák viszonya az összes munkaórák· 
hoz képest 84.5 száza�él-::. Hiváló ered
ményüket a munkafeg:-,-·elem megszilár
dftásával érték el. összies pontszáma: 
245 pont. 2. Központi Epitésvezetöeséq, 
Budapest. 3. Gyön építésvezetöséq. 

SZERTÁRI SZOLGÁLAT 
A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 
1. Eger, szertár. Teljesítményi tervét 

1 5 1  .százalékban telJesitetle. Egy 
munkael,emre eső költség 0.24 Ft, félév] 
átla:,:r 0.28 Ft. Egy kocsi ki-, i l1eLve be
rakási átlagidö: 2.10 óra. dsszes pont
száma: 23 pont. 2. Szolnok, szertár. 
3. Barcs, szertár. 

KEVÉSBBÉ Jö EREDMÉNYT ELÉR,T 
SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Sz.ierencs, szertár. 2. Békéscsaba
Kecskemét szertárak. 

A VASUT TERiJLETÉN A HÁROM LEG
JOBB SZOLGALATI H ELY KI ÉRTÉKELÉSE 

1. Miskolc, személypályaudvar. Az 
egy kocsjra eső mozditási egységidö 
1 18. a teher-vonatok terhelését 126. a 
személyszállító vonatok menelrendsze
rinli indítását 1 10 a tehervonatok me
netrendszerinti indítását 105. a kocslM 
tarlózlcodási egységidöl l 17 száza,lékra 
teljesitette. Az anyagtakarékosság terén 
az idényszabványhoz viszooyítva, a5 
százalékos megtak.arítást ért el .  Az át
•omáson J.;:·özlekedö vonatta, baleset nem 
történt. összes pontszám: 2 1 0  pont. 2. 
Miskolc, fütöház. A mozdonyjavítási 
köllségülcet a tervhez viszonyítva 10 szá
zalékkal csökl<entettél<. Az egy üzemi 
mozdonyra esö napi kilométerteljesit. 
mény a célkitűzéshez viszonyítva. 23 
.száz8lélckal eme'kedett. A 2000 tonnás 
mozgalomban a napi többterheJés a: cél
kitűzéshez viszonyítva. 87 százalelkka' 
emelkedett. A mosásló!-mosáslg mozga
lomban a mozdonyok ldlométerteljesít• 
ménye a tervszámhoz viszonyítva .':i6 
százalékkal emelkedett. A nlinden út 
jövedelmez6ségéért mozgalomban a: vo
na.Ji személyzet 70 százaléka vesz részt .  
SzénmegtakarításUk a tervhez viszo
nvít\"a - 1 1  százalékos A vontatási 
sZeméllyzet hibájából eiv szolgá!atkép
telenség fordult elö. baleset nem tör
tént. összes ponts...�áma :  992 pont. 3. 
Szolnoki Járómüjavitó Ozemi VáUalat. 
A ,•áPalat időarányos tervét 107.8 szá· 
za-lékra téljesitette, az 1000 je]enléti 

PORTBA TARTOZó ÁLLOMÁSOKON: 

1. Za-lányl Ferenc intézö, .illomási 
irá.nyitó. Szolnok. összes ponté.rté-ke 
153 pont. A 24 61',i,,; vonaLforga·m1 te,·
vet 95. a tehervonatok tet'helését 1 1 4. 
�zemé.lyvon,atok menetrendszer!nti indi
tását 1 10, tehervonatok menetrendsze
rintj Indítását 90, 4-es mozgatmti vO
natol< közlel,edtetését 140 százafék:-a 
teljesítette. 2. Nyitrai Dezső intéz6, for• 
qalmi szolqálattevö, Miskolc, személy
pályaudv.ar. összes pontél·télre: 114 
pont. 

GYENG E EREDM ÉN:VT EL ÉRT DOLG-OZóT 
Nl::M JELENTETTEK 

LEGJOBB EREDMENYT ELERT FOR-

·1 . Véniq Lajos el lenör, Tlszadada, 
Allomá.Sán e.gy nyitott kocsi indoko'.at
Janul 72 órát tartözkodott. 

L'iaGJOBB ERED M ÉNYT ELÉRT FOR
GALMI ÁLLOMÁSVEZETO: 

L Tamási Jenó ellenőr, Mezölak. ös�· 
szes pont.értéke 225 pont. A késett sze. 
mélyszáll itó vonat<;>k mooetrendszerinti 
tartózkodását csökkentette. Teljesítése 
352 százaltM-c. Az ál!omáson tényleges 
toJalá.st végzö tehervonatok tartózko. 
dásának csöl<.k.entésélben 363 száza?ékot 
ért el. A 1-.-ocsitarlózkodási egységidöl 
144 százalékra teljesítette. 2. Kováts 
József tiszt, Debl'"ecerii Vásártér. összes 
ponté.t"Léke 195 pont. 

GALMI SZOLGALATTEVOK A 1 1 ., I l l .  ÉS GYEfffiE EREDM ÉNYT ELÉRT FOR-
A 111/A CSOPORTBA TART-OZó GAL M I  SZOLGA:LATTEVO< 

ÁLLOMÁSOKON: 

1. Meszáros Sándor föti.szt. Szerencs 
állomás. összes pontért.éke 99_ Pont. A 
24 órás vonatforgalrni tervet 85, a te
hervonatok terhelését 134. szemé„yvo
nalok menetrendszerintt inditasát 1 10. 
tehervonatok rnenetre.ndszeritlti indítá
sát 100, a 4-es mozgalmú vonatok köz
lekedését 1�9 százalékra teliesifette. 2. 
Oberecht Kázmér int-éz.O Tatabánya
felsö. összes pontértéke 83 pont. 

KE:VÉSBBE Jó EREDMÉNYT ELEM 
FORGALMI SZOLGALATTEVOK: 

1. Völner Jen6 föellenör, Zalaeqerszeq. 
összes pontértéke - 36 pont. 

LEG�OBB EREDM ÉNYT ELÉRT KOLSOS 
FORGALMI SZOLGÁLATTEV6: 

·1 . Kovács Károly állomásfelviqyázó, 
Kecskemét. összes pontértéke 86 pont. 
Az egy kocsira esö mozditási idöt 124. 
a tehervonatok terhel-ését 1 14. tehervo
natok menet.rendszerinti indítását 105. 
kocsi tartó2lkodá.si egységid6t 107 száza
lékra teljesítette. A közlekedett vonatok 
99 százalékát g-arancfalevélleJ továbbí
totta. 2. Varqa Károly intéző, Rákosren-
dezö. összes pon tertéke 82 pont. 

GYENGE EFIEDM ÉNYT ELÉRT DOLGOZóT 
N E M  J ELEN TETTE!{ 

A LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT V-Ál!.Tó
KEZELöK ÉS VÁLTöőRöK: 

1. Kolenyá-k Fere.nc váltóftezelc5, 
Szentes. összes pontértéke 170 pan t 
Személy- és tehervonatok menetrend· 
szerinti indítását 1 1 0. a göztartási esiy
ségidöt 180, a'.z egy kocsira esö egység
időt 170 százalékra teljesilette. A vonatok 
felzőnéJ va!ó fel tartóztatásának' csök
kentésében 100 �záza1ékot ért el. 2. 
Kálmán Ernö szolqálatvezetó. váltóör, 
Debrecen. összes pontértéke 148 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT Vl6t1. Tó-
ORöK l!:S VÁLTóKEZELöK: 

1. Koroknaj Károly váltóör, Debrecen. 
Október hó l l•én �Y kalauzkocsi szúk 
határ miatt egyten1Tel1yel kiesett. mu
lasztása miatt az ál'omás 9. és 10. 
számú vágányán a tolatás akadályozva 
volt. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT l(()CSI

MESTEREK: 

1. Szepesi János kocsimester, Miskolc. 
személypályaudvar. összes pontértéke 
t52 pont.. Az egy kocsira eső mozditási 
id6 136, a tehervonatoJ< ter·helését 1 27. 
a tehervonatok menetrend.szerinti ;ndí· 
tását 105. a 4-Ps mo�almú vonatok 
közlekedését 108 százalékra tel_iesítette. 
2. Barrada István kocsimester, Dombó
vár. összes pontértéke. 7 1 .8 pont. 
GYEN G E  ERED M ÉNYT ELÉRT KOCSI-

MESTER: 

1. Ancsó Mihály kocsirendező. Szol 
gálatra nem jelentkezett, következő Je
lentkezésekor vezény,löje felelősségre-

1. Boqdány Jáhbs 'állomásfelviqy;l.zó, 
Lábatlan. Tizenh árom naoig igazolatff.a
nul elmaradt szolgálatából. 

LE<iJOBB EREDMÉNYT ELÉRT VA,LTó
KEZELOK ÉS Vk-LTóöRöH: 

1. M átyás Ferenc váltökezel6, Mező. 
la-k. összes pontértéke 225 pont. A lké
sert személyszti11ító vonatai< menetrend
�zerint1 ta1·1ózkodásál csökkentette. Te!
jesitése 352 száiZéllék. Az áhlomáson 
tényleges tolatást végzö tohe1·vonatok 
tartózkodásának csökkentésében 363 szá. 
zalé>kot ért el. A l<ocsitartözkodásl egy
ség.időt 144 százalékra te'jesitette. 2 .  
Tóth András váltókezet6, Debreceni Vá
sártér. összes pontértéke 195 pont 

GlfENGÉSB EREDMÉNYT ELÉR.T 
VIO.L Tó KEZELŐ! 

·1. Benede-1< István váltókezel6, lrurd'
Csibrál<. 

YONTATASI SZO�G .&t:;NI' 

A LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONVVEZETO ÉS FOTö 

l . Tassi Mihály sztahanovista Jelvé
nyes mozdonyvezetö, Szakály Ferenc 
sztahanovista jelvényes fütó és Csonka 
Mihály sztahanovista fűtő, Szeqedi fütö
ház. összes pontszámuk: 169 pont Az 
egy mozdonyra eső napi kilométerlelje
sftménvüket a célkitüzéshez vlszonyitva 
60 százalékkal tú-lLe'Je.sítették. Szén
megtakarításUk a tervhez viszonyítva 26 
százalékos, QlOzciOnyjavítás! l<öltségük 
280 forrni. Szolgálatukban baleset és 
szolgála tképte,1enség nem fordult elő. A 
mosástól-mosásig mozgalomban eddig 
1 7.077 knH tettek meg. Többterhe'ésse! 
továbbitoltak 12 vonatot, a többlerhelés 
átlagos százaléka 29 százalék. A 4-es 
összekapcsolá-:;ú mozgalomban 1 6  vona
tot továbbítottak. A minden út Jövedel
mezöségiéért mozgalomban résztvesznek 
és te\Jesflményüket kiértékeli'k. Vonat
jai-l<at késésmentesen továbbiljál<. 2 .  
Keró István mozctonyvevetó, Simon Bá
lint és Kovács Károly fűtök, Miskolci 
fütöház. összes pontszélmul<: 164 pont. 

KEVESBBÉ Jö EREDMÉNYT ELERT 
MOZDON VVEZETöK ÉS FüTOK: 

1 .  Körvényesi ödön mozdonyvez.et6, 
Paulik Pál és Harmati Györqy fütök 
Békéscsaba; fűtőház, okt. hó 17-én Nagy
'.apas á:.lomáson f,igyelmetlen tolatás 
kövalkeztében a lezárt váltót felvágták 
és mozdonyul, kisiklott. Hanyag és fi 
gyelmellen munisáj ui<l<al gátolták az 
öszi forgatom sikerét. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYIRÁN YITóK• 

1. Hazafi Sándor sztahá110Vista moz ... 
donyirányitó, Debrecen; iq. IV. osztály. 
összes pontértéke 855 pont. Szolgálatá
ban a ha'szonkUométer és ilresmenetek 
aránya 32 száreiék. Szolgálatában 
géprevárás nem fordult elő a 2000 
tonnás mozgalom keretében ' 733 vonat. 
a 4-es összek,>.pcsolású · mozgalomban 

* 

pedig 90 vonat szervezését -végezte. 2. 
Papp Imre mozdonylrányitó Pécs} IQ. 
IV. osztály, ös.szes pontértéke 690. 

GYENGE ERED M ÉNYT ELÉRT 
MOZDONYIRÁNYITöT N EM KöZöLTEK. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYFELVIGY Aló: 

r. Korcsovai Ede mozdonyfelviqyázó, 
Debreceni fűtőházi. összes pontértéke 
158. Szolgálatában f(é.prevárá.c; nem for
dult el.S. mozdonyelökészítésl időt a nor
mához viszonyítva l 5 szá&z,lékkal csök
kentette. Az cgv főre esö munkaóra 
teljesítmény szélső ét'té'ke 20 óra. Szol
gálatában i<ésöJ gépkijárás nem fordult 
elő, szol tát J.:..ifogástailanu! és hiány-
1atmentes végzi. 2. Szudi János szta-
hánovlsta · mozdonyfelviqyázó, Szolnoki 
fút6ház. összes ponlértéi<o 95 ponL 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONVFELVIGVAZó: 

1 .  Fleisz József mozdonyfelviqyázö, 
Dombóvári fü;;:öház. összes pontértéke o. 
Szolgálatában késői gépldjárás rordult 
e-lő és ezzel gálo' ta a 3 napos kocsi
forduló megvalósítását. 

�EGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
FűTOHÁZVEZETö, 

l. Beni<e Károly fütőhá.zfönök, Miskolci 
fút6ház. összes pontérlél<e 99 pont. 
A munkaverseny helyes megszervezésé 
vel és irányitásávaJ elérte azt, ho�• 
fútőháza a gönR"yölílett Jsiértékelések 
alap lán az első helyezést érte el. Az 
eredményeket azza1 érte el. hogy a 
sztahánovlstákka-1 fokozottabban foglal
kozott va�amin t az összes dolgozó ré 
szére biztosította a szükséges müszakl 
feltételeket. Különösen nagv gondot tor
d it az oktatások fejlesztésére. i l letve a 
személyzet PoUtikai e.s szakmai, tu,dása 
emelésére. Minden igyekezete azon van, 
hogy a fütöhá.zra háruló feladatokat sl· 
keresen végrehajtsa, hogy ezáltal biz 
tosítva ,Jegyen az őszi forgalom sikeres 
és zavartalan lebonyolítása. 2. Csapó 
Mihály fútóházfönök, Szombathelyi fú
töház. összes pontértéke 75 pont. 

GY!aNGE EREDMENYT ELERT FOTöHÁZ-
FöNöKöT N EM JELENTETTEK 

KERESKEDELMI SZOLGÁLAT. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

SZALLITÁSI TERVELLENöR: 
1. Naqy László, Füzesabony. Clssres 

pontszáma 155 pont. Yonalhá!ózalán az 
5 napos berakási terveknél az eltérés 
3 .százalék. A súlyponti fuvaroztató vál� 
lalalok 5 napos berakási terveinél az 
eltérés 6 százalék. lrányvonat1 tervét 
l 'i"O százalékra teljesítette. 2. Kovács 
Gyula, Köbánya-teher. óss:r.es Pontszá
ma 135 pont. 

GYEN G E  EREDMÉNYT ELÉRT 
SZÁLLITASI TERVELLENöR: 

l. Bánfalvi Pál, Kaposvár. összes 
pontszáma - 26 pom. 

AZ osz t  FORGALMI VERSENYBEN 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

BRIGÁDOK. 

FORGALMI SZOLGÁLAT 
G U RITÁSNÁL 

L�GJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
BRIGÁDOK: 

Berta Pá1 quritásveze-tö és bt"iqádja, 
Dombóvár. Az álJornásl'a megállapított 
gurítási müve!etek egységidejét 1 6 1  szá. 
zalékra teljesitették. A legurított kocsik 
mennyiségét a tervhez viszonyil\:a 156 
száza"ékra teljesítették_ Szolgálatukat 
balesetmentesen látták el. összes pont
értékük 234. 

J uhász Pál qurításvez,et6 és briqádJa, 
Rákosrendezö. Az tHiomásra mcgállapf• 
tott vonatszétrendezési mftveletek egy
ségídejét 120. a leguritott kocsik meny
nyisógélt a tervhez viszonyítva 1 1 4  
százalékra teljesítettél<. Szolgálatukat 
ba:esetmentesen végezték. összes pont· 
értéh"ilk 102. 

SI KTOLATÁSNÁL II .. I l l ., 1 1 1/A 
CSOPORTBA TARTOZÓ ÁLLOMASOKON: 

Pesti János tolatasvezetö és brigádja, 
Szeqed. A 24 órás vonatforgalmi tervet 
80, a tehervonatok terhelését 135, az 
egy kocsira esö mozdítási idöt 154, te
hervonatok 1nenetrendszerinti mdit:isát 
1 10, a kocsitartözl<odási egységidöt 1 15 
száza!ékra teljesítettél..:.. összes pontérté
kük 134 

Füvesi János tolatásvezető és briqaidja, 
Tatabánya-fels6. A 24 órás vonatfor
ga,Iml tervet 85. az e.gy kocsira eső moz. 
ditáSi Időt 1 20, a tehervonatok terhelé 
sét 1 23. azok menetrendszerinli inditá 
sát 1 1 0. a l<ocsitartózkodási egységldőf 
1 1 6  százalékra teljesitetLék. össze� 
pontértékük 1 24. 

A Közlekedés- és PoslailJ!'.vl Mtntsztériu11 
és a Vasutas Szakszervezet lapja 

Megjelenik havonta két.szer 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 

LaptuJajdonos: " Közlekedés- és Posta 
ügyi Mlnlsztér-tum 1. Va.sul1 FöosztálY• 

és a Vasutas Szakszervezet. 
Szerkesztőség: 

Budapest. Vl.. Munkácsy Mlhály-u. 16. 
Telefon , 1 13-887. 1 24-893. 313-744. 

Kladöb!vatal: VII.. Rákóczi-út 54. 
Szikra Lapnyomda, Budapest vm .. 

József-körút 5. 
FeleH5s oyomdavezeta· Kulcsár Mtbály 

Vasutasok ! A napi 15.000 vagon kiállításával. a komplex-brigádok jó működésével, az árukárok megszüntetés,ével 
és a mozdonyjavítási munkák �eggyorsításával harcoljatok a háromnapos kocsiforduló megvalósításáért ! 
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Fegyelmezettebb munkát a vasúton ! 
A l ie- három hete. hoiry Rákosi 

elvtárs a vasutas doliwzókat 
!s közvellenül érintő kérdést vetett 
fel Tatabányán. amikor többek közöit 
kijelentette: ,,A munkafe,v;elem kérdé
set eddiJl nem kezeltük azzal a ko
mol11sá}l[[a/. amit mel!érdemel." A vas
úton naponta tapasztalható Rákosi 
elvtárs meirál lapításénak mély i!laZ
sáe-a. A feflvelmezetl munka terén -
különösen most, a nae-y száll ítások 
idején - sok hiányossáe- mutatkozik, 

A vasutas dolgozók nagy többsége 
becsülettel tesz eleget fogadalmának. 
amit Rákosi elvtársna•k tett. A Nagy 
Októberi Szocia l ista Forradalom tiszte
letére indított versenyben. különösen 
kimagasló eredmények születtek. No
vember 7-e előtti napokban a vasút 
történetében eddig méir nem ismert 
nairy számban raktak meg kocsikat. A 
<lole-ozók szeretete és odaadása a nagy 
történelmi esemény 34-ik évfordulójá 
val  kapcsolatban azt eredményezte. 
hoe-v 

a kocsifordulót november 6-ra már 
3.2 napra sikerült le&zorítaoí. 

A november 7-re tett felajánlásai
kat a szole-á lati helyek túlnyomó löbb
séire teljesítetle és túltel jesítette. Bán
réve á l lomás eddie-í átlae-os 90 száza
lékos teljesítménye 1 1 5-re emelkedett. 
A pécsi Igazgatóság a megszabott 3 10  
,ránvvonat helyett 39 1  iránvvonatot 
indított el. a Nagy Októberi Szocialista 
l'orradalom tiszteletére. 

A magyar vasutas sztahanovisták 
és újitók, a .szovjet vasutasok 
"október ,.gyermekei" példája nyo-
rn:án - munkamóduereik átadi

sá val, az újítások számának mcg
szaporítá6ával fejezték ki köszöne
tüket a szovjet va.;u'a60knak, a 
szovjet népnek mindazkrt a sok 
�egítségért, amit a magy.ar vasu-

t360k kaptak. 
A becsületes dolgozók eredményei 

mellett nem ritka az olvan jelenség a 
vasúton . amely a jól elvégzett mun
kát, a vasutasok becsületét is veszé-
1 vezteti. A munkafegyelem hiánya a 
vasúton amel lett, hogy fékezője lehet 
a népgazdasági terv sikeres teliesíté
sének. egv másik kérdést is felvet. 
Azt szokták mondani: .,A vasút veszé
l11es üzem''.. Valóban. 

a vasutas dal gozó k fegyelmezett 
és éber munkáján mú!ik, hogy a 
vasúton utazló millió- és millió dol
gozó biLtonságosan utazzon, hogy 
a vasulasokra bízott elszállítandó 
áruk épsé1rben érkezzenek meg 

. rendeltetési helyére. 
A munkafeiryelem meglazulása nem 

véletlen a vasúton. A megvert ellen
ség, a jobboldali szociá ldemokraták és 
a klerikális reakció, - többek kö
zött - ezen a területen próbál gála t . 
vetní a szocia l ista építésnek. 

Az ellenség épít a dolgozók gon
dolkodásában és magatartásában 
megtalálható kapitalista csökevé-

nyekre: 
a lustaságra, a lógásra való hajlamra, 
a teirvelmezetlenségre, ami a kapila
/izmus öröksége. 

A budapest-nyugati-pályaudvari 
kereskedelmi főnökségnél na

ponta e-yakran 
30-40 dolgozó marad távol lga-

rolatlanul 
a n1unkahelvétől. A szole-álatba való 
pontatlan meirielenés. a munkaidőnek 
önkényes értelmezése elél! gyakori 
eset a vasúton. mée-ís ritkán fordu 1 
elő az. hogy ilyen dolirozókat, akik 
ártanak a vasútnak. de ártanak sa

•ját mupkalársaiknak is. keményen fe
lelősségrevonnák. 

A váti fűtőháznál jártak el helye
sen ebben a kérdésben, ahol Benkó 
Zolt.án fűtőt, aki többszöri felszólításra 

·-sem volt haj landó szolgálatba menni, 
-esáládjára• való tekintettel uiryan nem 
-távolították el a munkából, de dol-
gozótársai követelésére sa!akosnak osz
tották be, ami komoly anyae-i veszte
séiret is j.elent B,enkó Zoltán számára. 
Vácop a jól dolgozók szemszögéből 
nézték a fegyelmezetlen munkás kér
dését. ' A váci dolgozók tanultak 
Rákosi elvtárs Tatabányán elmondott 
beszédéből . Alka 1mazták a mae-uk vi
szonylatára Rákosi elvtársnak ama 

kijelentését, hogy a munkafe1<_11elem 
kérdését a feJ!11elmezett és iól dol}lozó 
példamutató bányászok szemszö}lébót 
kell elősorban nézni. 

A vasút biztonsáe-os munkáját d 
lee-jobban az veszélyezteti. ha 

a vasutas dolgozók i!tasan mennek 
szolgálatba. 

Ez 'a tény eleve magábanhord_ia a ko
moly ba lesetek és az abból származó 
s(il vos károk lehetőségét. 

A hatvani fűtőháznál Lázár Sándor 
fűtő ittas á l lapotban jelentkezett szol
gálatra. Ezért a legyelmezet!en maga 
tartásáért a szolirálati főnöke levál
totta fütői mínöségéből és beirvujtó
nak osztotta be. 

De sok példa van mée- arra. ho!l'Y 
az ilyen súlyos fee-velmezeflenségeket 
nem torolják meir eléir keményen a 
szolgá lati főnökök, elnézőek a mulasz
tással szemben, pedill - ahogv 
Rákosi elvtárs mondotta - nem kell 
félni attól. ,,h0/!1/ a fe}lqelmezetlenek, 
a termelést zavarók mf-Jlatartásának 
felvetése népszerűtlen feladat lesz". 

Mind több tapasztalat mutatja azt. 
hogy a feirve'.mezetlenkedők azok. 

akik a fegyelmi szabályzatt..11 
szembekerülnek, zömében kétlaki 

dolg,o.zlók. 
Olyanok. akik gyakran élelmiszerrnl 
való üzérkedésen és egyéb más kap. 
csolaton keresztül közelállnak a la)u, 
kulák-klerikális reakciójához. Ezek 
azok. akik a vasúton - lőleir a;, 
élelmezéssel kapcsolatos demn11:óf!.iá
jukkal megpróbáljálnrtáá!mt a jól dol
gozók munkakészségét. 

l gv került az ellenséir uszályába 
Bika Sándor pécsí fékező, aki töb
bedmagával, a közellátási nehézsé
gekre hivatkozva. hae-vta ott a szolgá
latot. Bika Sándor a népnevelő munb 
eredményeképpen be'.átta, hogy hibát 
követett el, az ellenség uszalyába ke
rült és ma már úgy beszél , hoe-y a 
vasutat nem akarja itthallvni. mások 
buitatták őt fel. 

E z  a példa is mutatja: a munka-
fegyelem megszilárdításáért fo

lyó harc nemcsak a fegyelmi szabály
zat egyes parae-rafusainak alkalmazá
sát jelenti - bár erről a fegyelmező 
eszközről nem lehet lemondani. - A 
fegyelmezett munka megteremtésének 
van eirY másik módja is, amíre Rákosi 
elvtárs mutatott rá a tatabányai há
nyászértekezlelen: .,a feJ!11elmi rend
szabál11oknál hasonlíthatatlanul fon
tosabbnak rartiuk a bán11ászok között 
- és hozzátehetem. e}lész dol}lozó né
pünkben -. hof!tJ k.ifeilődiék és meJ!• 
erösödiék az öntudatnak, a fef[yelem
nek az a lél!köre, ame/11 a han11aJ!Okot, 
a lustákat, a {ÓJ!Ósokat ma}láfól meJ!
bél.11el!Zi. ami nem elnéző és türelmes, 
nem passzív a munkaf/!}ll/elem me}l
sértőtvel. az orszáf!építés zavaróival 
szemben". A vasúton folvó politikai 
felvilágosító munka. a vasutas dol
e-ozók te'é annak mee-mae-yarazasa 
mít jelent, ha lelkiismeretesen, pon
tosan tesznek eleiret szole-álati köte
lessée-iiknek. fontos eszköze a fee-vel
mezettséP' körül mutatkozó hibák meir-
szüntetésének. 

A laza munkafegyelemnek van 
vasúton többek között egy másik for
mája is: 

a szolgálati ágak hiányos együtt
működése, egymás kölcsönös &e• 

gítésének hiánya. 
Most, az öszi forgalomban - ez az 
elég rée-i vasutas hetegsée- fokozottan 
tűník elö, pedí!l Sztálin elvtárs arra 
tanít: a vasúton ,.a fe}lttelem lénye_r,e 
valamennui résznek az e/!1/Ü ttmííkö
dése, . '(Ja_lamenm1i vasutas összedolj!o
zása. szi}lorúan mef[har.ározott , rend
ben fol 1/Ó munka mivel a szá[{ítás 
ol11an futószala}l. ahol minden mun
kásnak. minden ef[qes · csavarnak a 
m,mkáia fontos". Az, összemiíkö.dés 
hiánya, -, különösen a vontatási és 
forgalmi szole-álat dolgozói és veutői 
között mutatkozik elsősorban. 

Nem éppen a fore-almi sz-olgálat
ban dole-ozók megbecsülését mutatja 
Papp Ferenc mozdonyvezető esete, akí 
a székesfehérvári állomáson a for
e-almí szolgálattevővel történt Yítájá-

(Folgtatás a 2. oldalon) 
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Dolgozóink határtalan örömmel fogadták 
az egységes társadalombiztosítási nyugdíjrende1etet 

Népköztársaságu-,k Elnöki Tanácsa, 
pártunk és a SZOT kezdeményezésére, 
a miní�zter1anács 'avas:atára, törvény
erejű rendetetet hozott a dolgozók 
egységes társadalombiztosítási nyug
díjáról. 

Ez a törvényerejű rendelet egységes 
sen szabályozza a dolgozók nyue-díj-

A törvényerejű re"ldelet megszünteti 
azt az igazság,alansjgot, ame'.y a ka
pitalista társadalomban a munkásosz
tály kárára fennáll . Minden dolgozó
nak egyenlő szabály és mérték szerint 
jár az e:.:átás.· 

A nyugdíj a munkabérre[ arányos 

sok már előre félnek az öregségtől. Ki 
ne emlékeznék a Horthy-Magyarország 
munkába_n megöregedett . dolgozóira. 
Horthyék szociális cseppeket juttattak 
a dolgozóknak, külö"lböző nyugdíj
renaszerekkel ' igyékezlek válaszfalat 
állítani a do:gozók közé. Velük fizettet
ték meg a járulékok felét, és ennek a 
pénznek nagyrészét más célokra for
dítofüik. 

Még ma sem jobb a helyzet a kapi
talista á l lamokban. Franciaországban, 
Ausztriába-, és egy sor más á lfamban 
egyre-másra csökkentik az amúgy is 
a lacsony szole-ál tatásokat. 

A dolgozók levelekben juttatják k1-
·fejezésre határta lan örömüket a dol
gozók nyugdíjáról történő gondosko
dásér1. Jól tudjálk, hogy a dolgozók 
érdekeit swlgáló nyugdíjrendszer csak 
a szocializmust építő ::,rszáaban jöhet 
létre, ahol a hatalom a dolg�zók kezé
ben van, ' 

Várszegi János, az Északi Jármüja• 
vító OV lakatosa így ír levelében: 

,,öröm számomra a nyuqdfjtörvény. 
A21el6tt sokan érdem .né-lkül is meq,�!3P,
táf< a nyuqdíjat, míq a murikások ·a-ti(J 
kaptak pár fil lér öreqséq; Járadékot. 
Ahelyett, hogy pihent volna, újabb éh• 
bérért el keHett menni má-shova dol„ 

Qozni. Pártunk qondoskodása hálával 
tölt el enqen, is, do!qozótársaimat ;s 
54 éves yaqyok. A lakatos szakmábah dolqorom és nyugodtan véqzem munká ... 
mat, ,növelem tennefékenysé:qemet � A2 ósz.i -e���f�qa�orn\>a:4. a hlromnapos kocsiforduló n,eqteremtéséért harc- sw-ciafizmvs meqvalósitá'sáért N.:w.w 

ban áJ1ó v.asu.tasok naq"y örömmel és telk.tf"set:1esse1 foqad-t"ák pártunk� korma- bold.-v.c - ám 
---- · · -,.,/f 

nyunk újabb ajándékát: a nyu.qdíjtörvényt. Képünkön a budapest-nyuqatl- • -.-,aq sz omra az a tUdllt, hoqv 
pályaudvari dolqozók eqy csoportját látjuk, Dobi Sándor6 százszázalékos b,ztos, nyuqodt öre4Sé.q, qondtalan .na.
üzemi baleseti rokkant, Bajári Bálint, Boda József és Kiliti János a „Szabad pok várnak rám. Mi, akik ismerjük az 
Nép"-b6I értesülnek a konnány szeret6 qondoskodásáról. elmult rendszer Qa.2'9Aqalt tudjuk csak 

iqazán értékelni, mit jelent számunk�a 
ellátását, érvénvesíti a munka szerint 
való díjazás szocia lista elvét, ie:entős 
előnyben ·részesíti a nehéz és vesié, 
lyes munkán j!olgozókat, lígyelenrbe 
veszi a ·  m,upk(ibaa eltöltöth időt. juta l 
mazza a munlMhelyhez va ló hűséiret. 

A sztahánovisták. jó munkások, ki- az új nyuqdíjtörvény, Tudn; foqjuk kö
emelkedő teljesíiményt elérő dolgozók telesséqünket a tennelésben, a béke. 
még megöregedésük, megrokkanásuk harcban, hoqy meqháfá!Juk pártunknak 
'esetén is éhik a nép á llamán.ák �ieretö és kormányur>knak a sz:eret6 Q<>rl• 

gondosko\Jásá't a ·n�gy1>J:;b . ny.ugdíj fÓr', doskodást. 

májabain is.,, . ·., . ' ,, Moszárovits, János, Budapest-KeJetl 
• · · ' · · ,,. ; :. ,� p. u. dolgozója ezeket írja leveléqen 

' . A i,ás,Ü,í; dolgo�ól, ,negbecsülése többek között: 

A'l, ,; 'da.gQ�, akí-i;k . egészsége szik abban is hogy ,,a nők öregs'égi ,.. · · A vasutas dolgozó a mult rend-

megromJÖtt, t<1nult.- va.gy gyakorlott korhatárát öt évvel a liicsonyabbwi álla- szerben csak akkor mehetett nyugdíjba, 

sza�má}ában munkaképtelenné vált, pították meg a· férfiakénál. • , ha már teljesen munkaképtelenné vált: 
· A E' -- k' T · d I t b. t Az el!ö/lött illó után olyan csekély 

e·v·1 kerocA. te ·�o sz' aza' .. '.e'ka'n-'· · meg- , . z ·_.no l a_ nacs_ r_e_ n e e. e 
I 

TZ_ o-
ka � " "" t 1951 á I t lt ny11gdíjat pott, hogy abból csak len-

felelő llYu,gdijbap r�szesüt. amely· SI Ja a_z ·, ev- v�.geig m�g . api O. J!Ödni tudott. A mostani nqu}ldíitör-hez még· a' felszabadulás óta mun- n_v�g_dn�k va lfozat,an , tovabbi fol yo: vény, emberhez méltó életet. íóva{ több 
káltan· töltött minden év után en.: sitasat es egyben nyugdíjat biztosít számunkra, mi11t ·ti • 
nek a nyugdíjösszegnek két szá• jelentö�n- !e!e��!i .a , társadalom- mulz rendszer nyugdíj/örvénye. A rok-

zaléka járul. . btzt�sita&J Jar��l<0kat. ·• kantak, az özvegyek és a szülök is 
E'f. gyal\.orlatban ann�tit jelen't, hogy ' A?1e�'lyiben._ � nyugdíjren_delet '· meg.- gondos ellátásban részesültek. Pár
egy á lta:ános keresetű szakmunkás Je.enese na_pJan a__ nyugd_i)ra JOg6sult /unk valóban legnagyobb értéknek 
körülbelűl hái.omszor akk'ora rokka-�l- magasabb osszegu nyugd11at kapna. a az. embert tartja. A vasutasság büszke 
sági nyugdíjrí1 jogosult, mint az eddig régi ny�gel!á lás_

1

s7:erint __ és az új._ ren: az őt ért kiemelö rendelkezésre és még 
érvényes,. i-i.abal)éQk szerint. , de lei _reszére „h�.r";"yos le:i�e. k�he�1 nagyobb 1gyekezeltel törekszik a kocsi-

Még nagyoebmértékű, 45 százaiM- a, r.�rt nyugdtJtorv:eny alapJan vala ,tl· forduló leszorításán keresztül elösegí
kos nyugdíj jár annak. aj(j semrniféle bira,as!-. , , .. , . . . _ leni a szocializmus építését, a vasuias
munkát nem képes végezni, aki pedíg Az UJ nyu�dtJ!orveny is b,zo�y,teka feladatokat maradéktalanul e/végezni". 
ápolásra szorul, az 54 s'lázalékos el- a:,in�k, ho�y a l !a�1�nk. a-z anyag1 lehe- Dolgoz�ink nem félnek az öregség 
!átásra jogosult. tosegek �ovekedesevel fokozottan gon- nyomaszto gondjaitól és még nagyobb 

A baleseti rokka�tak 42, 60 vagy 75 dask0<;1ik
, 
a dolg_oz_ó _ tömegek életszín- lelk;se?éss_el, lendületes,en harcolnak 

százalékos e'látásra jogosultak. A mun- vonalana_k emelesero!, . 1 a_z_ 0�:1 csucs!orgalom sikeres leb.Jnyo-
kaképtelen öregek nyugdíja: a munka- A kap1tahsta orszagokban a munka- ITrasaert, az ey1 terv 1últeljeítéséért. 
bér 30 százaléka. 

Valamennyi nyugdíjhoz jár az em· 
litet t kiegészítés. 

Az özvegyek és árvák el:átása megfe
lelően igazodik a nyugdíjakhoz és ;é
nyegesen ,�agyobb összegű, mínl eddig 
volt. 

Különösen nagyjelentősigü jogiki
ter jesztés az, hogy egy évig min
den özvegy az előbbi feltéte!ek 

nélkül nyugdíj•t kap, holott eddig 
az özvegyeknek a közszolgálatban 
45 éves koron alul nem járt nyug-

díj. 
A köZ<i!kallTI;izottakra nézv,e )gen _elő
nyös az a cende)kezés,_ is, hogy a nyug
díj összege ezentúl nem a törzsfizelés.
hez, ha-,em a tényleges i!Ietményhez 
igazodik. 

A b'ányászok, fi hászok, öntök, to-' 
váhi11 a _yasut,nál, a postánál és -az 
e,géi;zségre ártalmas munkahelyen 
különösen ,� nehéz munkát végzö · 
dolgozók már 55 éves korukban 

jo gos4ltl!k nyugdíjra. 
Az öregségi korhatár eddig a nőkre 
vonatko.zóao azonos. volt a férfiak kor
határával. A nők fokozott védelme lát-

Az Északi Járműjavító ÜV dolgozói 
november 10-én befejezték évi tervüket 

_Az Ész_?•ki Járműj�yító_üV ?0lgoroí a l lásn�k abból az alkalomból, hogy év.i kovetkez,o level,et kuldtek Rakos, elv- tervúkoet november !0-re befejezték. 
„Drága R'ákosi fAvt1árs! Mí, a MAV Északi Járműjavító OV. dolgozói, a 

békéért folytatott harcunk során a mai napon, 1951 november 10-éfl, új gyo
zelm<>t ünnepelik>k. 

1 951 .  évi tervünket a mai napon befejeczfük. 
Ez � . gY,őz�lmürtk nov_embe� 7. ünnepi versenyhangulatában dolgozóink lelkes , f�laJanlasa1�ak �reclm�yekeppen szü!etett meg. Fogaóalmat tettünk dr-ága ve_z�r�_nkne�, 

_Rakost elvtarsnak arra, hogy évi tervünket november 20-ra be• f�Jepuk. l(eso�b. ,l/, vez�tőségválasztó taggyü!ések. és a· termelési• értl!keztetek lelkes hangulataban megfogadt.ák dolgozóink, hogy notienlbe'i 2(lsá helyett· mát' november 1 3-ra teljesíteni fogjuk a tervet. · ' · ' 
A _nov�ber 

.
7-i verseny eredményeképpen, melynek hatalmas lendítőereje 

� a hata CS: 5'lerete1, melyet dol gozóink · a S.z�vjetunió és, a nag:y S1Jtálin iránt 
�e�oek

_, 
ezt a R'ák,osi el,vt'ársnaik tett ; �ódosijóff fogad�lmunkat . is túlteljcsí• te_ttuk es november 13-a helyett az évi ·tervet a mai napolt november 18- · befejeztük. • • , · · ' . en 

M�gigérjük �gy P'ártunknak, szeretett Rák�i ervtársunk� és a,z egéss dol�ozo magyar nepnek, hogy ez a siker nem . tesz et6izakodottá minket ellen• k�zoleg, erről, mint alapról indulunk újabb' ha.rcol<ba, iíjabb győze lmek ' felé • partunk áJta,J mutatott egyedül biztos és helye.s - útoo." 
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• • .  Lángokban állt a gránátok lépte 
erdö. A két szélén ágas-bogas nyírfák
kal benőtt bevágásb61 egy va.súii sze· 
relvénu robogott elő, Abban a pilla
natban motorzúgás hallatszott, az 
él[en három fasiszta bombázóJ!ép ie
lenl meg. A fas,szta gépek fordullak 
� rárepültek a szerelvényre. Egyszerre 
csak fekete pontók uáltqk el a gépek 
törzsé1öl és estek alá . . .  Robbanások 
rázták meg a vasúti töltést, két olda
lán por- és /üstfelhö gomolygott. A 
szPreluény azo11ban folytatta útját. 

Késöb/J még eg!fszer jöttek az el
lellséges ,gcpek, mégegyszer ledobták 
a halálthozó terhii.ket, de a szerelvé11y 
csak mPnt tovább, mintha nem fogná 
a bomba. Jelena Csuhnyuk szovjet 
mozdonyvezetönó vezette. Csuhnyuk. 
ügyesen manőverezett, hol csökken· 
tette, hol fokozta a sebessél!et és sér
tetlenül jutott el egészen a frontig, 
értékes rakománya eljutott a szovjet 
karcosol1hoz. 

A fiatal szovjet honleány hosszú hó
napokon át vezette mozdonyát sliriín 
ztthof[Ó gránátok és bombák között a 
frontmöl[ötti tüzek fü.stiében és lána
jábwi, gyakran halálos veszélyek kö
zepette. 

A szoujet kormány nem feledkezett 
meg Jelena Csuhnyuk érdemeiről. ha
zafias tetteiről és a Szocialista Munka 
Hőse címmel tüntette ki. 

A mnzdortyuezetőnó már a német 
fasiszták ellen vívott harcok nehéz 
napjaiban is gyakran ábrándozott ar
ról. hogy ha befejeződik a háború, ta
nulm fog. 

Es vágya teljesült. A háború befe
jezése u!á11 beiratkozott a moszkvai 

Írta : N. Szpiricseva 
vasú/mérnöki főiskolára, s megsze
rezte a vasútmérnök1 diplomát. Mosr 
vezetömt1t1/iá1 végez a K.özpomi Vas
út, Körzet/Jen. 

Jelena Csuhnyuk a szovjet vasúti 
közlekedés női szakembereinek kiváló 
képviselöje. Vasúti közlekedésünk te
rén több mmt nyolc és félezer női 
szakember dolgozik. 

A fiitőházak/Jon. az állomásokon, a 
tervező irodákban, a uasútigazga,6-
ságoknál. a köz,ekedéstigyi miniszté
riumban mtndeniltt talá'hatwik női 
szakembereket, akik egytől-egyig szor
galmqsan tot•ábbkép;rik magukat, sike. 
resen sajátítják el a szovjet vasilti köz
lekedés bonyolult, korszer/i iechniká
jál, 11 munkaszervezés úi formá.iflak 
és módszereinek meghonosítását kez
deményezik. 

Kiváló tíjítók 

a vasutas nók között 

A szo,•jet női vasú/mérnökök jel
lem;zö va11ása, hogy lelkesen., tevéke
nye,z és kitartóan törekednek céljaik 
elérésére, kezdeményező szelleműek, s 
tudásukat fel tudják használni ci köz
lekedés megjavítására. A Sztálin-díjas 
Klavgyija Koroleva, a moszkva-rja• 
zani vasillvana/ moszkvai osztályának 
for1<almi irá1111ítóia kitllnő módszen 
dolgozotl ki a feszített terven alapuló 
forgalom irányítására, amely minden 
előfeltétel/ biztosít az 500-as mozga
lom továbbfejlesztéséhez. 

A vasutas nők között számos ész
szerűsítöt és feltalálót találunk. Li
cseva mémöknő munkatársával, Bala-
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senko mérnökkel karöltve magas lel
;esítőképessél[ű földeltakarító Jlépe/ 
szerkesztett, amely 400 m11nkást he
lyettesít a vastifvQ/ial épitésénél. Egy 
másik mérnökoo, Eiza Szure11yán, a 
moszkva-kurszki vasútvonal moszkvai 
energia osztályának igazgaléhelyellese 
számos értékes javaslatot terjesztett 
elő, amelyek jelentősen leegyszeríisi
tik a forgalom irányitásat a villamo
sított vonalakon. 

Nagyezsda Korszunovái, a moszkz,a. 
kievi vasútvonal egyik kocsiosztályá
n.ak mechanikai mérnöknőiét sokszáz 
vo11aikíséró ismeri, akik csak úgy hio
iák: ,,A mi instruktorunk". N. l(orszu
noua okos gazdaként, ő,;zintén törfídik 
a nép javával, lelkiismerelesen foglal
kozik a vonalkísérőkkel, akik vállalták, 
hogy Lunyinnak, a ltires szoojet vas
utasnak módszere alapján szolgáljá/1 
ki a személykocsikat. A vonatkísérők 
ennek a módszernek a segítségével 
nemcsak példás rendel és tisztaságot 
tartanak a kocsik belsejében, hanem 
gondosan karbantartják a mozgó al
katrészeket - csapá,wakal. riíaókat, 
stb. is és szem me/tartják ezek. mrin
kájál. l(ors�unovának számos „tanít
ványa" van. Csupán az elmúlt évben 
több mint 230 embert tanított meg 
Lunyin módszereire. Emellett gyakran 
tart konzultációt a kocsivizsgálók 
számára. A fiatal mérnöknő munkája 
itt is jó eredményeket hoz. A Korszu
nova védnöksége alcitt álló kocsivizs
gá:ók nem csinálnak selejtet. Gali/1.(1 
Pavlovszkája, Roszlov Glavnyij állo
más női főmérnöke naa11rabecsiili az 
egyszerlí munkásemberek alkotó e/kép. 
zeléseU, mé'ységesen hisz a kollektíva 

----------------------------------. ereiében. Minden esetben figyelmesen 
meglzal.'gat;a a kocsirendezők, váltó
kezelök, mázsamesterek stb. megjegy
zései/ és javaslatait, minden értékes 
megjegyzést és javaslatot feljegyéz, 
hogy adot/ esetben feJltaszllJÍlhassa. 

(l:?olytatás ,,.� első oldalról) 

ban nl!'V vélekedett. hol!'V ií „ilyen ron- mánvt minél előbb kirakják. Ezen a 
J!YOkkal nem tar1J.1.1at". ll ven esetek téren értek el eredményeket: a kocsi
erősen zavarják a szál l ítást. mint nae-\ kat 2-3 óra a latt kirakják. 
fulósza laQ'nak zavartalan mííkődését Ue-vancsak Szentlőrincen Bófid Já
és olvasmit Qredményeznek, mint a nos népnevelő rámutatott arra. hol!'V 
miskolci eset. ahol nemcsak a bánvászoknak fontos 

a rossz együttmüköd'és. és a jó munkafegvelmüket megszilárdítani. 
kapcsolat hiánya miatt. október hanem nálunk. a vasúton is: Itt van 
22-én hat gép 1600 percet várt például Kuti kartársnő. aki !!'Yakran 

vonatra. elkésik szolirálatból. sokesetben be 
sem jön. val!'V Farkas kartársnö. aki A dráf[a qóztartás, ami sok mázsa, elmulasztja az előértesitéseket. ,\o1indvairv tonna szenet jelent. a mozdonv- ketten 1rátol1ák rossz munkájukkal a személyzet lelo!!lal ása mellett a lel!'· háromnapos kocsilordulóért vívott hardöntöbb kérdés. hol!v Ul!'vanakkor ta- cunkat. Ugvanakkor bírálatot irvakolán másutt olvan vonatok voltak. ame- rol l a szole-álati főnök felé. hoirv nem Jyek készen . rendezve ál l tak csak él azzal a jol!'ával, hoirv adminisztra-gépre vártak. tív ú ton feirve:mezz.e meg a munka-

A szolgálati ágak rossz együttmű- fel!velem-lazitókat. 
ködése egyik megnyilvánulása a Lenin elvtárs 1920-ban, a munkafe-
vasúton levő fegyelem hiányának, l!velert1mel kapcsolatban mondotla a 

amiből kára van a népl!azdasái;-nak. d következőket: a munkafegyelem megfe
vasiltnal< és n<>m utolsó sorban a teremtése „ez a munka a lef;{hálásab/J 
vasutas dolirozóknak. és a leanehezebb". Egv másik cikkébPn 

A most tolvó őszi forl!alomban a rról ir lenin elvtárs. hogy a munka-
i I fe1J.11elem me1<teremtése a kapi/al/zmus minden lazaság, lógá6, egye me- koporsóiában az utolsó szöf!et ielenli. zetlenség, lttass·ág percekkel, Az a vasutas küldöttsél!. amelv a órákkal növeli 8 kocsifortlulól, közelmullban a Szovietunióban tanul-

holott a vasutasok becsületbel i köte- mánvozta példaképeink. a hős szov
Jesséll'e az öszi nae-v szál l ítások ide- jet vasutasok munkáját. mee-1rvőződ-
1en a kocsiforduló szakadatlan le- hetett arról, hogy a szovjet uasulak. n 
szorílasa, napjainkban a háromnapos Lenin elvtárs tanítása szellemében mi-
kocsiforduló elérése. 1 ven fe1J.11elmezett munka fol1.1ik. 

A munkafegyelem megszilárdítá- A szovjet vasutasokra. akik a II. 
sáért folyó harc egyaránt köteles- vi!ál!háborúban olvan hősiesen har-
sége a vasutas pártszervezeteknek, coltak a Szoviet Hadseref! oldalán a 
szakszervezetnek, szakvezetésnek, fasizmus ellen most a kommunizmus 
minden pártját és hazáját szerető békés építésének az idején is. nem ér-

dolgoz.ónak. demtelenül mondják azt a jelszót. 
A szolirálati főnökök, mint felelős hol!V „a szou;et vasutasok testvér

'Oezetők kezében hathatós fefl.1.1ver kell öccsei a Szoviet Hadseref!nek.H 
hor:ru /equen a fel!uelmi szabáluzatban. A vasutas Sztahánov-mozl!alom te
fol!laltak éruénriesítése. A dol!!OZók rén mind szebb eredménveket tudunk 
nem szeretik a ouhakezü. a h ibákat el- felmutatni a mal!var vasutakon azzal 
néző vezetőket, de annál inkább kii- hOl!Y követjük a hős szovjet vasutasok 
vetik és hait iák végre az olvan szak- oéldá ját. Az ,.500 kilóméleres" . .. 2000 
vezetőnek az utasításait. aki mal!'a is tonnásn és el!véb mozvalmak hazánk
példamuta tó a fee-velemben és ezt a ban való elteriedé� után a vasutasok
beosrtottia itól is mel!követel i .  nak becsületbeli kölelessée-e, hoe-v a 

A vasutas pártszervezetnek. a 
szakszervezetnek az a felada

tuk, hO!!V őrködjenek a szol!!'álati he 
lvek íeQ'velmeze!t munkáján. Ne en. 
e-ediék elkenni a mutatkozó hibákat. 
fee-vel mezetlenségeket. mert azok 
újabb hibának és lazasáQ'l1ak lehetnek 
forrásai A becsületes. munkájukat 
szerető doll!ozókra támaszkodva léo
ienek fel a l azasál!ok ellen 

A nevelő munka erejével a fegye
lem fontosságának megmagyará• 
zásával és azzal, hogy mit jelent 
a te2yelmeze11enség a vasúton té
rítsék jó útra a munkájukhoz ma 

még rosszul vi�zonyulókat. 
Gvőzzék me2 őket arról hol!'V helvte
Jen úton járnak. hol!v hazáiuk tár
saik és saiát ma(!uknak ártanak rossz 
rnuokáíukkal 

Szentlőrincen a raktári do!l!ozók-
nál Kövesdi elvtárs népnevelő állandó 
felvi lál!osító munkát folvtat azért, 
hol!v a szál l íttató feleket miné: előbh 
kiértesítsék. hoizv a mee:érkezett rako-

fevvelmezett. katonás mae-alartás :nel!'
teremtésében is a szoviet vasuta c,<'kal 
kövessék. 

Az őszi forgalom sikeres lebonyo
lításáért fol� harc november 
7-vel nem ért véget, hanem annak 
eJ?vlk kimaQ'asló - e napokhoz 
méltó, dicsőséges állomása volt. 

Az ee-ész orszál!ban töretlen lendület
tel folvik a nemes küzde1e,� az öt
éves tervünk I I .  tervévének sikeres tel-
1esítéséért. és túlteliesítéséért A vas• 
ufa�d számára ez azt iel� 1ti. hop v 
ezekben a hetekben és a leflkózelt bb, 
hónapok/Jan Is az elszállít1sra t•áró 
áruk mennqlsél{e nem csókk�nr!i �a
nem szaporodni foq. Az elmtt'' éveq
kel szemben ebben az eszi�ndóbl'n ,,z 
őszi forf;{alom csúcsa eltolód' ,� novem 
ber véfl.ére. sőt december köu11er� i�. 
E növekvő erőfeszítést 1nén11lö feladar 
csak Úl!I/ oldható meq, ha m1rcfrn 
erőnket a kocsiforduló leszo ·ít ísára 
- és ami ennek elenl!edh„t�tll''!. ré
sze -. a munkafegqelem me!{szilárdí
tására irányítiuk. 

Galina Pavlooszkaja állandóan tö
kéletesíti az állomás munkájának tech
no'.ógia.i folyamatát és ebben a mun
kában technikai számításainak közvet
len uégrehajtóihoz fordul. Mé.!! köze
lebb került munkájában a ko/leklivá
lzoz, amikor tagja le't a pártnak. 

Zinajda Troickaja 

- '\ ontatási vezérigazgato 

Ga/ina Pavlovszkája szovjet mér· 
nöknő büszke munkájára és szakmá
jára. Tudja, hO(fl/ munkájával ö is 
hozzájárul a kommunizmus építésének 
nagy ii.gyéltez, s ez a tudat mélységes 
erkölcsi megelégedéssel /ölti el. 

Nemcsak a szovjet országban. ha
nem messze határain tút is Ismerik 
Zinafda Troickaja harmadik rangosz
tá!.ybeli vontatás; N.'ZériRazgató n.eo&t. 
Troickaja valamikor mint egyszerii 
mozdonyoezelőnő dolgozott. s becsiUe
tes munkája, kezdeményező szelleme 
és kitűnő képességei révén emelkedell 
mind magasabbra és magasabbra, míg 
uégül a moszkvai Metro helyettes 
igazgatója lett. 

Troickaja felelősségteljes munkája 
mellett sokoldalú társadalmi tevékeny
séget is végez. 

A szovjet mérnők - nem iroda, 
tisztviselő és nem szüklátókörü spe
cialista. Elete egy.- orszf,ga életével. A 
szovjet közlekedési mérnökök a többi 
szoviet értelmiségi dolgozókkal együtt 
rendszerint komoly társadalmi munkát 
végeznek, N. Korszunova például 
egyike a tegjob/J propagandisCáknak a 
moszkva-kievi vasútvonal vasutasa/. 
nak körében. Politikai körének hallga-
1ó, Sztálin elvtárs életrajzát ta11ulmá
nybzzák és mindig dicséróleg emlé
keznek meg vezefőjükről. 

Nagyezsda Fedoszejeva közlekedési 
mérnöknöt, mint kiváló termelő és túr. 
sadalmi munkást, Moszkva egyik ke
rületének dolgozói küldöttnek válasz
tották meg kerületük tanácsába. 

Ft/ a szovjet női vasiltmérnökók 
nagyszámú osztagának csupán n.éhán/1 
képviselóiérö/ emlékezünk meq_. A 
szov;et női vasúti mérnökök között 
számos k.i;,áló tudományos mu11kást és 
tehetséges szervezőt ,s találu,ik. Több 
mint 500 n.ói mérnök foglalkozik tudo
mányos kutatómunkával, s tart elő
adásokat a vasú/mérnöki főiskolákon. 
1 f 1 mérnöknő a doktori vagy k.a11.didá
tusi fokozatvi is megszerezte. Számos 
női vasú.tmérnököt kezdeményezéseiért, 
értékes találmányaiért és észszerüsí
téseiért Sztálin-díiíal tii.nlették ki. 

A szovjet női mérnökök, a szocia
lista haza hl! leányai, a legtevéke
nyebben rész/vesznek a kommuniz
must épilő szovjet nép békés, alkotó 
munkájában, 

t�5i novémbér 15. 

A M A T S U K A VA- Ü G Y  
A japán bíJ1ásáigak, miután veresé

get szenvedtek a Mitaka ál lomás 
vasutasai el len 1949 lúniusában indí
tott bünperben új, provokációs pert 
indltottak a i',,\al&ulrn\'a állomáson 
történt vonatkisikl ással kapcsolatban. 
Eb-bein az ügyben 20 vasúti munkást 
és szaksi1ervezeti dolgozót áll ítottak 
hírósáo elé, közöttük Szudzukit, a ja
pán v�sulasok 5zakszervezete fukuszi
mai osztályának elnökét. 

Az egy év óta tartó nyomozás és 
bfr >i tárgyalás bebizon) itotta a vád
lott vasutasok teljes ártatlanságát. En
nek el ienére 

a bíróság öt vasutast halálra, ötöt 
pedig életfoJ?vti2lani, míl[ a többi 
vasutast különböző időtartamú bőr· 
tönhiintetésn, í1é:te. Az öss:res 

halálraíté:1 - kommunista. 

Az ítélet hatalmas felháborodást vál 
tott ki a japán dolgozókból és a világ 
köz véleményéből. 

A japán kormány címére rragyszámú 

tiltakozó távirat érkezett. többék k&
zött a ma1:var szervezett munkássáir 
ti ltakozása is. 

Lí-Csi-Po elvtárs, a Szá1'Bzföldi és 
Légiközlekedési Dolgozók Nemzetközi 
Szövetségének alelnöke, a oojtónak 
adott nyilatkozatál>a,n ezeket mondotta: 
„Az úgynevezett matsukavaí Incidenst 
a japán reakciós kormány, az ameri
//ai imperialisták parancsára azert 
gyártotta, hogy dühödt támaáást indít• 
son a japán kommunista párt és \'iZ 
egész japá11 111Unkásoszrály e/fen, Az 
incide11s célja: szétzúzni mi11denféle 
demokratikus mozgalmat Japánban, e,a. 
lami11t lehetőséget >a.d1ii a roakciósok
tiak. hogy Japán újrafe/je,gyverzését 
végrehajtsák, Japánt az amerikai impe
rialisták gyarmatává és kuitonai bázi
sává változta.ssák át a /(inába és Azsia 
más országaiba való betörés céljából. 
A Matsukac,a-ügy: az amerikai reak• 
ció&ok kihívása Japá,1 és Kína munkás
osztá'yáual szemben. kihívása Azsia és 
az egész világ munkásoszlályán.ak". 

• - "•  I 

A SZA.KSZEilJlEZETI YJL4GSZOYETSEG 
,, , , ·- , 

FOrA/l4CSANAK.iERllNI ULESE 
A Sz.akszervezeti Vilál[szövelsél!' Fő- A vasutas szakszervezet táviratilag 

tanácsa november 1 5-21-e között üdvözöl te a SZVSZ berlini ülését. 
tartja ülését Berlinben. Ez az első A világ dolgozói nagy f��yelemmel 
ülés a Szakszervezeti Vilái?:szövetség kísérik a Főtanács munkáját. Tudják, 

hogy ez az ülés is fontos harci szaka-1 949-ben Milánóban megtartott világ- 5za annak a küzdelemnek. amel1,et a 
kongres,;zusa óta. S1,akszervezeti Ví'.ágszövetsél!' fo!vtat 

A Főtanács napirendjén zerepel tőb- a kap'.-talista. gyarmati és félgyarmati 
• • .. 

1 
ocszágok dolgozóinak a háborús e:az-bek közott l.oms Sai.l.ant e. vtársnak, dálkodás eredményezte elvlselhetet• 

az SZVSZ főtitkárának beszámolói<! ] lenül nehéz munka- és é:etviszonyaik 
a Világszövet6ée: müködéséről. 1 megjavításáért, a hékéért, 

1851 november 1 3-án nyitották meg 
ünnepélyes keretek közölt a moszkva
leningrádi vasútvona'.al. 

A jubileum alkalmából a vasutas
szakszervezet központi vezetősége és 
a vasutas dolgozók nevében G ás pá.
Sándor főtitkár üdvözlő táviratot kül
dött a Szovjet Vas.utasszakszervezet 
1( özponti Vezetőségének és a hős szov
jet vasutaso4<n.ak. 

A magyar vasutasok nem felejtik 
el - mondja a tá.virat -, hogy milyen 

felmérhetetlen értékű 5"gítségef ka
punk abban a harcban, a.meJyet a 
szocai! ista vasútért és az újtipusú va.
surasért folytatunk. 

A magyar vasutasok, amikor újabb 
sikereket és győzelmeket kívánnak a 
hö.s szovjet vasutasoknak a kommu
n· zmus építés.ében, megfogadjak, hogy 
pártunk veietésévd, ho,zzá,juk méltó
an, több és jobb tTMJnkávat erősítik a 

Srov jetunió, Smálln elvtárs áital veze• 
tett béketábort. 

Tiltakoztunk a nyugatnémet kormánynál 

Emst Kamietl, lűtóházlónök meggyilkolása miatt 
!'iiovember 13-án Bern.n fak�.ágá,nak 

hatalmas részvéte mel'lett - méltó
ságteljes béketünte1-és keretében 
temették el Emst Kamie/het, a po1s
dami pályaudvar fíitőházának fö11ö
két, akit Zunker n.yugatberlini rend
őrfelügyelő riovember 7-én, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 34. 
évfordulóia alkalmából rendezetz gyii.
lésen meggyilkolt. A gyászünnepség 
a brit övezettel közvetlenül határos 
Potsdamer-Platzon folyt le. 

A közelrnultban a szovjet uttönl 
vasutasok levelet irtak maqyar ú� 
töró vasutas pajtásaiknak. Utt:ör6ink 
már válaszoltak 1s a kedves le
vélre. Néhány részletet közlUnk a 
szovjet pajtások leveléből. 

Az A. M. Garkíiról eln.e-uezett J!.11er
mekvasút a két hatalmas orosz foll/Ó, 
a Volf[a és az Oka összefolyásánál, a 
partokon szélesen elterülő Gorkii váro
sában van. Szü!ővárosunk. eg11ike a na
g11obb ipari és kut1ilrközpohtoknak szo
cia:ista hazánkban és igen szép oo/ga.
menti város. 

G1.1ermekvasutunk 12 km hoss2ú 
(ebből a fővá1<án1.1ok hossza 9./ km). 
a nuomtáu 750 mm és riél!l/ állomása van: Roaritna, Maiakovszkii, Puskino, Szcsasz/iua;a, J!Uönuörűen megépített felvételi épületekkel. A V. P. Cskalovról elnevezett fűtőház és kocsiiavít6-miíhe!u villan_11te/eppe1. kiképző asz/a. Cos.mechanikai és lakatos műhe!yekkel, kovácsmühel/yel, elektromos hegesztő és � szükséfl.es berendezésekkel, valam,'lt szerszámkészlettel sz.ereltek fel. 

Fel van szerelve a von.a[ blokk, sz.elektoros távbeszélő és rá.dió össze.'1öttetessel, nagyteljesítményü rá/ÜÓleadétk-

A gyi,lkos rendőrterror áldozatának 
temetésén ötvenezer ember vett részt, 

* 

A r,asutas szakszervezet központi 
vezetősége a dolgozók nevében li/14-
kozó táviratot juttatott el a nyugat
német kormányhoz. 

Ugyanígy tiltakozását fejezte kt lf 
marokkói francia prolektorátusnál a 
marokkói vasutas s2akszervezet főtit
kárának letartáztatása miatt is. 

kal Rollt1ina és Szcsaszlivaia á!!omá,. 
son, azonkívül kön1.1Vtárral, filmszin
házzat és hanf!versen t1te,emmel, to
vábbá a vasú.ti közlekedés és a f!t1er
mekvasút feilődésének történelmi m� 
zeumáva/ is rendelkezünk. 

Az if1ú vasutasok /200-1700 főnt{I 
létszámban az oktató-tanító ko,lektí-ua 
vezetése alatt már a háború előtt; idő-
szakban 1939 nouemberétő1 1941 iú· 
niusi,ig 4850 menetet teliesítettek, 
238.000 utast, k.trándu/ót, valamint egy. 
néhánu ezer ion.na súl11il különböző 
qazdasá,n árui szállitottak. 

A Naf!u Honvédő Háború i.deién 
J!Yermekvasutunk berendezését az arc
uonal szilkséf!leteire használták fl!l. A.i 
idősebb korosztálu és száz()n felüli lét
számú ifiú va.su(as a főútvonalakra 
ment dolgozni és a Szouiet Hadserel!be 
lépett be. 

A háború utáni időszakban 1946 
auf!usztusálól 1951-if! az iliú r,asúti dolgozók 500-600 főnyi léls?á1na 2608 
menetet teljesített. 127.901 utast szálií
tott el, továbbá 47./64 főt szolgált ki 
az utazással kapcsolatban előforduló 
i11tézkedé5ek során. 



Miskolc líitőház dolgozói az &zi 
loriralmi ven,env kezdetén nem tel ie
sítették maradéktalanul a megnöveke
dett fe:adatokból rájuk eső tennivaló
kat. A munkaverseny helyte1en szerve
zése. a dolgozók munkához való vi
szonya rányomta bélyegét a fűtőház 
teljesitményére. Az egészséi:(es, építő 
bírálat nyomán azonban csakhamar 
rá jöttek, hogy mi a teendő iük. ha 
derekasan ki akar ják venni részüket a 
megnövekedett szál'.it.ási feladatok 
végrehajtásából. ha te! esíteni akarják 
azt a kötelezett�i:rvállaás.t. ami! . a 
,·asutasnap a ii<alrnaval R.akos1 e.v· 
társnak tettek. 

Megértették, hogy az eg-észséges 
rnunkalendület rugója a munkavers�nv, 
a 6zocia'.(zmus építésének kommumsta 

módszere. Termelési értekezleteken, 
röpgyüléseken, egymás után hangzot· 
tak el versenykíhívások. ennek köszön-

bető. hogy 
a lütóruiz m'nden dolgozója hosz
szúlejáratú vecsenyszerződést kö
tött, amelynek eredményeként rö
videsert éli-e került� a fűtőházak 

versenyében. 

Az ú jonnan fe:vett dolgozókkal való 
f,oglalkozás eredményét tükrözi pél
dául. hogy a sznlgálatbalépés után 
néhánv nappal ők is bekapcsolódtak 
az őszi forga:mi versenybe. 

45.980 kiloniéterteljesítmény 
mosás nélkül 

A vasutasnapi és a november 7-i 
fel.ajánlás teljesítése újabb lendületet 
adott 195 1 .  évi tervüknek december 
20-ra való sikeres befejezéséhez. En
nek érdekében 

a müsukl értelmisél? fokozott 

SZOCIALIST,\ V ASúTtRT 
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gondot fordít a dolgozók tzakmai 
képzésére. 

Meirszervezték a fűtök rendszeres 
okta tását, a seirédkeze:őket e!őkészí
telték ;i for�.almi vizsga sikere:, le
tételére. 

A sztahanovista mozclonyvezelők 
vállalták, hogy csak egy �yakorolt 
fűtővel utaznak, másik fűtőként egy 
méi( gyakor!aL'.an dolgozót visznek 
magukkal, akiknek tanítását fejlödését 
i lyen módszerrel is biztosítani kí
ván ják. A se:eites termék kil<üszöbö
lésére a fiókmühe!ybe három munka
átvevőt ál:ítiottak be, munkájuk ered· 
ménye, a minőségi munka javulásá
ban már jelenleg is megmutatkozik. 

Fizlcai dolgozókból és műszaki 
értelmiségiekből alakított komplex
brigád felülvizsgál minden érkező 

mozdonyt, 
a hiányosság-ok feltárása cé'., ábót. Az 
észlelt hibák keletkezésének okát 
tudatosítják a rnozdonyszemélvzeltel, 
megmai:iyarázzák: milyen mód�zei-rel 
lehetett volna a hibát elkerülr-A. A 

műszaki szolg-álat részérő! 111€f?6zervez
ték a1- áf·andó é j jel-nappali felügye
letet. Munkájuk közben sem feledkez
nek meg arról, hogy csak valamennyi ---------------------------------1 lársszolgá!at együttműködésével lesz-

Fogadalmunkat teljesítettük 
most az évi terv határidő előtti megvalósítása 

érdekében szervezzük a versenyt 
„Közös erövel megjavítjuk a m11'!kát 

�s blztosiljuk a háromnapos kocsifor
duló elérését" - fogadtuk meg novem
ber 7-re, nagy tanítónknak. a mi sze. 
retett Rákosi elvtársunknak. Fogadal
munkat nemes versengés követte állo
másunkon, aminek megérett a gyü
mö:cse: vállalásunkat túlteljesítettük és 
a legutóbbi kiértékelés szerint 

a kocsiforduló! 2. 7 napra szorítot-
tuk le. 

Ez rendkíYúl ió eredménv. Nagy se· 
gitségünkre -.ol!ak a szovjet tapa�zta
latok. a már ismert mozQ'.almak k,szé
le,ítése és döntően a versenv nvih·á· 
11ossága, a dolgozókkal való állandó 
foglalkozás. 

A kereskedelmi dolgozók 
komO:y segítséget nyújtott 
forduló leszorításáérl vh·ott 
ban 

munkája 
1 kocsi

harcunk-

A. bLzatm:ak folyamatos. jó felvltá-
gositó munkája 

meglátszott az eredményekben. Simó 

Pál rakodómunkás például éppen a bi 
za:miak jó nevelőmunká ja következté
ben a-z előbbi 1 23 százalékos teljesít
ményét 1 45 6zázalékra emelte. 

Készülünk 
Sztálin elvtárs születésnapjára 

A magyar nép nagy barMjilnak, 
Sztálin elvtárs születésnapjára nem
csak azt vállalta, hogy ezt a száwlé· 
kos te:jesitményét megtart ja, de fel 
a jánlotta felemelt ezévi tervének be
fejezését is. 

S2tál1n elvtárs születésnapjára ké
szülünk. Máris számos kezdeményezés 
és kötelezettségvál la lás született az 
i:zemben. Pusztai József sztahanovista 
rakodómun1'ás brig�dja. aki az őszi 
csúcsforga lmi versenyben csat'akozott 
Födi Sándor le-hívásához, december 
2 1 -re befejezik ezévi tervüket. El lehet 

mondani, hogy üzemi bizott_ság-unk jó 
politikai felvilái:rosító munká1a nyomán 
dz eddii:(( szocia 'ista vállalások révén 
biztosítottnak vehetjük: 

állomásunk ezévi szállítási tervét 

Sztálin elvtárs születisnapjára be
fejezzük. 

· Felkészülünk a télre 

Ozemi bizottságunk tudatában van 
annak, hogy az őszi verseny lendületé
nek mei:rtartása és fokozása nemc�ak • 
terv tú:te! jesítését jelenti számunkra, 
hanem nagy segítséget m ú jt a téli 
foriralomban is, am�lv semmi,·el sem 
lesz kisebb szállítási munka, mint az 
oszi. Eppen ezért 

már =t készülünk a hatalmas 
téli száliítási feladatok lebonyolí-

tására. 
A verseny eddigi tapasztalatai ligvel
meztettek bennünket arra, hogy csak 
akkor tudunk m�lelelni a feladatok
nak, ha 

szüntelenül fokozzuk az egyéni 
felvilágosító munkát és biztosítjuk 

a verseny nyilvánosságát. 
Ne'TI nézzük el a munkafegyelem letr

csekélyebb megbontását sem. Most 
-zélesitjük ki bizahnihálówtunkat. To
vább visszük a kooptálási munkát. fel
töltjük mühelybizottságainkat jó ká
de·ekke,l. Arra törekszünk_ hogy bi
zalmi- és aktívahálózatunk még job
ban foglalkozzon a dole-ozókka l, mert 
eddigi eredményeinket újabb. méj? na
gyobb s'kereknek kel! követniök. Ezek
ben a feladatokban nagv'Tlértékben tá
maszkodnunk kell a forgalmi szolgálat 
dolgozóira és itt különösen szép feladat 
vár akUváinkra. 

l(iss Imre. 

a Budapesti-'.Jvue-ati pu OB-titkára. 
a „Szocialista Vasútért" levelezője. 

Milyen munkamódszerrel kerültünk az első helyre 
az őszi forgalmi versenyben 

őszi száliitási feladataink sikeres 
lebonyolításanak alapja a kocsifor
duló leszorítása. Munkánkat a szer
vezett együttrn.üködés jellemzi. 

A szomszédos állomástól eli.íre elem
zést kérünk az érkezendő vonatról. A 
forgalmi szolgálattevővel minden egyes 
vonat rendezési tervét megbeszéljük, 

a beérkezés után pedig dolgozó
társaimmal azonnal ismertetem a. 
vonatrendezés minden egyes moz-

zanatát. 
Mindenekelőtt a gyors továbbítást 
igénylő kocsikat, valamint az önkeze
lési szállítmányokat sor�zzu-k ki és ál
liljuk a társszo!gálatokkal előre meg
beszélt helyre. Tekintettel arra, hogy 
a raktári rakodóvágánvra egyidőben csak kevés kocsit tudunk beá litani, 
naponta többször ki-, i l letve beállít
juk a kocsikat. A kereskedelmi szn:gá
la.-tóJ előre megkérjük. hogy milyen 
rendelkezési he'yre hány kocsit rak
nak, hogv a vona basornzást a legrö
videbb idő alatt megeilhessük. A rendezőpályaudvar dolgozóinak munkáját 
segítjük elő azzal, hogy naponta egy
két vonatot rendezés végeit áthozunk 
a személypályaudrnrra. Ezzel a ren· 
dezőpá:yaudvar szűk keresztmetsze1ét 
javítjuk. 

J(ülönös gonddal kezeljük a mun
kásvonatok menetrendszerinti in

dítását. 

Minden szolgálat átvétele előtt röp
gyü!ésen megbeszéljük a feladatokat, 
a jó koliektív munka és a népnevelők 
felvilágosító munkájána<k eredménye, 
hogy 

eddií balesetmen'es szolgálatot 
végeztünk, 

a jelzőnél való leltartóztatást kikü-
szöböitük. 

Ha erre más módot nem találunk, a 
kocsisornak a kihúzó vágányra á l lí!á
sával biztosítjuk a szabad vágányt. 

EIŐ5egítette eredményeink elérését 
a bizalmi csoportok átszervezése. 

Minden brigád, munkacsapat egy-
egy bizalmi csoportot képez. 

A csoport népnevelői az á l lomás többi 
do'. gozói közölt is végeznek oktató. fel 
vilál!'osító munkát. Nem kismértékben 
köszönhető ennek, hop-v Miskolc sze
mélypályaudvar 

az öszl forgalmi versenyben jelen
leg az e!sö helyen á(I, C6apatom 
pedig az Ö&zi forga'om legjobb 
dolgozója cimért folyó verseny
ben, az állomáson a második he-

lyet tutja. 
Az oly soksz'.lr kifogásolt tisztaság 

terén is javulás mu1atlwzik. de még 
ezen a téren sok a tennivaló. Mun
kánk további ja,:ítása érdekében ki 
kell építeni a vágányfe:elösi hálózatot, 
a munka[égyelem terén mutatkozó hiá
nyosságokat jó felvilágosító munkával 
meg kell szüntetni. 

Az eddig elért eredményekkel nem 
elégszünk meg. Az a célunk. hogy 
munkánk további javításával sikerre 
vihessük a háromnapos kocsiforduló 
megvalósítását 

Hegyessy T1bor 

sztahánnvista kocsimester, 
Miskolc. 

nek képesek még nagyobb eredmények 
eléré:;ére. 

A forgalmi szoogál,a,tiaJ kötött 
komplex-brlgá<I su,rződés alap
ján párosversenyre bíV'tik Buda
pest Ferencváros forgalmi a. von

ta� ddli!<>zóilt. 
A lorg-almi, pályafenntartási ezak

szolgá·at vezetőivel közös értekezleten 
tárgyalták meg a vonat·ácsorg-ások, 
lassú jelek csökkentésének leJ1etooégei·t. 
A búsz fővel lndutt kocsivizs!l'áló 
tanfo:1•ammal a középállomások kocsi
vizsgálóit ig\ ekeznek pótolni. 

A jó munka eredménveként orszá
gos viszonylatban is jelentős ered
ményekkel büszkélkedhetnek. Moz
donya·k napi át!ago tel jesitménve 185 
km, az „50V kiloméreres"-mozgalom
ba� k!lz,lekedőké 208 kilométer. A napi 
6.000 tonna előírt lú!súllyat szemben 
l l .4i0 tonnát továbbitottak. a mosás
t,;J . ,no ásig mor-ga!omban mozdonyaik 
1 2.700 kilométeres átlagteljesitményt 
értek el. 

l( iss Jef!Ö és Pöstyéni J-�nos moz
donyvezetök gépe a mai napit 
45.980 kilO'll'léter futott mosás 

né?kül, 

s minden reménvük me,g-v.in arra, 
hogv a ,·á nalt 1 20.000 kilométert tel-
jesíteni tud iák.. . 

A mozdony j,a11ítási költségelmé! 
nyolcszázalékos megtakaríiást érte� 
el. Az őszi forgalmi versem·ben eddig 
2. 105 túlsúlyos, 432 négyeskapcsolá�ú 
és 649 felemelt-sebességű \IIO!latot to
vábbítottak. Vá:lalták. hogy moz
donvaikat 60-65 5zázalékos harmad
rendú szénnel közlekedtetik, orszá
goo viszortylatban fűtőházaink közül 
itt rn<sználtak fel legtöbb i:ryen,g-eminő
�.égií szenet. 

Mi -,,·an 

a melegmosó herendezessel ! 
A �ztahano\·isták eg-ész sora je:zi, 

hogv M,,sko!c fútőház dolg-ozói megér· 
tették. hogy mi a feladatuk az ország
építő munkában. Az utazószemélyzet 
munká;át segíti elő Farkas János he 
gesztő 299, Kovács István szénszereléi 
2 1 1 százalékos tel jesítménvével, de 
ezt a munkát akar j.i még jobbá, terv
szerűbbé tenni az ú jítók, észszerűsítök 
tábora ls, akik az ú iítási hé,t alatt 
több, mint száz ú jítási javas'atot 
nyu jtottak be. 

Az eredménvek mel".ett számos hiá
nyosság gátolja a még nagyobb telje
sítmények elérését. Mindenekelőtt 

a pártsurveze1nek és az üzerni
birottságnak foko:zottabb neveló• 

munkát keH foilytatnia 
különösen a vidékró1 be járó dolgozók 
közölt A politikai oktatást sokkal job
ban ki kell szé'.esítem, a mozgalmi 
szervek vezetőinek többet kell fog-1a-l
kozni a dolgozókkal munkahelvefken. 
Fel kell figyelni azokra a művezetőkre, 
a·kik a dolgozók között a .,jófiú" szere
nét akarják játszani. Október hónap
han a három fekvemaradás közül e,gy; 
a személyzet hibá jából történt, ezt a 
jövőben ki kell küs,zöbölni. 

A drál!ll pénzen megépített mcfeg
mosó berendezést véirre üzemké-

pes ál'1potba ke8 helyezni. 
A szakszolgálatnak biztooítani kell a 
mozdonyok szénkészletét. nem enged· 
helő meg, hogy i'.ven gócponti állomá�i 
fütőháznáJ csak háromnapi szénkész
letet tároljanak. 

A fűtőház vezetőségének követke· 
zelesen érvénvt ke[T sz�ezni az u 1 
f�yelmi szabályzatban fo�laltaknak. 
A szolg-á!atból elmaradt dolgqo:ókk?I 
szemben ne eléi:redjenek meg a mas 
munkakörbe történő beoszlással, va.gy 
a szégyentáblára való kifügiresztés
sel, mert az amúe:yis munkaerőhiány
nval küzdő fűtőház további ered
OÍénveinek biztosításához elen!l'edhetet
lenü1 szükséges a munkafeg-velem te
rületén mutatkozó lazaságok haladék
talan felszámolása. 

Ünnepélyesen átadták rendeltetésének 
a vác-aszódi új vasútvonalat 

NaPV utat tettünk meg a feJs7,a. 
badulás óta. Hároméves tervünk nem
csak a háború ütötte sebeket e-vói:rvi• 
totta be, hanem úi gvárakat, új va-s
utakat, úi vasu i kocsikat épített. Ab
ban az időben a maevar vasulasok 

rét ünnepeltük november 4-én az fii 
vasútvonal felavatásával. 

Az ünnepségen Bebrits Lajos elv
társ köz,ekedés- és postaügyi mirnsz
ter mondott ünnepi bes1.édet. 

- Felle,ult2!ő fl.azdasá([i életiink 

A"ZJ úJ vasútvonal épttés&nél kü lönösen kitünt a Ba-kondi kubikosbriqád. A 
nyolctaqú briqád állandóan 200 sz.ázalékon fellll teljesítette normáját. Képün

kön • brlqád meqbeszélést tart. 

önft>láldozó hősi munkája eredmenye
ként koa;iparkunk 90 százalékát ú j já
építettük, többezer kilométer vasút• 
vonalat hoztunk rendbe, 15 millió lég
köbméternek megfelelö számos állo
más- rak' ár- és egyéb épületet építet. 
tünk ú i i á. 
r 

s iJJam11k feilődése mef!köueteli vas
Ú/t'onalaink naf[qszabású feilesztpsét 
- mondotta Bebrits elvtárs. - Ui 
vasútvonalakat építünk az úi ipartele
pekhez. bá1111ákhoz. Az e:mu[t rend
szerben ötuen esztendő a'att nem 
építettek annq1 t•asutat. mint mi n 

Az emberT61 való qondoskodást tükrözik vissza ezek az új örháZak is. th�l� kétszobás_ parkettás lakás, t0rd6szobá val felszerelve várja a vasutas dolqo .zókat és csafádtaqjalkat. A mult rendszer odúra em?ékeztetö, stvár 6rházai 
helyett ilyen korszerű. viláqos. eqlts.zséqe-s lakásokat kapnak vasutasaink. 

Hosszan sorolhatnánk lel a három
éves terv eredményeit. azét a tervét, 
amelyet hét hónappal előbb fejeztünk 
be a kitűzött határidőnél. Most az öt
éves terv második évének végén va
l!'YUnk. öntudatos dolgozóink mindent 
elkövetnek, h01?V felemelt ötéves ter-

felszabadulás óta. A mai nappal a 
ma(!uar vasúthálózat térkéoére úiabb 
vonalat ,a;zothatunk be. Ennél a 
va,sútépi!ésnél a föidmu,n.kák ef!u• 
harmadát a Szouiefunió által ren
delkezésünkre bocsátott földtoló, föld
!l.Uafu és földmark.oló !l.éoek vé!l.ez-

Az lir� á'llom-.rs:-:nyen és ehii�z hnsonló qyönyörG létesltmény<0k Is k!Sny. nyebbé es szebbé teszik a sz·állftas1 terv veqrehajtásáért harcban álló vasutas dolc;,ozók munkáját, életét, 

vünket_ i� határidő elő"l t�l jes:1siik fék el. A mu/lba11 a k11bikosok 11:e-
_Az oteves tt;rv hatalmas perspektí- rinctörö robotban vél!ezfék a vasút. va,t fT!Utat1a peldá':11 az úi nvirel!'vházi építés keménu munká/át. áll�!11as,_ a m1s�o!ct vonal fo!iamati>an Ezután a mei:rvei tanács vé!l'rehajtó lévo v1 l l�mos,tasa. _az _uJ 303-as bizottságának elnöke átvelte a vasútll'VO�v�,r�(t �ozdony .':6. sza_m� kor- vonalat. Az új vonalon robogó első szeru ep_1!kez€6, szoctalis . letes(l_ménv. v�>natot minden új á!loináson ünnep'Ő 

�aev a-kar . a 1!1os• m�gny�t�tt u1 vas- tom<>gek vették körül .  akik lelkesen ut\'ona l Vac es Aszod ko ott. Otéves éltették a vasútépítő munkásokat 1 tervünk újabb és jelentöségtel jes sike- pártot, a sei:rí ő Szovjetuniót. 
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Mozdonyvezetöink válaszolnald 
a vontatási szolgálatot ért bírálatunkra 

A „Szoctalista Vasútért" november 
3-i számában Tölgyes Lajos elvtárs, a 
7. szakosztály vezetője bírálatot gya· 
koro!t a vo1Jtatási szolgálat egyes dol 
gozóinak rossz munkája felett, s hang
súlyozta, hogy ez a háromnapos kocsi
forduló teljesítésének egyik legfőbb 
akadályozója. 

A vontatási szolgálat dolgo1:ói úg,y
lá!szik nem mi,nden�n értettek egyet 
a cikk éles hangjával. Szudi János, 
az ország második legjobb szfahano
visla mozdonyfelvigyázója !e,·e:et íri 
szerkeszt ·· égünknek és bozzász.ól · a 
felmerült problémákhoz. 

„'lnsihor egy•eg1� vo,iat 10-12 ó,·át ácsorog 
BudapPsttől-Sr:sol„ohig 

Nem értek egyet a cikknek azzal az 
elgondolásával - lrja levelében -, 
hogy csak a vontatási ,;zoigálat terüle
tén tapaszlalha!ok azok az akadá'yok, 
amelyek a háromnapos kocsiforduló 
teljesítését lehe!etlenné teszik. Sze· 
rintem 

egyik legfőM, akadályozója a h!á
romnapos kocsiforduló teljesítésé-

nek - a forgalmi szolgálat. 
Amikor egy-egy vr,nat 10- 12  órát 
ácsorog a · forg-almi szakszolgálat hi
�ájáb.'>I Budapesttől Szolnokig- -, 
ilyen körülmények 1.-özött a cikk érve
l ését nem lehet e:fogadni. 

Ami a mozdonykarbantartást illeti, 
minden fűlőházfőnöknek és miiszaki 
személyzetnek legszentebb kötelessége, 
hogy mozdonyai<kat rendben-tartsák. A 
mozdonyvezénylélsel kapcsolatban, 
minden mozdonytipusnak rátermelt 
mozdonyvezetője van, és csak sza-

badsárg,, vagy betegsél< esetén cserél 
gazdát. 

fűtőházunkban a komaság eleve 
ki van zárva, 

Ami a fíi!őházunkat ért bírálatot i l 
leti: október 6-án egy ismeret len faj
tá,iú (resicai szén ) érkezett hozzánk. A 
szén kalóriaértékét meg kellell volna 
vizsgáltatni, de nem lehetett, mert 
a szénre igen nagy szükségünk volt. 
Felhasz-náltuk. A íels&bb szak\'ezetés, 
amely a kérdéses szenet vásárol t.a, nem 
közölte \'elünk, hogy milyen keverékkel 
!udjuk felhasználni. 

A szo!noki fütónáz vezetőségét 
te,hát nem lehet hibáztatni. Egyéb
kent a resicai szén használatára 
és kezelésére vonatkozó utasítást 
csak november 1 2-én kaptuk meg. 

Ebből is látható, hogy nem a fíítöház· 
vezetőség részérő , hanem a felsőbb 
szakvezetés részéről történt mulasz
tás. 

Debreceni let:él a hiányossógol.ról 

K.orcso/ai Ede, az é�•Zi forgialmi ver
senyben legjobb eredményt elért moz
donyfelvigyázó ezeket írja a debreceni 
fűt6házból: 

A cikkel egyetértek. Sajnos való• 
ba,1 így van: a háromnapos kocsifor
duló teljesítésének egyik legföbb aka
dályozója oi vontatási szolgálat egyes 
do:gozóirzak rossz munkája. Ez így van 
debreoeni viszonylatbarz is. 

Nézzük csak meg a kérdést. A Szov
jeturzióban törvénynek tekintik, hogy 
minde11 gépnek meg legyen, a felelős 

gt!J.j!dája. Ez nálunk r,111cs egészen 
végrehajtva. A 377-es, a 376-os és a 
41 l-es sorozatú mozd.onyok egy részé
vel közbeváltó személyzet jár. A moz
dony karbantartása, jarrítás-a elmara,J 
az egyiknél, az utána kö,re/kezőnél 
már jelentkezik a gözfej!est[és, hosz
szabb menetek, túlkezelések következ
nek be. Természetes, ha![y ez ,iz ellen
séget szolgálja, nem pedig a mi ügyün
ket, 

A figyelmetlen szolgálatból Debrecen 
is kivetle részét. Fütőházunk is 

mozdonyszemélyzethiánnyal küzd. 
,1 melegmosó berendezést nem hasz
náljuk. A javítások 0lyan nagyok, hogy 
a me.'egmosási idő a/alt nr'm készül 
el, így 13 kazánmosások hidegen tör
ténnek. A munkafegye'.em megszilárdí
tásával i[!enis foglalkozni kell. Ez a 
kérdés elég lazán van kiezelve. Ehhez 
hozzátartoznak a későn jelentkezők, a 
vezé11ylést tudomásulvevők, de sz.o/gá
lalb•an nem jelentkező dolgozók_ az ér
tesítéskor beteget jelentő do'gozók, 
vagy a vezénylés alól különböző cí
men kibúvó személyzet, 

A J'iólmsií.helyi 

rossr:s ja1:itásol. iéhezil. 

a 1.ocsil'ord,dót 

Szólni kell a fióktníihelyi helytelen 
javíláSokról is. Ezek az úgy11evezett 
visszatérő javítá.sok. A lövellyíi gőz
beeresztő szelep és iilésszabá'yozás 
után a ház ,alaplencséjét helytele11ül 
szer,eJi be a takaros. K.ét alnwszféra 
nyomásnál már erősen fúj alapon a 
gőzbeeresztő ház, újrl' el kell engedni 
a gőzt. Az időben készreadott moz
donyt nem lehet útrakiilde11i, /re(yette 
egy má.sikat kell gyorsan vezényelni. 
Hiba az is, hogy a mozdonyszernély
zef nagyon sok esetbe11 nem szól be a 
vonalról, nem jelentik, hogy a moz
dony ,,ruítás miatt nem vezényelhető, 

Nem maradhat ki birálatombóJ a 
föműhelyek kritikán aluli mozdony-

javítása sem. 
Például a 324.555 a 22.069-es számú 
mozdonyt nemsokára vissza keile// 
küldeni a fiókmiíhelybe javílá.sra. Ez 
is hozzátarwzik a munkafegyelemhez, 
s döntően befolyásolja a kocsiforduló! 
is. 

A most folyó pártuezetöségi válasz
tások után remény c<:zn arra, twgy az 
új vezetőség irárzyításával a hibákat 
kiküszöböljük és Sztálin e/.Jlárs szii
/etés11apjára tett felaján:ásainkat túl
/eljesitjük." 

Várjuk a dolgozók hozú.szólását. 

A kecskeméti vasutasok november 5-re befejezték évi tervüket 
Kecskemét vasútál lomás dolgozói 

levélben fogadták meg Rákosi elvtárs· 
nak, hogy november 7-re, az évforduló 
tiszteletére, befejezik  évi tervüket. 

Elindult a nemes versengés, a dol
gozók nagy lendüleHe( fogtak munká
hoz, vál lalásuk teljesí!éséhez. A nagy 
munkának eredménve is lett: havi 
tervüket 125 százatJk helyett 127 szá
zalékra teljesítették. 

Az ál landóan fokozódó versenyszel
lem biztosíht1a azt, hogy a párosver· 
senyben első helyre kerültek. Az őszi 
csúcsforgalomban is kiváló eredmé
nyeket érlek el. 

A párt és a szakszervezeti bizal
miak .ió felvilál{osító munkája nyo
mán minden dolg-ozó tudja, fontos 
feladatának érzi, hol{y harcba száll
jon a háromnapos kocsiiorduló el
éréséért, ami döntö mértékben 6e• 
gíti ötéves tervünk végrehajtását. 

Az évi terv időelőtti végrehajtásáért 
indított versenyben élenjárnak a kom
munisták, szakszervezeti a-ktívák és 
sztahánovisták. a munka hősei a dol
gozók példaképei, egyéni felajánlások
kal és tervük teljesítésével. 

Szilárd munkafegyelemmel az eredményekért 

Példát mutatott ifj. Sánta András 
tolatásvezető, háromtagú brigádja, 
akik vál lalták, hoe-v á llomásukon a 
meg-szabott faj lag-os kocsimozg-atási 
eg-ység-időt 125 százalékra teljesítik, 
amit két százalékkal túl is tel jesitet
tek. !gy segítik a háromnapos kocsi
forduló meg-valósítását. Kovács Kárai v 
külsős fore-almi szolg-áJattevő hel vesen 
meg-szervezett munkával november 
7-re az előírt kocsi -beá l l ítást 1 2 1  szá
zalékra teljesitetle. 

Csókás János g-épkisérő az úi g-öz
tartási egységidőt 122 száza:ékra lel
jesítelte. Bognár Pál távírász a táv
irószalag kétoldali felhasználásával 
300 százalékos anyagmegrakarilást én 
el. K.ecskeméli István kocsinindező és 

hárJm�agú brigádja 129 százalékra 
teljesítette tervét. Szilágyi István szol
gálat előtt egy félórával megjelenik a 
munkahelyen, s az előző müszak mun
kájában már tevékenykedik, hogy ez
zel is eredményesebben és minden 
másodperc veszteség nélkül folyjon 
tovább a zavartalan termelés. 

Munkájával és elvtársi segítségével 
kitűnik társai közül /(iss Bá!int szta
hánovista, akinek átlagos teljesítmé
nye 1 70 százalék. A munka egyre 
eredményesebbé vált, az akadályok le
küzdése, az áldozatkész szolgálaltétel 
meghozta az eredményt. Büszkén je
lentet!ék a pártnak, Rákosi elvtárs
nak, hogy a 

vállalt határidő előtt két nap pal teljesítették az évi tervet 

A vállalás teljesítésében nagy segít-
, 

kájával erősíti a versenyszellemet, 
séget adtak a szakszervezeti és párt· szervezi és segíti a versenyt. A bri
bizalmiak, akik kiértékelték Sztálin gád:ik munkamódszerét átadja a gyen
elvtárs nyila\1knatát, új erőt merítet- gébbeknek, útmutatásával segíti őket, 
tek a feladatok megoldásához. Harcba 

hasznos tanácsokat ad számukra. 0 
maga is lett felajánlást: Ue-v szer
vezi a versenyt, hogy az átlagos 1 1 5 
százalékról 1 25 százalékra emelked
jen a termelés. 

Vállalását két százalék kal túltelje• 
si tette, mert az elért üzemi átlag 

127 százalék. 
A pártszervezet és a swkszervezet 

a szemléltető agitáció felhasználásával 
a faliujságon, hangoshiradón és a Vil
lámon keresztül tudatosítja az ered
ményeket és bírálja az elmaradotta
kat. 

Békemliszakot rendeznek. Röpgyülé
sekel szerveznek, ahol megbeszélik az 
addig elért eredményeket, s a jó mód
szereket és az ezzel kapcsolatos fel
ada!okat. 

Munkájukban példaképül áll előt
tük a hős szovjet vasutasok harca. 

s követték őket a kecskeméti vasutál
lomás dolgozói, amikor teljesítették 
Rákosi elvtársnak tett fogadalmukat. 

Az elért eredmények meJrlett az ál
lomás dolgozóinak tovább kell fejlesz
teni a verenyszellemet, harcot kell in
dítani az á•llomás tiszlaságáért. Féltő 
gonddal őrködjenek az elért eredmé
nyek fölött. Kü:önös gonddal ügyel
jenek az éberségre, vizgyázzanak, hogy 
az e! :enség minden mesterkedésével, 
provokatív, vagy agitatív cselekedeté
vel nehogy beférkőzzön az ál lomás be
csületes dolgozói közé. Az elért ered
mények legyenek alapjai a további si
kereknek. 

A szee-edi ig-aze-atóság- ad jon meg
minden támogatást Kecskemét á l lo
más dolgozói számára, hogy újabb 
eredmények szülessenek a háromnapos 
kocsifordulóért vívott harcban. 

szá l ltak minden percért, másodpercért, 
az eredményekért. 

A dolgozók elhatározása még szi
lárdabb lett és újabb tettekre serkenti 
az állomás dolgozóit. A jó munkál 
juta lom követte: 

A háromnapos kocsiforduló megvalósításával 
háláljuk meg az újabb gondoskodást 

Az állomás három legjobb dolgo
zója kiérdemelte a megtisztelő 
sztahánovista címet, többen pénz-

jutalmat kaptak, 
Szilárd elhatározás acélozta meg 

erejüket, hogyha kell hár:>m napra, 
vagy az alá szorítják a kocsiforduló! 
Kiépilelték, amely egyben biztosította 
a jó eredményeket is, a vágányfelelősi 
teszortot. 

Ennek alapján minden dolgozó tud
ja_ hog-y milyen kocsik vannak a vá
gányon. Ezzel a módszerrel sikerült a 
kocsik állását máris csökkentení. A 
párt- és a szakszerveze1i bizalmiak 
igen nagy segítséget kaptak Tar ver· 
senyfelelőstől, aki fáradhatatlan mun-

fsmél vereséget szenvedett a reakció. 
Az el lenség-es ügynökök minden hazug
híresztelése és aknamunkája ellenére, 
ismét bebizonyilást nyert, hogy népi 
demokráciánkban eg-yik alapvető fel
ad�! - a dolg-ozókról való g-ondos
kodás. Ennek ké:izelfoe-ható jelét lát
juk nálunk, Budapest-Keleti pálya
udvaron. A lorg-almi szakszol g-álat dol
g-ozói között például az elmult hetek
ben 

90 pár baka11csot és 83 p'ár cipőt 
osztottak szét. 

A rémhírterjesztőket. a kételkedőket 
mintha fejbeülötték volna, szég-yen
kezve ismerik be helytelen viselkedé
süket. Az el!enség-e.s elemek most sem 
nyugszanak. Azt híresztelik, hogy 

megkapták ug-yan a dolg-ozók a bakan
csot és a cipőt, de többre aztán nem 
számíthatnak. 

És mJst újabb csattanós vá-
laszt adhattunk a rág-almazóknak. 
Csupán a forg-almi szakszolg-álat dol
g-ozói részére 

a hét folyamán ismét érkezett 150 
pár lábbeliröI k iutalás, 

A dolg-ozók láthatják, hog-y népi kor
mányunk a párt irányításával mindent 
elkövet, hog-y az emberről való g-ondos
kodásl g-yakorlatban is bizonyítsa. Mi, 
a háromnapos kocsiforduló meg-valósi
tásával hálá , juk meg- az ú jabb gondos
kodást. PALOTAI ANDRAS, 

a Budapest-Keleti 11\1, dolg-ozóit 

1951 november ri5. 

A dolgozók kezdeményezései segítik 
az őszi csúcsforgalom lebonyolítását 

Az őszi csúcsforgalom sikeres lebo
nyol i!ása, a háromnapos kocsifor
dulóért vívott harc, egyre naigyobb 
erőleszi{ésl követel a vasút do: gozói
tól. 

A forgalom dolgozói nemes verseny
ben küzdenek eg-ymással. A e-urító
dombok dolgozói egyre emelik a g-urí
to1! kocsik számát és mind több és 
több helyes kezdeményezés segíti a 
pártszervezet és üzemi bizollsá,g jó 
politikai íelvilágositó munkája nyo
mán az őszi forgalom végrehaJlását. 

A balesetmentesen dolgozók 
célprémiumban részesülnek 

A termelésben éleníáró olyan for-
galmi do: gozók, akik balesetmentesen 
végzik szolgálatukat_ a megállapitott, 
gurítási szám túltel jesítése után cél
pré-miumban részesülnek. 

Ezzel is érdekeltté arkarják tenni 
dolgozóinka( a balesetmentes, minőségi 
munka elérésében. Nagyon jó példa 
a rákosrendezőiek helyes munkameg
szervezéséve! eléri célprémiumos ered
ménv. Mokos József főmunkamester és 
brigádja, a november 7-től 8-ra virradó 
éjjelen 

a Nagy Októberi Szocialista for
rada:om 34. évfordulóján 1arlott 
békemüs-zakban 2365 kocsit gurí
to,tt. El>ben az egy szo' gátatban 
tíz forint prémiumban részesültek. 

A vágányfelelósök 
a kocsiforduló leszorításáért 

Nagy László gurító előmunkás az 
elmúlt három miisza•kban kétezer ko
csival túl tel_iesíte!te előirányzott tervét: 
12 forint prémiumot kapott. 

A budapest-ferencvárosi a lrendezc,n 
Sárvári Ferenc kocsimester és brigád
ja, a szovjet mód.szerek felhasználásá
val, helyes munkaszervezéssel köze! 

, Hivatkozással a „Szocialista Vasul
erl" 1 95 1 .  október 20-i számában meg-
jelent ,,Birálatunk rzyomába11" cimü 
cikkre mindenekelőtt köszönetet mon
dunk az elvtársaknak, hog-y birálatuk
kal segítség-ünkre voltak vál .alatunk 
dolg-ozói szociális hel vzetének meg-ja
\'ílásában. Központunk munkavéde, mi 
irodája a cikkek megjelenése után 
azonna l  meg-tette a meg-fe'.elő intézke
déseket, amelyekről röviden az a láb
biakban számolunk be: 

Sztá l invárosi főépitésvezetősée-ünk-
nél fog-lalkoztatott dolg-ozók részére 
már a tavasszal 

megfelelő mosdó és fürdőépület 
létesült, 

azonban ezt, csak a nyár folyamán le
hetett használa(ba venni, mert a fo
lyamatosan vég-zett kútfúrási munkála
tok nem vezettek kielég-ítő eredményre. 
Vég-ül is a tisztálkodás kérdése úg-y 
nyeri mego:dást, hog-y Sztá ' "nváros 
vízhálózatába kapcsoltuk be főépités
vezeiőség-ünk területét. Amíg- ezek a 
munká latok be nem fejeződtek, szük 
ségmee-oldásként kel"ett a célnak nem 
meg-fel�lő méretű mosdótálakat ig-ény
bevenn1. 

Az étkeztetésnél előfordult késedel
met még a n_y'ár folyamán meg

szÜJJtették. 
mer( ételhordási célra közuti járművet 
ál ított be vállalatunk. 
_ A szo!'!oki Delta építkezésénél is 

ro,·rd 1de1e- fennáJlott elszállásolási 
nehézség-en úg-y segítettünk. hog-y 

dolgozóinkat mal{ánszállásokon he-
lyeztük el. 

E�nél a kérdésnél meg- kel J jeg-yez
nunk. hog-y a he'y; tanácsok nem ad
j�k mc{! építésvezelöségünknek min
dig a k�ltő �egílséget a szálláshelyek fclkutatasa es kiutalása tekintetében és 
1el_e'! es;tben is központi munkavédel
mi _rrod_ank közbelépésére sikerült a 
tana_cs�ol (�i szá l lásheiyeket kapnunk. Vegul meg- arra akarunk rámutatni h?g-y_ vállala tunk ig-yeksz:k dolg-ozóÍ re:�ere a N_épg-azdaság-i Tanács á l tal 
elmrt szoc,a! is minimumot biztosítani a=;o_nb�n egyes felszerelési és berende'. z:st targ-yak beszerzése köríi' mu(atkoz�, nehézség-ek miatt, még- előfordulnak h: anvosság-ok. 

Közponli munkavédelmi irodánk amely folvó évi július hónapban ala'. kull. ál landóan . 

a �e!y�z�en elienör;i doliroroink 
eliatasat es a lehetőségek határain 
belül a hiányosságokat nvomban 

megszünteti, 
Nem érdektelen meg-említeni azt sem 
h�gy iro_dánk kezdeményezésére. JJél'. 
dau_l Jo_zs�fváros főépítésvezetősége 
eg-y1� sza. lashelyének korszeriísitésé 
re mintegy 35.000 forintot fordít válla
latunk. 

300 kocsival többet gurlt mííszakon
ként, mint az előző h�napok müszarkai• 
ban. 

A dolgozók jó kezdeményezéséhez 
tartozik egyes súlyponti helyeken ú,�
nevezett „uágányfelelősök'' beál l ítása, 
A háromnapos kocsifordulóért foli,ia• 
toti harcol segítik a vágányíelelösök. 
Jó munkájuk révén á l laPdóan tisztá
ba_n va_nnak azz� I �z á llomás dolgo
z,"1 :  milyen kocsik allnak milyen vá
gá�yon , és az ál lomás melyik részén 
lal_alhatok. Ez a kezdeményezés olyan 
m?dszerrel segíti a forgalom do' go
zort, amellyel meg tudják rövidíteni a 
kocsik ki- és besorozásának időtarta
mát. Hódmezővásárhelyen például a 
vá:grányfelelös két hagymá\'al rakott 
Kocsit talált, amelyről „megfeledkez
tek". Azonnal intézkedtek az első ín• 
duló vonalba való besorozásáról és to
vábbításáról. De jól dolgoznak a vá
gányfelelősök Kisrkunhalas állomáson 
is. Naponta többször végigjárják a vá
gányokat és jelentést tesznek a hiá
nyosságokról. 

Kovaljov-módszerrel 
- 148 százalék 

A háromnapos kocsiforduló meg• 
teremtését seg-itik a hős szovjet vasuta. 
sok munkamódszerei is. Kiskunfélegy
házán Komlódi Ferenc e'.őmun
!<ás és brigádja a Kovaljov-mu,r kamód
szer a lkalmazásával 1 48 százalékot ért 
el a kitérők lerakásánál. A kecskeméti 
osztálymérnökség dolgozói a vágány• 
zári munkákat a szokásos idő kéthar
mada alatt végzik el. Pi11tér István 
pályamester jó másfél órával előbb fe
jezte be a szakasz sincseréjél és ezzel 
hozzájárult a kocsiforduló leszorításá
hoz. 

A dolgozók kezdeményezései !gy se· 
gítik az őszi csúcsforgalom lebc;'nyoli
tását. 

Am"kor ismétel!en köszönetet mon
dunk a „Szocialista Vasutért" támog-a. 
tásáért, kérjük az elv(ársakat, tovább
ra .s kísérjék fig-ye!emmel munkánkat 
hog-y íg-y eg-yüttműködve minél ered: 
ményesebben szolg-áihassuk közös cé• 
lunkat a szocialista vasút meg-lerem
tésél 

Neményi István, 
a MAV Pályaépítő- és Felú jító OV. 

Munkaverseny és Ojitási Osztályának 
vezetője 

Kitüntetett dolgozóink 
A Nagy Októberi Szocialista Forrada• 

lom 34. évfordulója alkalmából a klSz
lekedés-. és postaügyi min,Jsztérium te
rületén dolgozók közül többen kitünte
tést kaptak, 

A Magyar Népköztcirsasáqi t.rdem„ 

rend V. fokozatát kapta: Lindner Jó
zsef sztahánovista mozdonyvezetö, a 
Vasúti Főosztály Forqalmi Szakoszitá,. 
lyának vezetöje. 

A Magyar Népköztársasáqi t.rdem-
érem Aranyfokozatát kapta: KörlSsi Ká
roly f6intézö. Záhony állom ás főnöke. 

A Magyar Népköztársasáqi Erdem-
érem Bronzfokoz.atát k apta: Pataki 
András, a qyöri fütöház főnöke. 

A Maqyar Munkaérdemrend Arany. 
fokozatát és 5000 forint pénziJutalmat 
kapott: Udvarhelyi István f6fe1Uqyel6, 
Budapest-Soroksári-út állomásfőnöke, 

A Maqyar Munkaérdemrend Bronzfo
kozatát és 1 500 forint pénzjutalmat ka
pott: Hegyi János az ómiskolci osztály„ 
mérnökség elömunkása és Szutyor Béla, 
Pécs .illomás kétszeres szta.hánovista 
kocsirendezöje. 

Magyar Munkaérdemérmet kapott: 
Szabó László mérnök, a pécsi osztály„ 
mérnökséqen és Glczei István, a H ámán 
Kató Fütöház sztahánovista fömozdony„ 
vezetője, 

GalickiJ: A szocialista közlekedés n:r. .  
vezése. ( Közlekedé-si Kiadó) 

216 oldal ' 1-4.- Ft 

Szepeslublói László: A keskeny 
nyomtávolsáqú vasutak terveziésére és 
építésére vonatkozó irányelvek. A. rész: 
760 mm nyomtávolságú va'Sutak. (KÖ2-
lekedésj Kiadó). 

78 oldal 8,- Ft 

SzapJaJev: ltpltöanyaqfejt6k keskeny,. 
nyomközú vasútainak építése 6s lavl
tása. (Közlekedési Kiadó). 

72 oldal 6,- Ft 

Gy�skin_-Altuchova: TUzelöanyaqolc 
keze lese es tárolása. (Közlekedési KiadóJ, 

IS6 oldal IS.- Ft 
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A jól végzett szakszervezeti tömegoktatási munka 
segíti az őszi csúcsforgalom lebonyolítását 

A Szakszervezetek Or6zágos Ta·nácsa 
1951 júl iu--. 6-i határozatainak meg
felelően országo& mérete:Oben megin
duit a .sza k6zervezeti ismeretleriesztö 
elöadások sorozata. 

Havonta két köte'ezö előadást üte
meztünk be különböző budapesti és vi
déki 6Úi \'ponti szolgá lati he!veken. Az 
!95 1/52-es oktatási évad kezdetén van
nak eredmények a vasutas dolgozók 
okt-alásával ismeretkörei kibővítésével 
kapcrolati,an. 

Az oktatás színvonala mennyisé-

g,ileg és minőségileg egyaránt 
I 
terv" című _előadást 1 10 dolgozó hall-

emelkede1t. gatta mee- érdeklöd<'ssel. A Magasépitö 
A helyi pártszervezetek fokozottabb üV „ótéves terv" című e'.öadását 

se1<í/sl!f!e, az üzemi biZottsá.u;ok ;0110 összekötötték a di-a-pozitív film veti· 
munkáia. a szakszolaálati vezetők be- toosel. Az előadás előtt b,zalmi érte
kapcsolódása tették lehetővé a iobb kezlelet tartottak a dolgozók loko:iot-
eredmén11ek kialakítását tabb bevonása érdekében. Előadás után 

A Budapest-Keiefi pá'. yaudvar. va- több hoz2Jászó:ó fogl!alkozott a 
! amint a N\'Ugat; Müsza.;, ió szervező tervelmaradásokkal és javaslatok és agitáció.s munkáia ered.ménveként 
decentra '. izá : tan eay-egy előadást történtek a iierv sikeres lebonyo-
300-400 dolgozó hal lgat meg. A Pá- Iításáért. 
Iyafpit&- é« Felúj ító OV-nél az „ötéves A keookeméti forgalomnál 70 dole'()zó 

hal lgatta mell az előadást, utána a 

Ne hagyjuk magukra a munkásszállások dolgozóit 
hozzászólók kifejtették, hogy a sztát :n
dr0&i, s & többi h�talma6 építő mun
kál minden va,;ulas do',gozónak támo

Budapesl-Vizafogú állc,más pálya
fenntartási lak/an11áiác nJztem mee 
ell.Yik nap. A do/J[ozók éppen munkábó, 
iöttek szál!ásukra. Beszéf_tzelésbe ete-
1!.Hedtem velük. Az e{.!.11ik Szabad 
Népet kezdett olvasni. Büszkén mu
tatja, f!Ol!C/ november 7-re túlfeliesitel
ték te rvükel. 

Körülnézek. Minde•iülf tisztasá_g. A 
takaréktiizhe!uen · paprikáskrumiil főZ
nek. Szép piros paprika kenil a tete
jére. Jó szaRa belö:t, a szobát. 

Elbeszélgetek a doll!owkkal. lloRv. 
élnek, mint élnek itt, a laktanuában, 
távol a családtól, a szü!ői háztól. 

A vizafof!úl száCásltell/en mell va,z
nak e/éfledve a munkások. Mindiárt 
me{! is mondják. /wf!u nem mi,ul.enüt/ 
van méll ÍJ!t/. NaR11on öriilnek az öt 

na.í!.tl szobából álló szállásnak. - Nem 
,•a!lI1unk mostohák - m, .-ndia ee11ikíik 
szélesen mo,,;01I10[!'.•a - az ötéves terv 
miránk is llOtulol. Munkánk me'.lett o 

szórakozást is me{.!.ialáliuk. Van sak
kunk rádiónk. Némelu társunknak 
hanq:szere. Na és itt a könqvtárosunk. 
ho!lu kulturális feilődésiinket biztosítsa_ 

Naponta o saitó és a mo2ilátollatás 
napirendui va,n. Minden nap öt-hal 
dol1tozó•árscmk mel!u moziba. 

Azt is me{.!.mondom - mondia Ko
vács elvtárs -. h1 !lu m1L•1kástársaim 
termelési eredménqeit er[.llre irtleább 
láthaióa11 iól befoi11ásolia az a té1111. 
hof!q íl/efékes szervek népkiiztársasá· 
guúk kormánua reru:ielkezésének mell• 

. . g-atni kell. A mezőtúri vasutasok felelően - gondot fordítartak szalla rangsúlyozták eiöadás után: .,az ötéves sunk kultúri{.!.én11einek ellátására. terv Ü!ll/e, a beke i'i.íl..1/C, s er1111ek tá-
Az üzemi bizotts6gok 

szervezzék meg a téli oktat6st 

Beszétnü,zk kell azonban a hián110s
sáf!ró! ;s. 

Tú!ságosan mag'Unkra vagyunk 
hagyatva. 

16 len11e. ha az iizemi bizottsáll meR· 
szervezné az oktatási a téU hónapokra. 
Vannak dolf[ozólársaink, alzik vidékről 
iámak be. ttem látiák tiszlán a problé
mákat, a /e/adal.okat és a do/J!c;k kö 
zütli összefiif!.llést. a feilödést. Bizios 
vaf!11ok abban, hOf!tJha do!.eozófár
saimnak lehetővé teszik kulturális 
és elmó:eti feilődésiiket, ez rövidesen 
;elentkez,1í foll a terme/éken!!Séll eme
lésében és abban, hof!.11 fe.'eme/1 ter
vünket határidő előtt teljesítsük. 

Fo/11ik a tisztálkodás, ma.;d me11.kea
dődik a vacsora és utána foi!llatiák a2 
előző es1e abbaha!!.tJolt sakkozá.si, e.lll/ 
csoport halk é11ekszóra f!.1/ÚÍt, másikuk 
eeu csendesebb részen o'oasni kezd, 
e.!!.u táuo!aiJbi csoport moziba készül . . .  
A vizafogi,1 Páltramunkások második 
otlh,._•nuknak tekintik szállásukat és 
csa.lz a2!1: kérik, houu kuLtúriRénqeikkel 
továbbra is törődienek és ne haRtJiák 
őkei leliese,z ma/lukra. 

Hevesi József 
Budapest-Viz.afof!Ó pu. dolf!ozója. 

mol(a/.ása minden do:gozó becsület-
beli kötelessege:· 

Az eredmények ré6zleg05 fennál lása 
mellett még vannak hiányosságok. 

Legnagyobb vasúti üzemeink ve
zetői még ma sem értik meg az 
okta1 ási és nevelési munka je:entő

ségéit. 
Elvilel<' fontosnak tartják a, okta

tást, g-ya1kor'at i lall azonban ke\'eset, 
,·at!Y éppen semm: l sem tesznek érde
kében. Budapest-Ferencváros á! lomá;; 
üzemi bizottsága hiva t'kotik a megnö
vekedett feladatokra, melyek gátol j.ák 
az oklatá.s megindulá.sát. Nem ér!i,k 
meg, hogy a z  oktatá-s nem öncélú 
mun1ka, nem érti1k kellő mértékiben, 
hogy az oktatás segí!,iégével még 
a lapooabban tudiák elvégezni megnö
vekedett feladatai-hat. 

Az tszaki Járműjavító DV 
Landler Jenő Járműjavító OV 
biwtl5ág-a például f(),l?'!a'.kozott 
az oktatás prob émáival, de 

és a 
üzemi 
ug-y.an 

nem e!éggé mozgósította a míí
helyblzott,;ágokon keresztül a bi-

zalmiakat. 

„Amíg magának magyarázok, ötször megcsinálom 
Hogyan bánik Horváth Gábor � nődolgozókkal 

V' déki 6Úlypontí helyek üzemi bizott
sága; részéről is mutatkozi-k az elmé
let leoocsülése, olyan fOl'ITlálban, hogv 
tk,ülönböző rendezvényekre túlwúlolt 
programmra hivatkoznak, ahelyett hoo-v 
a pártszervezet se!lítSé{.!.ével, a tötne.í!.• 
szeroezeti vezetők bevoná ával, okta· 
tási lerc•et dolgozqának ki. 

Számtalan példa bizonyít ja, hogy 
igen na.fl"v a dolgozók érdeklődése a 
tudománvos í�me,;e�. e sa iátítá&a te
rén. Awk a vezetők. aki•i nem 6r,gitik 
a dolgozókat az i-smerelék elsa1átíiá6á
ban, lebecsül'k a dolgozók ilyen irányú 
törekvébeit. 

Kora g11ermekkorom óta szívesen és· 
nag11 érdeklődéssel fif!ye:/em a vasút 
éleÚt, a mozdonyokat. a vasutakat. 
Amikor pediR nemrég válas2t(JJ1.om 
kellen: képességeim és kedvem sze
rint, hol tudom legjobban sef!.ileni 
hazánkban a szocia/izmw, építését, 
ú.!!.Y döntöttem, hof!!J a vasúthoz me

gyek. A párt megnyítolta számomra 
ezt a lehetósé{!et. Almaimat valóra
válthattam. Az ellenség, a reakció 
mindenképpen el akart tántorílani el· 
határozásom1ól, de hajthal�lan ma
ra,d.fam. 

Budapest-Keleti pályaudvarra vet
tek fel ez év itíliusában. Mindjárt a 
távirásztanfolyam hallaatója lettem. A 
gyakorlati munkán keresztül méR
inkább mef!szerettem a vasutat. Látó
köröm egyre szélesedett. 

A tanfolyamot eredményesen elvé
geztem. majd Kőbánya-teher pál_qaud
varra osztottak be szol_í!_álaltételre. 
Miután gyakorlatom mé!l nem volt. 
azzal a remé111111el indultam oda, 
hogy gyakor/o/labb kartársaim segí
teni fof!.nak. De ez nem Í/ll/ történt. 

A vasutas é'el katonás, fegye;mezett 
is rendkívül fetelösséateljes, szép élet. 
A ió munka ,a vasutasok előtt álló fel
adatok elvét<zése k.ollektív munkát kö
vetel. Ennek a kollektív szellemnek 
hián.11át állomásunkon erősen éreztem. 
A mikor me{.!.kezd!ern a szo/J!_álatot. 
többször Horváth Gábor távírász kar
társhoz fordultam. 0 azonban nem 
sietett átadni tapaszfalatoil. hanem a2 
újonnan munkába álló doll!ozó nők
kel szembeni türelmetlenséf!él azzal 
fejezte ki, hogy ezt váata a fejemhez: 

.,Kár a fáradsá,gért, magából va,su
tas úgy sem lesz." 

/Itten biztatásoli nae11on elvették a 

kedvemet. Tanácsot nem adott, de azt 
han{.!.súlyozta, ho{.!._t/ 

(' • �::..��u�,CÁ J. 
J� . . . 'Jl!.UJUUf,fl., 
A Közlekedés- és Postaü.«Vi Minisztérium 

és a Vasutas Szakszervezet lapja 

Megjelenik havonta kétszer 

Szerkeszt) s szerkesztő btwttság. 
t.aptuJaJdonos: • KözlekedéS- és Posta· 
OIIY1 Minisztérium l. Vasut, Fl\osztAlya 

é..c; a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI.. M unkácsy Mfhll.ly-U. 16. 
Telefon- 1 13-887 1 24-'893 31 3--744. 

Kladóhlvatal: VU� Rá.kócz!-út 64. 

Salkra t,apnyomda. Budapest. VIII„ 
Jt'izsef-kön1t 5. 

hle!O, Dy()mdavezetlx Kulcsar M!h�, 

.,amíg mag,i11ak mal(yará.zok." öt
ször megcsinálom Nincs idő a ma
gyarázatra és ezért k ülön fizetést 

sem kapok." 
!gy „oktatott" Horváth kartárs. 

Persze nagyon elkes2redtem és ott
hagytam a vasutat . . 4 szakszervezethez 
fordultam azután. Csak most láttam 
meg azt, hogy hulytelenül cselekedtem 
akkor, mikor a vasutat elhagytam. A 
szakszervezet fe:karolta Üf!yemet és a 

párt úlmutalása alapián iárt el, ami• 
kor lehetővé tette számomra. ho/!11 va
súti pá'yámat folytassam. Eze11tut ön
tudalosabban fogok harcolni az ellen· 
ség mes!erkedése ellen és nem fof!om 
hagyni, ho_í(_I/ akarva. va{.!.y akaratlanul 
azzal fékezze a szocializmus építését 
hazán/1ba11, hogy elveszi a kedvemet a 
vasutas mu.nkától. Válaszom az, hoR/1 
mé{.!.inkább fogok tanulni, hogy jó va
sutas vá' iék be:őlem, aki Sef!.íti a ko
csfforduló /eszorilásá/. nemzeti felada
taink elvé{.!.zését, a béke me_{!védését. 

Szentmihály; Magda 
Rákos állomás dohgf()zója 

A 6Zakszenezeli ol,.ialás speciális 
ok,atás. Természettudományi, politi 
kai, törlénelmi. löldraizi, i roda'.om
történeti Vrdésekket fogla!ikozik. Mind 
azon kérdésekkel. amelyet a kiz.sák 
mánvolá6ra, a do! gozók félrevezetésé
re a 1-apozott e'mult rendszerben, hiá
nvooan, a valóságtól elvonat•koztatva 
ismerhettek csak a dolgozók. E! lensé
geink részére nvujtanak segítséget 
minda1e1kl akik lebecsülik a dolgozók 
ku1turá"I is felemelkedési törekvéseit, és 
nem nyuj!ana-1< segítséget ennek elért!
sében. Az oktatási munka elhanvae-o
lása .ráto! ja a munkafeg-yelem mei:r
sz; lárdítál>-át. a 6Zocial ista munkaver
senv kiszélesít.S.sét. a vasút dolgo1.óir3 
h áru'ó nagv feladatok végrehajtását. 

.A.z üzemi bizottsági vezetőknek meg 
kell érleniök: csak a z  végezhet ió 
munkát, csak az á l lhat szilárdan a 
l ábán, az tá jékozódik he!yesen a fe-
15zil!t nemzetközi helyzetben. aki képez; 
magát és másokat is sei:rí1, hogy tu
dása bővül iön. 

s 

Kartársi Miért plhenu a babéro don, a Jelz6 szabadra llMI 

Hogyan bánjunk 

a vas.úton dolgozó új munkásokkal 
.A. munkaerőtoborzásban már eddi.g 

is · komo·y si'kereket ért el a vasút. 
Sokezer új d,:i

gozó. köztil'< m· ntegy 
6000 nő kapcsolódott be a vawtü:remi 
termel őmunkába. 

A fraluröl . }1,áztartásból nagyüzemi 
mun1kátba került új munkásokat a 
vas,út üzeme:nek nagyrésZéné'. t:szta, 
o• lhonos szá iáso'<ka,, ,;egítőkwzség
gel, nagy szeretettel fogadták. A Híd
építő üzemi Vállalat mozgó részl egé
.1ek szát1 !2shelyén pé'.dáu: fényezett. 
cs!nos faágyak, tiszta ágynemű, ruha
szekrény, külön mos-dótál várta az új 
munkásdkat. A Terézvárosi Osztály. 
mérnökség XIV. p,ály,ames'.eri szaka
szán a tágas, -tiszta szál l ásokon .'<i<Vü! 
nag-y mosdóhelyiség - zuhanyozóva·, 
me'.egvízzel -, külön fözö. és öltöző
helyiségek állrn.ak a dolgozók rende!c 
kevésére. 

A.z iizemi bizottságok többsége gon-
doskodik a vasút új murikáJsainak 

s-1Jakmal, politll<ai tanu 1.ás'árol, 
szórakozá,;uJ"ól, sporto•ásukról, 
segítik őket és ahol kell, kemé-

nyen fellépnek védelmükben. 
Jg-v példá,ul a Ferencvárosi pá.yaudvcc, 
OB--lítkára a vasu'asszakszervezet köz
parrtfátó1 kér' se-gílséget, ·mert a pa
lvaud,var vezetői nerri b'ztos!tottaik Idő
ben ruhát az újonnan felvett női vo
na trkíséről,.-ne·<. 

A toborzott új munkások így 
otthonra, társakra, seirftőkre ta
táltak a vasút Ül;emeinek többsé
génél és hamaro�an megszerették 

a nagyüzemi munkát. 
A munkaerö'olborzils ed.dig" sikereinek. 
a,z új mu. ;ii-Oások gyor6 be,I'.eszkedésé
ne·, a vasútüzemi munlkál>a. je'entoo 
része van abban, hogy az őszi c,;úcs
forgalomban sitkerült elérn; már a há
rom és fél napos kocs'fordu:ót is. 

A szocial izmus építésének növekvő 
üt�me, az ipa,r é-s mezőgazdaság ro
hamos fej l ödé6e azonban mind •;ia

gyobb le'adatok elé á! l ítj-a vasúlüze
münket. megköveteli az i,pari és me
zőgazdasági termékek még gyorsabb, 
pontosabb és biztonságos.a1\jb szál,'.!�' á
sát. 

Szá·',!itási terveink végrehajtásá· 
nak fotltos fe'tNele a még mind;g 
jelentős munkaero"hlány pótlása, új 
dolgozói< további toborzása, mun-

kába /állítása. 
N'em mindenütt értették meg azon

ban a va&út területén a mun'rnerőto
borzás. az új munikásokró'. való sze
rető go,,<l<'Skodás jelentösé-gét. A vál
l·alatvez.etők_ szakszolgá:ati fönö�sé
gek. üzemi bizottságok egy része nem 
törődik a toborzott dolgozélk'<al ,  nem 
bíztooít sz:ámui-lra megfe'e!ö száll ás,he
'.yet, nem ·örőd,'k szociális körülmé
nyeikkel A Budapest.Ny1.gati pálya
udvar kereskedelm; fönök!;égén pé'.·dául 
nem foga,d'já� az új munikásokat. Azt 
mondják: Jöiiön holnap." Csak más
nap küidik őket orv05i vizsgálatra is, 
de szál'áshelyet .1em bizlosítan,ak szá
mukra. !gy a toborzott munkások el
kedvet-' enecl<ve eilsz.é}edne'<. 

I(ü'önösen az újonnan fel<Ve!t nő
dolgozókkal való fogla lkozás terén 
van sok riányosság. 

Töl>b szolgálati helyen lebecsülik 
a női mun1<aeröt. nem adnak ré
szükre munkát, vagy nem segítik 

őket munltiájukban. 
Kiskunha•'.aso.1. H.ódmezőv ásá-mel yen 
és Bélrescsabá·n például nem részesí
tették megfelEiö oktatásiban az új nő
munkáso'<at és j,gy tölbben közíi!ü-k 
balesetet szenvedtek. Előfordul. az 
el lenlSég befolyása kövevkez-térben, hogy 
a már belanul1 női mu�aeröket i6 
ie-vekeznek elriasztani. {gy például 
RákcJsreruiezön, az ,fső női elömunlkás 
tanfolyamon, a ta-nfolyam gya."mrfati 

vezetője. Berki Lajos főpályamester azt 
híresztelte a hal lgatók között, hoe-v 
,.Úf.!.tl sem foRiák bírni ezt a munkát" 
és úe-v beszélt róluk, hogy ,.akkor lás
sak nöi munkaerőt. amikor a hátam 
közepét". ( gy többen. kedvüket veszt
ve otthagyták a tanfolyamot. 

Az ilyen, bá,ná&1J1ód megnehez.eti a 
mulflkaerö biztosítását, meg;nehel'JÍti az 
őszi cstícsforgalom'ba'll a koosiforduúó 
csök"<entését, szállítási felaidtain'k 
fejlődését. Az ilyen báná54Tlód kövel
ke�ménye, hogy egyes helyeken nagy 
a munkaeröván,dor',ás és például az 
emúlt  !€évben felvett új •,1ődol gozók 
közül mintegy 800-a'n elihagyták a 
va&utat. 

Mindezekért a hiányct;>Ságdkérl stí
ly0s felelös.ség rerhel i a ,rozlekedési 
és postaügyi minisztérium vawti fö. 
os.ztá 'y1ánafk egyes szak0&ztályvezetöit. 
A vasutasszafoszervezet elnöksége 
löbbs�ör is fe!szól itotta őket, de még 
Java� a tot sem tettek a .  fennálló ,hiá
nyossá,gok meg&2lünteté6ére. Arra hi
vatkoz!atk, hogy nem á-J[ rendelkezé
sü",re beruházási öi;.,;-zeir. Nem keres-
'ek má6 megoldást, pedig · 

nagyobb beruh'áz-ás néi'kül is meir
javíthatnák a vasutasok egyes he
lyeken elhanyagolt"" •�zá!lás- és 

piheno"hel yeit, laktanyáit. 
Dombóuárott például csak vissU! !rell. 
l ene adni ai.-t a nyolc he�yiséget. amit 
a szakszolgálat a forgalmi laktanya 
1 3  helvisée-bol más célra el'vett. Ak
kor jutna hely a nehéz szolgá,Jatfól 
el,fá-radt vastrtasollma•k és nem k-ef:'.ene 
az ét'<ewhelyíség padja•i11 vagy köve
zetén eltö't-i,ni pihe1őidejülk-et. Ezt kel
!•ene tenni Vámosgyi>rkön í<S, ahol 
,.,-oda cejára vették el a longalmi ·c10:. 
gozók laktanyáját. 

Az új munkásakról való gonclosko• 
dás elhanyago!á&áérl felelősek 

wakszerveze.tünlc területi blzott�
gai, amelyek lebecsülik a munka. 
vé-delmi, szociális feladatokat és 
nem hajtják végre következete-

sen elnökségünk határozatait. 
Fe:e:'őse'.( az egyes üzemi t>izdltságok 
1s, mert nem harcolna•k az új és régi 
vasutasok érdekeiért, eltűrik, hogy a 
pihenöszobákll>ól irodáikat csí-,1áljana·Ic. 
nem 1eplezirk le az ePenséir meginyi
k1Vkozásait. nem fo'.-ytatnak nevelló
mun·<át aa: újonmn felvett dolgt>zók 
köroh. 

.A.z őszi csúcsforgalom sikere, J,al
esetmentes lebooyolítása, száHítási 
terveink teljesítése, népg-azdasá-
11"t1nk érdeke meirkíván_ja, hollV 
mind üzemi bizottságaink, mind a 
s,zak&Zo!g.álat vezetői sokkal na
gyobb segítséget nyujtsanak az 
újonnan toborzott vas\lfasoknak. 

Az üzemi bizott6ágok és bizalmfa·k 
'kísérjék á,ll�.ancló li,gyelerrimel ez új 
dol.gozók szoci:ál-is helyzetét. 

Követeljék meg a komiány rende· 
leteinelc, a minisztertanács nödolgo
zókkal kapcsolatos, május l9•i ha
tározatának pontos végrehajt.ás.át. 

E'.'lenőrizzék az új dó!gozók szaikm-ai 
oktatását. biztooítsá•< számukra a po
liti·kai, kulturális lefödés és sportolás 
lehe:öségeit. Segítsék őket, hogy le 
tudják küzdeai új munka-területük kez
deti nehézsé,geit. 

!,gy elémetjü'<, a1111int azt ezer és 
ezer példa bizonyítja, hogy az u1onc 
nan toborzott munkások meg.szeretik 
a vasútüzemi munkát, maguk is lel• 
kesen, tevékenyen részt .vesznek cél
kitűzésü:nk. a háromnapos kocsifor
duló megvalósításában, 

Kvassal. István, 
a közl)Ollti Munkavédelmi Osztijy 

vezetője. 
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DICSŐSEG 

A LEGYŐZHETETLEN 

BÉKETÁBOR VEZÉRÉNEK, 

NÉPÜNK 

NAGY BARÁTJÁNAK, 

A NAGY SZTÁLINNAK !  
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1 95 1 .  ÉVI AUG USZTUS 20-TOL OKTO
BER 31 IG AZ OSZI FOR'.iALMI VER. 
SENYBEN A LEGJOBB ES KEVESBBÉ 
JO EREDMÉNYT ELE:RT SZOLGALATI 

H ELYEK. 

FORGALMI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
1 Miskolc személypályaudvar. Az 

egv kocsira eső mozdítás! egységidöt 
1 1 9. a tehervonatbk terhelését 126. a 

személ�·�ri · litó vonatok menetrendsze
ri.ntl índf•üsál 1 10. a tehervonatok me
netrendszcrintl ind[tását 105, a kocsl
l!lrtózkodásf egvségldö1 11 6 száza'ékra 
tel,les!tette. Az anyagtakarékosság terén 
az idényszabványhoz viszonyítva 29 
száZalé-kos megta karítást ért el. Az ál· 
lomáson közlekedő vonattal ba!eset nem 
löMént. összes pontszáma 2 1 2. 2. So. 
mosköújfalu. összes pontszáma: 1 89. 
3. Nyékládháza, Osszes pontszáma: 1 7 1 ,  

KEVÉSBBÉ J O  EREDMléNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK; 

1 .  Bicske, 2, Budapest-Dunapart. 

VONTATÁSI SZOLGALAT-

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1. M iskolc, fütóház. Mozdonyjavftásl 
költségüke-t a tervhez viszonyítva 8 szá
zalékka1 csökkentették. Az egy üzemi 
mozdonyra eső napi ki!ométerteljesft· 
rnény a célkitűzéshez vlszonyitva 22 .. i:; 
százalélGkal emelkedett. A „2000 tanná.s"' 
mozgalomban a napi többterhe!és a cé> 
kitűzéshez vJszonyitva 540 ponttal eme,!
kedetl A „mosástót-mosásig'' mozga
lomban a mozdonyok kilomé:erteljesit
ménve 58 szazalé'kka1 emelkedett. A 
,.Miriden út .lövedelmezös.¾J;éért" mozr.-a
lomban a vonaM mozdonyszem.J.�Jyzct 94 
százaléka ve<,z részt. Szénmegtal<.arítá
suk a tervhez viszonyítva - 11 szá7,a
l ékos. A vontatási szemé!yzet hibáiábó! 
3 szolgálatképtelensé<1 fordul t  ,e/ö. Bal
eset nem történt. összes pontszáma: 
950. 2. Szombathely, fűtőház. 3. Szol
nok,, fatöház. 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

1 Hatvan, füt6ház. összes pontszáma: 
- 352, 2. Kisújszállás. fűtőház. összes 
pontszáma: - 803. 

PALYAFEN IITARTASI SZOLGALAT. 

A LEGJOBB SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Kiskunhalasi osztálymérnökséq. Át· 
)agos te1Jesítési százaléka 127 száza:ék. 
Az összes munkaórák 90 százalékát vé
gezték teljesítménybérben. Az egy ko
csira eső ki- és beral,ásf átlagido 0.36 
óra. Az osztáJymérnökség he:yes mun• 
kamegszervezésével komm_unista . 10 
percek beindításával .  valarnmt a faJla
gos órák terén a kellő_ m�nl�abe�ztá"-· 
sal érte el magas szaza:eka t. összes 
pontszáma: 71 .20. 2 Bajai osztálymér
nökséq összes pontszáma: 65.20. 3. 
Hódmez6vásár'1ely! osztálymémökséq. 
összes ponts2Jáma: 64.20. 

KEVÉSBBÉ JO EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI H ELYEK: 

t. Székesfehérvár. osztálymérnöi<séq. 
összes pontszáma: 43 45. 2. Sátoralja
újhelyi osztálymérnökséq, összes pont 
száma: 42.20. 

KERESKEDELMI SZOLGALAT. 

A LEGJOBB SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Budapest-N yugatl-pu. kereskedelmi 
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ELJEN 

A BEKET VÉDELMEZÓ. 

MAGYAR NÉP VEZETŐJE. 

A SZOCIALIZMUST ÉPÍTÓ 

MAGYAR 

DOLGOZÓK PÁRTJA ! 
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HA B CI JELENTÉS 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

GOCPONTI ARUIRANYITO: 

A LEGJOBB ÉS KEVÉSBBÉ 
JO EREDMENYT ELERT DOLGOZOK 

KI ÉRTÉKELÉSE. 

FO RGALMI SZOLGALAT. 

RENDELKEZő ÉS VONATI N DITO 
ALLOMASOKON: 

egy kocsira: eső mozd!tásf egységidöt 
105, a lehervonalok terhed:Sét 1 15. a 
tehervonatok menetrendszet•intt inditcl· 
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sítette. 2. Szepesi Já;ios fökocsimester, 
Miskolci szpu. összes pontértéke 1 5  
pont. 

. GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
KOCSI MESTER; 

LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 
ALLOMASI I RANY iTO, RENDELKEZO 

FORGALMI SZOLGALATTEVő (1.. ,. a. és 1 .  Gombos 1. István kocsJmester, 
1. b. csoportba tartozó állomásokon): 1 Nyíreqyháza . összes �ontért€ke 0. Gon· 

datlan szol�á:ata ko\"etkez.Lében egy 
l Horváth István intézö, rendelkező kocsi kisik!Ött. 

forQalml szo!qálattevö, Szolnok. Ö!:"9Z8!11 
pontértéke 186 pont. A 24 órás vonat- LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
t��:J�

1

i rr•� ��:,éi�����gt
o
�e�!;: FORGALM 1 5ZOLGALATTEVőK: 

renlszerlnti indítását 1 10. a tehervona. 
tok menetrcndszertnt i  indítás.át 90 szá
zalékra lel.lesítette. A 4-es mozs;(alom
ban közlekedetl vonatok számát nö
vo!te kfteIJes[tése 163 százalék. 2. Nyit.. 
rai Dezső intéző. rendelkezö foro.almí 
szolgálattevő. Miskolci szpu, össz:es 
pontértéke 1 18 pont-

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
DOLGOZOT NEM KöZOLTEK, 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
FORGALM I SZOLGALATTEVőK (I I., I l l .. 

I l l .  a. csoportba, tartozó ál lomásokon): 

1. Töröcslk István forga lmi szolgálat
tevő, Nyékládhúa. összes pontértéke 
1 9 1  pont. A 2d órás vonatlor�almi te1·· 
vet 80. a tehervonatok terhelését 198. 
a személyvonatok menetrendsz.erintt in
dítását 1 10. tehervonatok menclrend· 
szerinti indítását 1 10 százal.ékra tel!e
s[tette. A 4-es mozj!a�omban köz'ekedet• 
vonatok számát növelte teljesltése 153 
s1..A1.alé-k. 

2. Maróti Béla forgalmi szolqá lattevc5, 
Barcs. öss�es pontértéke 126 pont. 

GYENGE EREDMENYT ELERT 
, FORGALMI SZOGALATTEVO: 

t Völlner Jenő főellenőr, forgalmi 
szolqálattevc5„ Zalaeqerszeq, összes pont 
értéke 44. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT° 
VAL TOKEZELOK, VALTOOROK: 

1 .  Jó Miklós váltókezielő, Kazincbarcika. 
ó�szes pontértéke 152 pont. Szemé1y
vonatok menetrendszerinU inditását 1 1 0, 
a tehervonatok menetrendszertnti Indi· 
tását 100. a göztartási e<!vsé.<(időt 2íHl. 
az egy kocsira eső mozdítási egységldót 
1 26 százal6kra te'jesített.e. Vonatot .lel· 
zöné' nem tartott fel. 

2. Boros István váltókezelc5, Sopron
Gy. S. N. V. összes pontértéke 133 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
VAL TOKEZELő: 

t. Szentesi József váltókezelc5. Kd
bánya-felsó pu. A 3294 sz. vonatná1 to
!atásközben aláváltást l<övetett el. 

LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
KOCSI M ESTEREK: 

1. Sebestyén Pál föl<ocsimester, Szol• 
nok. összes pontértéke 156 pont. Az 

1. Végh Sándor fóál lomáselől)áró, 
Sajókaza. összes pontértéke 192 pont.  
A késett szemé!yszáJ.litó vonatok menet· 
rendszei�inli tartózJ.::odá.sának lecsö!"ken• 
tésében 160, aa; á! 1omáson ttn:,rJeg-es 
totatAst vég1..ö tehervonatok tartó;�.kodá
sának csökentésében 197, a l<ocsttartóz
kodásl egystgidö te· jesités�ben 1:35 
sz.:izalékot ért el. 2. Hálmán József for
qalmi szolqálattevö. Középriqóc, összes 
pontértéke 1 77 pont. 

GYENGE EREDMENYT ELERT 
FORGALMI SZOLGALATTEVOl' N EM 

KöZöLTEK. 

LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
YALTóKEZELőK ÉS VALTOőRóK: 

1 .  Bürqe Ferenc váltókezelö, Csokonya
visonta. összes pontértéke 170 ponL A 
közie:....edetl késetl s1.emély�zá,l litó vona. 
tok Lartózkoclásának c::.ökkentésében 
1 1 0, a tényieges 1 olatúst vegzö teher
vonatok ta,�tóz.kodAsclnnk csökk-en l é�é
bel'l 220, a kocsitarLozlcodásl egység
Idő te:jesftésében 146 .c:izüzalékot érL el. 

2, Szepesi Lajos valtó6r1 Sajókaza. 
összes pontértéke 192 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
YALToKEZELO ES VALTOOR: 

1 .; ';j 

1. Szekeres Sándor váltóke21e:J6, Tisza
tenyő_ Szolgálatában aludt. 

VONTA.TASI SZOLGALAT. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYVEZETőK ÉS FtJTOK: 

1. Tassi Mihály sztahánovista Jelvé 
nyes mozdonyvezetó, Szakály Ferenc 
sztahánovista jelvényes fOtó és Csonka 
Mihály sztahánovista fütCi. összes pont· 
értékük i9o pont. Szegedi fth. Az egy
mozdonyra esó napi kilométer telJesft� 
ményüket a cé!kltOzéshez viszonyítva 76 
százaléi<kal túlte' jesilették. Szénmeg-
takaritásuk a tervhez vlszonvilva 2S 
százalék volt. Moz<lonyjavftá9r köl tsé• 
gük 322 forint. C:::zo!gáJa1ukhan ba:eset 
és szol(!'álatképle'enség nem fordu,!t elö 
A mosástól-mosásig- moz.f[a1omban ez
idel'l 19.500 ki'.omé•ert te:tek mc<!'. Több 
terheléc:se] toviibbítnttak 11 vonáto:. A 
többte-rhe'és átla"a 39 sz;iza'él,. 1 7  <trb 
4-es összekapc�o!á�ú mozrralmi vnnn o� 
továbbitottak. A minden ú.L _iövede·me
zílségéért mozi.ralornban ré�ztvesziiek éc: 
teljesHményüket klértélceliJ<, VonatJaikat 
késésmentesen továbbítják. 

2. Csiki József sztahánovista moZ1dony� 
vezeti! Csál<1 Ferenc fűtő, püspökladányi 
fth. összes pon ,;nc;l,ük 169 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYVEZETőK ÉS FOTOK: 

1. Tóth István mozdonyvezető, tapolcai 
fth. Vizh•Uny miat;. mozdonya s7.-0'gálat
képtelenné vá!t. és e?zeJ az ü�zl for
galom zavartaiarn:;é!gát nag:,·mert. 1'.,ben 
ve3zéh·ezteue. 2. Komanda Ede motor
vezetó. Kecskemét HV. fth. A mozdonv
fo1·d1tön hai?vta járó mo:orra) beféke• 
kezellen motorkocsj ját. amelv ford itá� 
közben a rordftüról leesett é� i$?V 60 
perc kCsést okozott az 524-es számú 
vonatnak. 3. Czanka József füt6 Ve&z
prém kUlsö fth. A munkafe,gvelmet Ja7.f. 
tolta az7al. ho.'?v az érte..s.ilés dacára 
szol,gálatra nem 1c1entkezett. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MERNöKöK: 

t .  Gerencsér Imre m, tanácsos, Pécsi 
iq„ IV. osz.rtály. November 7-re tett fel 
aMn 1.�c:áL 10 napo::il a határidő elfHr 
t�liesí1c1te. Vá'.tla!á,;:;a a1apján a GAzda• 
mozga•1om kiszé1eqf'tésének komoly lehe� 
tö$r'�et bf7:tosft. a p!szkoq �apo1 ú \ra
fe!h�o;;znáhic;i-lnak lehetővé tétel€vei. Egv 
szen1 és könn�·e,, megvaló�ilható J;fVR· 
potmn<:.=ó berenf!ezést javasol fütöhá· 
zalnl<ban. 

LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 
TEC H N I KUSOK: 

t. Fodor István m. tiszt, Béké-scsabai 
fth. Jó szerve,.�c:et blztosftotta a vonta
tási múhe'y tervének leliesllését. 
E:6re'.4tási1vaJ a szűk keresztmet.c:zete
ket klkü�zöböli, a mozdony- és kocsi· 
mfihelvek te1fec:itménvét a rn lnő�ég! 
munka rt�yelembevé•elév.ei 136 ,o;Zá.za
lékról 173 százalékra emelte. A Gazda· 
mozgalom keretében megszervezte és 
bevezette a me.szlakaritasok nyltlvántar-• 
lását. Anyaggal és szerszámmal a hozzá
tartozó 2. Simon János m. intéző, Naoy
kanizsa-i fth. 

KERESKEDELMI SZOLGALAT 

SZALLITASI TERVELLENORöKNtL 
LEGJOBB DOLGOZO: 

1'. Naqy László tervellenör, FQzes 
abony állomás. ös-;;zes pont,száma 175. 
Az ötnar,o,,:; beraká.c:ii terv és tényszámok 
köztJ eltérés és a súlypontt fuvarozta• 
tókra megál!apított ötnapog berakási 
terv é-s tényszámo,k közti eltérés hél 
S7..áUt'ék vo1t Az 1t�ányvonat1 tervet 2 1 5  
száza'ékra fe-ljesltette ki. A gócponU 
árulrány!•óval szoros egvüttm(!ködésben 
minden rejtett tartalékot feltl\rva az 
lrányvonatképzés ezen belül a három
Mr>os kocsiforduló feltárására töre.k· 
szik. 

2. Rózsa László tervellen6r. Bpe.st, 
Ferencváros. összes pontszáma 160. 

KEVtsBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
TERVELLENőR: 

1. Szabó József tervellenör, Kaposvár, 
összes pon !száma 36. 

1 .  Anta1 Ferenc gócpont\ áruirányltó, 
Füvasabony. összes pontszt!ma 175. A 
•"'3.kodási időt 100 százal ékra, a koc.-sl· 
kihasználást 1 45 száza1ékra te'iesített& 
Id. Az ir-dnyvonatf Lervét a terve�lenör
rel szoros együttmúködésben 200 száza
lékban teljesítette. 

2. H i r  Imre gócpont! ár1.1lránylt6, 
Dorog. összes pontszáma 160 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELERT 
GOCPONTI ARU I RANYITó: 

1. Pintér Béla gócpont! árui rányltó, 
Kiskunhalas. összes pontszáma 34. 

PALYAFEN N TARTASI SZOLGALAT. 

PALYAMESTEREKNÉL, VONALTISZTVI
SELOKNÉL LEGJOBB DOLGOZO: 

1. Mezei Lajos főpá'yamester, Kiskun
ha•lasI osztálymérnöksáq, X. pm, sza. 
kasz. ös�zes pontszáma 50.80 pont. 
�zakac7.ának átlagos k1Lel\esité-.c:;e 155 
�7..á.za'ék. A do!gozók fe!merOlt munka
óráinak pq száza'ékát vészezték el 1el.le• 
sftménvbérben. Rocsi ki- és berakást 
tdele 0.35 óra. A szakasz do'gozói rnil
szak1 oktatásával segítj a Johb munka
módszer a'·kalmazására. Szakaszán bal• 
eset pálvahlbábói nem fordult elő. 

2. Éles Lajos főpályamester, Nylregy. 
házi osztálymérnökség. IV. pm. s.zakasz. 
összes pontszáma 46.80 pont. 

LEGJOBB EREDMt.NYT ELÉRT 
SZAKMUN KASOK: 

t. Valecskó Zoltán kályhás, Omis�olcl 
osztálymérnökséq dolqozója. összes 
pontértéke 66 pont. Kályhaátr&kási mun
kfi..knlii már hosszú időn keresztül tart}a 
a 242 száza:ékos átlagos kltelJesítését. 
A felmerült munkaórák 88 százalékát 
véo:ezt& teli>es!tménybérben. A leo;több 
anyai?ot ta,karí;:Ja meg azzal. hoJZ'Y be
kapcsolódott a Gazda-mo1'fa1omba. a 
használt anvagot ész�7erúen felhasz.. 
nA•Pa. minö�é�i!eg- kifogástalanul, se:eJt
men tec;en dolgozik. 

2. Papp László kőműves, Magaséplt. 
mé-nyi osztálymérnökséq dolqozója. ösz• 
szes pontértéke 64.80 pont-

LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 
SZAKMUN KASOK: 

t Gerlak; Károly l.akMos. va,,szerke
zett munkáknál 1 56 száza!iékos ered· 
ményt ért el. Munkamódszeráta<ló, h!
dá.sz brlgádban állandóan oktatja mun
kalársalt. munkafegyelme, szakmai ké
pessége példamutató. Anyagtakarékos
ság terén komoly eredményt ért el. Se
lejtrnen tesen do!gozik. Szerszámait a 
Kuznyecov-mozga!-0m keretében karb.an 
tartja. 2. Zátrok István fúrós átla,2os 
százaléka 152 százalék. 

100 ssázalél< alatti do!.gozó az elmtllt 
dekád alatt nem volt. 

LEGJOBB ÉS LEGGYENGÉBB ERED
M ÉNYT ELÉRT BRIGADOK 1 9 5 1 ,  ÉVI 
AUGUSZTUS 21-TőL OKTOBER 31 -IG. 

FORGALMI  SZOLGALAT, 

GURITASNAL LEGJOBB EREDMENYT 
ELÉRT BRIGADOK: 

l!arta Pál és brigádja, Dombóvár. A% 
állomásra mertá!:apI�ott vonatszétrende
zésf műveletek egységidejét 164. a le• 
guritott kocsik mennvlségét a tervhez 
vli:.zonyitva 164 százalékra tei iesi'ették. 
Szolgálatukban ba'ese, nem fordult elő. 
ös.c:-zes pontért ék ük 256. 

fónlSl<séqe, Az áeagos rakodás; idöt 18 ,--------------------------------------------------

Pásztor István guritásvezetc5 briqádJa, 
De!>recen. Az. állomásra megállapitott 
vonatszétrendezési múv&�e-tek egység

-- ide,iét 124, a legurított kocsik mennyf-1 �é�él a tervhez Vi<":zonyHva 1?.5 száza
Mezei doktor mellett van. Ezt mondta: l&k1'a teljeslt t ették. S�o•�álatukban _bal. 
akármikor jöjjek vissza belegá'lomány- t1�� ;:,ru fordUJlt  elő. összes pontért.é
b•a, ők <'isszavesznek. mert tudják. 

százalékkal csökkentette. Kocsikiha.sz, 
nálási tervét 1 28 s1.áza'.-51,ra te'le-::;ilett(' 
Állomási kocslkJhaszná•'ásl tervét 97 
szá�lékra telJe<,ftette. Irányvonatkép7..€'� 
terén 166 száza'lékot ért el. ötnapo1i be• 
rakOflR.s1 tervét 100 százalékra teljes1 

tette At1agos foglalkoztatási fokát 92 
szá7,a'ékra emelte. Anyag-t3.karéknc;�:!irr 
terén tervükhöz képest 30 százaléko· 
me1?takari1ác;t értek el Arn1drec;et 0.P.., 

.szá7Alékban fordult elő összes pont
száma: 299, 2. Misk°'c. sz-emé'yoálya
udvar, kereskedelmi főnökség. összes 
pontszáma: 297. 3. Gyór kereo::;kedelmi 
f6nökséqe. összes pontszáma: 284. 

KEVÉSBBÉ JO EREDMtNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

t .  ft,jkospalota-U rpest kereskedem, 
föhökséqe. összes pon� ... z�m=i.: - 3 1 ,  2. 
Szob, kereskedelmi fönökséq. összes 
pontszáma: - 74. 

M O H ELYI SZOLGALAT. 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1 .  Landler Jenó JárómúJaVltó Dzemi 
Válla lat. A vállalat idöarányos tervét 
109 százalékra teljesít.ette Az 1000 te· 
1enléti órá.ra e.ső e�·ségte'1e::.ftményE' 
3.20 egység, Tervszerűsége 95.9. Vá!la• 
lását 1 46 száza,!,ékra tellec;itette. Anvasz 
takarékoc:ciá�ban 1 röre eső érték 74� 
torin t összes pontsZ!áma: 38.34. 2 
tszakl Járómajavitó üzemi Vál lalat. 
összes pontszáma· 36.97 3. - S201nol<f 
Járóműlavltó Ozemi Vállalat. Osszes 
pontszáma 31 ,20. 

KEVÉSBBÉ JO EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

t Szombathely; Járóműjavltó Ozem• 
VálÍalat. Tervét 98.6 s,ázalékra teliesi 
tette. Termelékenvsége 3.06. Terv• 
szer(!sége 92. l .  Vállalás�! nem telJesl· 
tette. mivel a tervteljesit-é.:;.ben 1s t�ma 
radt.  E� főre eső me.'!'takaritott er'é1, 
760 rorinf. Osszes i,ontértéke: 28.88, 2. 
Debrecen; Jár6müf.:.vitó Ozemi Vállalat. 
összes pontszáma: 22.64. 

MEZEI ÉS PINT YŐKE HA R CA 

E G Y BETE G  K ÖR ÜL 
Vannak nálunk még o·yan emberek, 

akik n,ég mindig nem akarják látni: a 
dolgozó népé a lwtalom és az ufl!lk 
orszáaáhól a dolgozók hazája lett or
szágunk. Az ellenség igyekszik a ke
vésbbé öntudatos dolgozókat felhasz
nálni. A felalvizsgáló orvosi rendelő
ben tapaszla'tuk például, hogy 

egy versenyle1ajánlás keretfben 
több beteget „kiírtak". akik még 

munkaképtelenek voltak, 
dolgozni nem tudtak és egészségi álla
potuk is súlyosabb lett. Az ilyen orvos 

úgylát•zik nincs tisztába azzal, hogy 
nálunk legfőbb érték az ember. 

Persze van olyan eset is. akinek te
her a munka, hogy kél-három napra 
felvételi magát betegállományba. s fel 
is veszik. 

Most az én esetemet szeretném el
mondani. Kórházbóé való visszatérésem 
után {0-én eime,,'em dr. Mezer kezelő
orvoshoz. Másnap l l-én behívtak fe
lülvizsgálatra. Itt az ellenőrző orvos 
kiirt anal. ho!l,y iilü 11111.,/·rfr birok ,,é

gezni. I gy munkába is álltam. Itt ta
lálkoztam Pintyőke kartárssal, aki 

hogy betea ,•agyak és addig pihenhe- SI KTOLATASNAL LEGJOBBB BRIGAD 
tek. ameddig jólesik. Azért irt ki az (osztályon felüli 1 . ,  1 .  a,, 1 .  b. csoportba 
elleniírzö ort•os munkaképesnek, mert sorolt állomásokon): 

ily,enidnyú l<!<laján!,ást t'lll1 a Debreceni József kocsirendezó brl-
vasutasnapra. ?.,�:t ��

01
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;,;��fi� Egyébként arra is biztattak. hogy egységldöt 105, a tehervonatok te.rhe'é
mondjak le f1mkciómról, ne legyek sét 1 1 5. a tehervonatok menetrendsze-
üzemi bizottsági titkár. ez nem nőnek 1"�.:d r:;.;:�
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való és irfegkimerültségem a jövőben ve!ték te!jes!tésük 163 százalék. ösz• 
is t'iss::alá mert t ,í/zsúfolt a mun· szes pontértékük 186. 
kaköröm. Mezei doktor azt ajánlotta, Czlfrasz Ferenc tolatásvezető brigád
hogy kérjek könnyebb beosztást. En �ál

�isi'.,o�
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�,?,.natr� 
azóta is dolgozom. d-e munkaköröm mozd!tásf egységidöt 137. a tehe,--vonatok 
csak annyiban vállozott meg, ho!l,y �';,';,hJ'�;�i

nt
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;,d ífás
t;er1g�at��z'ii'�;� 

felada�aim még nagyobbak lettek. En teljesltették. összes pontértélkük 161 .  szívesen végzem, me�t érzem és tudom. 
hogy munkámma' elősegítem a szocia
lizmus felépítését és le fogunk szá
main, azokkal az elemekkel, kik min
ket munkánkban gátolnak. 

Dé2si L'ászlóné 
Budapest-Ferencváros vonal

felelőse 

SIKTOL,.. , ASNAL LEGJOBB BRIGÁD 
( I I., Ill., 1 1 1 . a. csoportba tartozó 

állomásokon): 

Egy „hosszúlejáratú0 versenyvál la lás története 

Füves! János tolatásvezet6 briqad)a, 
Tatabánya-felső pu. A 24 órás vonat· 
for,f!a!mi ter"Yet 1 00. az ep,y kocsira esö 
mOZdltási egység-időt 109, tehervonatok 
Lerheiését 130. tehervonatok menetrend
szerfnt1 Indítását 130 száZa�ékra telje
sít.ették. A 4-es mozgalomban közleke<l
tetett vonarok sZámát növelték, teljes!· 
tésOk 1 23 s2áza.lék. összes pontérté
kük 1 12. A szeqedl vasútiqazqatósáq Uzem_ 

bizottsági taqjai folyó évi július hó 4-én 
az ötéves terv sikere érdekében hosszú
lejáratú versenyre htvták ki a debre• 
ceni és miskolci iqazqa�ósáig dolqoOOit. 

A miskolci vasútiqazqatósáq vala
mennyi Uzem1 bizottsági taqja osztatlan 
örömmel foqadta a versenykih fvást. A 
tönieqck szé-leskörű mozqósitása és 
eredményes tudatosító munka után fo
lyp évi Július hó 4-ével megindult a 
dolqozók nemes versengése az qazda
sáqosabb1 qyorsabb és forqalombizto· 
sabb vasúti közlekedé;sért. nem kis 
eredménnyel. 

A versenyszerzödés értelm&ben min
den hó 1 0-iq közölni kel lett a verseny
társakkal az e\6z6 hónapban elért ered
ményeinket. 

A mlsl,olci iqazqatóság meg Is felelt 
lelkiismeretesen ezen kötelezettségének, 
mert első kiértékelését augusztus 1 0-én 
meqkOldte versen,ytársa-i,nak és azóta is 
minden hó 1 1 -én pontosan táJékozt.atJa 
mind a szegedi, mind a debreceni va
sútlqaZqatósáqot 'e1ért eredményeiröl. 

Szomorúan tapasztal juk azonban. 
hoqy a két versenytársunknál a biztató 
kezdet után •• m.eqfeneklett" a hosszú
lejáratú verseny Uqye, mert a debreceni 

igaz.,gatóságtól ezldelg méq eqyetleneqy 
értesíbést sem kaptun,k és a versenyt 
beinditó szeqediek is csak az els6 hó
napban kUldték meq klértékelésüket. 

Azt kell gondolnunk, hogy a szeqedi 
és debreceni versenyadminlsztrátor elv 
társak helytelenül és könnyelmtlen foq
Ják fel a munkaverseny kérdését és 
nem tekintik annak, aminek nilqy pár
tunk tanitása értelmében tekintenünk 
kell, a szocialista fejlödés legft5bb moz
gatóerejének, újabb és újabb eredmé
nyekre serkentő n.igóJánakl 

Z.  BURJAN ISTVAN 
Miskolc, iqa:ogatósáq 

Alapi János tólatásvezető és b� 
qádja, Eger, A 24 órás vonatfor<!a"ml 
tervet 96. az egy kocsira eső mozdítás! 
�f'!'v�ée-idöt 1 34, a tehervonatok terhelé
sét 1 2 1 ,  a tehervonatok menetrendsze.
rtntJ lndilását 105 százalékra telJesltet• 
ték. összes pontértékük 1 1 1. 

FORGALMI  SZOLGALATNAL 
LEMARADT BRIGAD: 

Morál< Antal és brigádja. Békéscsaba. 
Gondatlan munká)ul< következtében 
váltófelvágás és kocsH<fsJkJás történt. 
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A jegyrendszer eltörlés e, az ár- és bérrendezés 

jobb és f egyelmezettehb munkára kötelez 
A vasutas dolgozók több és jobb munkával hálálják meg 

az újabb gondosko�ást pártunknak és kormányunknak 
Ö römmel é„ mege'.égedé&se� fo- mányzatunk a munlicabéreket é:; füeté· 

gadta m:,1den vasu as do:gozó seket is íclcme:te. mint aho2\' ie.en
a m ,ni;;z•ertanács „A.;, á'tamvasúli tős.en emelte a családi póh�k öss.zegét 
hauidijas dolgozok munkabérének fel- és az új rendsurre való átlfrés mcg
emelésérö: és az állanwusúli do:gozók könnyít�e érdekében a doigo1.ök októ· 
mw1Ju1�iszo_1�f!úra_ . uoti�rkoz�

. 
egJJéb I tó_beri fizetés� 10 százalékának _kiii•ze)é

rendezeserul szolo halarozatat. K.ozel .se! is eagede yezle egyszen iuttatas-
74 m: . ' ió iori;11 az, am't pár,unk ja- k<'nl. Az e:tenséR" egyrc·má•ra kapja a 
,as a· ára a m'nisztenanács jut,aL a csapásokat és mos! újabb fondor a lon 
Yasutas dolgo1.ók jobb és szel>o é'..eté- iöri a iejét l\yi l\'án mindent eiké,vei 
nek biztosílá<>&ra. majd, hog} a párt. és kormányhatáro·  

Pártunk kezdeményezésére a Ma
gyar l\épköztán;aság minisztertanác<1a 
rende·:etet fogadott el az ál 'amvasúti 
dolgozók bérrendezéséröi 

Az a lapbérek á ltalánosan emeJked. 
nek és az litlagosnál n agyobb emelés
ben részesülnek mindazok, akik foko· 
zott iele'.iísséggel járó munkát végez
n.-k. Emellett magasabb bérosztályba 
�orol a rendelet sok fontos munkakört, 
elsösorban a forga Imi. a rnn!a1ási, a 
pályafenntartási és távközlési szo:gá
lRlban Az új prémiumrendsz�r maga 
sahb keresetet biztosít a nagyobb tel
jesítményt elérők számára. 

ka!,ör .szerinti bfre nem ha . adJa meg 
az 1 OOO lor· ntoi. 

A rendelet kimondja. hogy a Magyar 
Allamvasutak havibéres do:gozóinak 
jelenlegi munl<abére munkájuk jelen
tőségéhez és a feladatukkal járó fele· 
lősséghez viszonyilYa elm�radt a nép· 
gazdaság egyéb terii :ete1n  dolgozók 
munkal>érétő!. 

3. A havidi ja,, dol!/;ozók munkakör
szerinC havi bérét 

havi 1001 -2000 forint közt 1 8  
.százalék.a( havi 2000 forint ie!eH 

15 s,z,áza'ékkal kel l  fe'eme'ni. 
5. A prémiumokat é pút'.él,01 al. 

C2yancsak 1ia2v örömmel és hálá- zat ha a:rna<S jelentö:<égét csökkenl6e. 
A vasutasok felemelt fizetése után kell 

az ár- és bérrendezésben meghatározott 

15-21 százalékos emelést fizetni 

egyes prém'umok J;.i'\·ételé\el. a iizelés 
nagyságimack mcgfe'elöen it tatában a 
fent meghatár-020 t mérlé,hen ke 1 
emel n i .  va l  fogadták rnsutasaink a Magvar 

t\'épköziársaság ,v\inisztertanácsának 
és a Magyar Dolgozók Párija Köz
pvnti Vezetöség·ének december 2-án 
közzétett határozatát a iegvrendszer 
megszüntetéséről, az ár- és bérrende
zesröi s a mezőgazdasági termékek 
fori;!a1mának felszabadításáról. 

í tt  ismét láthatták dolgozóink, hogy 
a párt, Rákosi el,·!árs, kormányza
tunk gondol a vasutasokra : mert a 
munkabérek és iize!ések eme:ésével 
kapcsolatban kimondja a határozat: 
,,Azoknak a doli;!ozólmak. akiknek fi
z:etése a minisztertanács korábbi ren
ddk,•zésP én, méhen 1 932, i:muár 
J -től emelkedik (pedag-ógu,ok, rn., . 
u(a;ok, postások stb.) 1 952. január 
! -!öl ie eme 1 iiwésük után ke. I a szá. 
zalékos eme,é:;t fizetni." 

Ez pedig g\'akorlatban annvit ie
lcnt, hog, a mar rendezett bér ö»ze
gét to\'ább: 1 5-:l l százalékkal emeli 
a karmám·. 

Az ár· és bérrendezésnél a jegyrend. 
szer megszüntetéis�nél ismét megnyiin. 
nu' pártunk szerető gondoskodása és 
u11va11akkor elismerése azért a jó 
munkáért. a mit a vasuias do!gozók 
a felszabadulás pil lanatától kezdve 
pártunk hivó szavára és útmutatása 
s,:erint véQ"eznek. 

Pim fr József orosház i vá :tókezelő 
m'.nden _becsületea _vasutas doigozó 
gondolatat fe,ez,e ki , amikor kijeJen
ie!te: ,.Egyszerii munkásember ,,a. 
gyok. A Horthy-rendszerben sohasem 
kaptam egy ió szót, most :á:om 
bizony, mit je.'e•it nekünk a szebb é;; 
bo!dogobb éle.. !\ em tudom magam 
sup sULvakka/ kife;ezui, de ígérem. 
hogy a munkaterü:etemen még ébe
,e�ben és polllosabban fogom a szol
ga/a,/ornat ellárni. l(öszönjük pártunk. 
nak, Rákosi elvtársnak a rólunk ualó 
gondoskodá<át. ·• 

A ,·asutaookrói v.a'ó go.1<l0&i-todáiS 
ma már lerm<!szelesnek '. Űnik Azon
ban, ha egr kicsit visszafelé fordítjuk 
!ek:-nle1 ünket a mu'-tba, vagy tú:nhüruk 
hatá'.ainkon é6 vizsgálju'.,: a kapHaYs' a 
orszagok vasutas.a•nak he!yzeiét, aho: 
a „munhané'kü iség é,; a jogt,alanság 
6�J.tJa a vasuti)6 do: gozókat, akkor 
littJuk, . nu'.ye,1 alapvetően megváito
zo· t na 1uni< a vi l ág. 

A iegyrendszer megszüntetése, az á·r· 
és oorren<iezés nem egyedüláI :ó, csak ki
eg�zítii a.zokat a vívmányainkat, me
lyeKet ötéves tervünk eddigi végre
hajtása 60rán már  kapta1k a vasu:as 
dolgozók. A, aszód-váci vasútvon,il 
a most épiilö székesfehérvári á'-"omfü,' 
a 6át_ora!j�újl:elyi iíítőház új épü'ete: 
� . szl_al ,nvaro�, v,a5úfronal építése, az 
UJ bérrendezes a vasúton - mind 1'<rl
fejezöje a párt veze:te s,�ialista haza 
epítésének. 

Akadnak azonban a vasúion olva
nok, akik szeretnének a \'asutas do:go
zók örömébe kis ürömöt osöpögietni. 
Azok az e'.1enséges, fő eg jobbo:dali 
szociá.demokrala elemek, almk eddig 
bér- és éle1em<lemagógiájukkai arrói 
fecsegtek, hogy úgysem lesz a 11.!rren
dezés'böl semmi, miután hazudmásuk 
'Jy: Jvánv�ló :el '. ,  most köpenyeget for
dítanak s az árakról beszélnek. 

A jegyrendszer meR"Szüntetése per
sze, hogy magával hozta az árak ren
dezését is. De az egyes élelmiszerek 
és iparcikkek árában bekövetkező 
emelkedés elfensúl yozására kor-

Az ellenség megpróbálja lebe
csül,u a jegyrendszer eltörlé

sének, az ár· és bérrendezésnek jelen. 
töségéi. 

Sze1,encs ál omá:,on a do'.gozók ma
guk lep'ez·iék .e azi a kártyázó oon· 
dá: . akik a f'zetésrendezé„ e.,<>n 
k' abá tak. Arra hivat'koziak: nem tud
W, eita1 ani csa.ádjukat, ugya.iakkor 
többszáziorilitos tét e ekben káriyázták 
e1 pénzüket. A kárt} ázók kétlaki vasuta· 
sok, akik 4-5-6 ho'.,d íö' ddel rende: 
kewek. Ez a pé da is erfuívi azi a 
megá; !apítás , hogy 

14. Azoknak a dolgozóknak, ak' knú 
iize,ése a m'nisztenanács korábbi ren
de:.kezései érte mébe(l 1952 ja-nuár 
1 -!ö! emeiked' k (pedagógusok. V'1suta
,;ok, postások. sfö. ) .  1 952 január 1 <öl 

Az á: ·amva&út! doigozók bérrende· Rákosi e Y társ zarn!t, és o·,,asták a ielem-e!t fizetésű� ui iín kel l  nz  l. <'s 
�s.e köYeiően a Magyar Népköz,ársa- ,a-,ár;1apl 1apokban a központi ,·eze· :3. pontban megje:ö.t százalékos eme
ság M'n'  ztertanácsának és a Magyar töségi üiés�n mondott beszámci1ój,á' , a 'ést fizetni . 
Do goiÚk Pánján-a,k I<ö2pomi Vezető· páfl és a minÍ\5z:ertanács határozatát. Feleme i a ha· ározat a !;}erme;;e:; 
sége liatározatot hozoit A határoza: �:mondja a jegyrendszer ui,án járó csa ádi póilé'.,ok &szegét '"· 

1 jegyrendszer megsziintetéséről. fokozatos me1;szünletéfsé•. szabályozza Egy gyermek után 30 (eddig IS) . 
az ár- és bérrendezésről és a mezö- a fogyasztói árakat. majd a muil'kabé- ketlő után 75 (40) .  három utá ,1 1 35 
gazdasági termékek forgalmának rek és fizetések emeléséYei kapcso:at- (66 1 .  nt'gy utá n :? 10  ( % ) .  ö'. u án 

fe!sm1Wfításáról. ba-n , tóbbek közö t így ren-rlt>lkez' k: 300 ( 1 :30) , hat után 405 (edd' ::; 1 68) 
az ellenség hangjának hordo,zói, a A ha almas eseméayrő! már decem Az eg-ves elelmiszerek és ipardkkek forint s így tovább. 
munkafegyelem lazításának okozói ber l -én, e.,te 7 órakor érte.siil tek az árában bekövetkező eme!�edés e i Jensú- A vasutas dolgo,cik több és jobb 

ma, nagyrészt kétlakiak. ország dolgozói. A magyar nép szere- ·vozá6ára a munkabéreke, és i'zerése- munkáva .  há .álják meg a gondoskodást 
Az .yenek egyaránt gá·to. já', a mező- ,elt ,·ezére. a magyar do gozók a1yja, I,et az a ábbi mértékbe., ie' ke: nagy pártunknak és népi á:lamu-ik kor• 
gazdaság és a , a.sút s 7ocia' s .a  épi- Rákos; e\·'oir6 népi demokráciánk eme·n; úgy, hogy a felemelt bécek é<> mánvának. El , annak ,zám" arra. 
koét. A harag és gyii;ölet hangja ke:l, eg}es gazdasági kérdése · ,el iog'al ·  i,z„t:!Sl"k e'.söl>!ben a decemberben , ég- rmgi lendü'etükPt úgy iukonák, I.ogy 
hogy irányulia,1 mirldazok felé, ak'k G koz\'a ,  a rád'ó hullámain jelentet e be zett munka u· án keriiljenek hii'ze-
ra,u/a,, do,gozók fogas öröméi e akar- a jegv ren&.zer megiszümeté6ét. a me tésre · Sztálin elvtár� .sziiletésnapjára, 
Ják �enni, akik ha;:ug dema�ög,á.-.d z�aul�a-ei .áruk szabad iorga•rnát ar. 1 .  A '.dlé!b¾1'6 é;; teljesiunénybére,; december 2 1 -rc gyözelmesm be-
ak.arjúk a muuka;egyelmet uláá;;n,. arak és bérek rendezését. mu"kasoi; a .apoécét 2 1  sz.iza-léMrn fejezilr az őszi e'lrcsforga!mat 

A határozatok akkor je·entek meg, A maizy;,r \'asuta.sok tízezrei UJ· i<e!• fe!eme. ,i. Ugyan(:6ak 21 ,üáza é- �s lendü'.etiiket megtar l \ a, meg-k,•td:k 
amikor a vasutas dolgozok IegnehecLel:>b j(){)g'Ó őrömme1, na.gy mege!égedésse) ko,, béreme:ést ke. adni azokna,k a a té,i szállítás forgalmi íeladatainak 
'harcukat, a1. ősz' nagy szá'liíá.;.i fe!- és :eI4'esed.éstol átha'.va hal lgatták haYidija5 dolgozókna-k, akil01ek mun- sikeres lebonyolítá,á!. 
ada· o!<at hajtják végre. Az elmú t he- -------------------------------------------------
tel<ben. kü: önösen novembe,r 7, a Vagy 
Oktct/Jeri Szociatista Forradalom év
fordulójával kapcso:atban a Rocs'
íordulót jele.1lösen, közei 3 •rnp,a si
került átmene' "eg 'eszorilani. De még 
elég iS<!k logyatékos.ság van a va�út 
szá' 1 ítási munká!ában. 

A munkafegyelem nem csökl..enö 
lazasága. a vontatási szol�álat 
gyenge munkája. a szolgálati ágak 
jó együttmüködisének hiánya, a 
rakodásnál mutatkozó tervszffíit. 
Ienség mlnd komoly fékjei a koC6i• 
forduló 3 napra való les-rorításá-

nak. 
Vasutasaink öröme ahhan jusson ei;,ő. 

sorban kifejezésre, hogy ezeket a 

h 1,ányos&ágokat minél hamarabb meg
szüntet ik. Az új bérrendezés alapelvei 
az e<ldi�i•nél jobban fogjá•, ösztönözni 
a do'.gozóka·. a termelékenyeob és fe
gyelmezettebb munkára, a szo!g,i'a,i 
ágak jó együltmíiködésére. 

A munkafegyelem !azaGágiinak 
egyik megnyilvánulása a szol

gálat/xm ua ó pontatlan megjelenés, 
vagy az onnan va'.ó táuo.'maradás. Ez 
kü!önösea a vona,kísérő• személyzet
nél. vál'ó'<ezelőkn:él mutat•kozotl A 
bérrendezés e kategóriáknak a í izeté
sét m�t jelentősen emei i. .Jogos !ehá: 
az a követelés, hogv a •1á'/ókeze'ők, 
kocsirendezők, fékezők az ed11giné: 
pontosabban és fegyelm.eze/Jtebben láS
sák el szo/gála!ukat. 

A munkafegyelem hiányá,0·ak másik, 
w'kkal 5ú'yosa'bb meg·nvilvánu:ása a 
kisebb-nagyobb ba,ésetek el,zapom
dása. A ba:esetmentességi prémium be
vezetése ennek me-gszünte:ésJben so· 
kal c,egí:. Az a dolgozó, akine, a mun
kájáva' kapcsolatban ba'.eset lehető. 
sége ien.1álí és 

három hónapon keresztül baleset
mentesen vf gzi szolg'álatát, egy 
havi nzeté.sének kb. 20 százalékát 
fogja balesetment�égi prémium 

címén kapni. 

A balesetmerrtességJ prémium az ed
d• g:nél jobban fogj� serl{enteni a dol· 
gozókat körüMekintöbb és , éberebb 
szo. gála t,ra. , 

A munkájukat e,d'dig  is becstilete&en 
végzix', mo.st nagyoh!) keresei-hez jut
na'1(. A ltanyag dol gozói< viszont nem 
kapják meg a ba.í<>setmentességi pré· 
miumot é6 ha mufasztásuk még sú
!yosabb. semi lyen p,émiumba-n nem 
részesü 'hetnek. 

A szolgálafi ágak egyia:míi.kr'désé
nek hiánya régi é,; a Honhy-rernl6zer
be vi&�z,anyú;ó beteg.-;ége a magyar 
vasútnak, A bérre.rJdezébse.' kapcsola
tos új premizá:ás alape've n<:m �zem
beállítja, el'.enkezőleg, kiizelebb hozza 
egymáslwz a szolgá ati ágak dolgozóit. 

&ldig a vo�atkísérők és a mozctony
személyzet bérezése homlokegyenes,. 
el:enkezö elvekre épül t. Az új prémi
umren<l'6zer .,,zer-i-n t mind\.;t szo'g6:at'  
ág dolgozói premizáláseínai a kiinduió 
pont a menetrend, m,nt ,,ascö•véuy
elvnek betartása. 

Az új premizá'� ösz•oniő haMsa 
már most megmutatkoz'k. A 

szolgá1aHevők a menerrányilúkat, a 
mozdonyvezetéJk a szo'.gá·attevöke 
siir-gei'k a vonat pon{os menesztéséért 
meri, mint mondják: .. a kési-s m.ár a 
t•o1utlprtimiumra megy, ez pedig 
.. zsebbeuágó" kérd&>". 

A terv teljesítése a vasúton eddig 
nem e'.�gé ,d'.t a sza'kvezerőseg és 
dolgozók köz.ponti kérdése gy�kran 
mutatkozott o'yan jelenség, hogy egye;; 
vezetök és do:gozók nem ismet<rt"k a 
terv célki-lüzése;{. ezéorr a veri;envfol
ajánlás<J'{at sdksaor nem a terveJ/ tet. 
jesílésére építették. A szo gá: á'.i fö· 
nökök eddig ,i.]iig vol'.nak érdeke'<ve a 
'ervek jó kíteijesitésé>ben, fizetésük 
2-2.5 százaléka vo't - prémium. 

Az új premizálási rendszer a ter
vek teljesitésere épül. Az a szol
gálati főnök. akinek szolgálati he
lye száz százalékig teljesíti tervét, 
fizetésének 14-22 százalékát kap-

hatja prémium címén. 
Tehát az edd'ginél jobban érdekelt a 
főnö'<, hogy• a ·6zol,gátaii helyén jobban 
menjen a muJka, btztositva · iegyenef{ 
mindaz<!!< a műsza:k,i es sze, \·czeti fe:
tételek. ame'.yek a WJsuta6 dolgozók 
munk3'Versenyét előresegíük A2 eddi
gimíl hasonf ilhatat!aml'i job'ban fo,gja 

&sztönöznl a do'.gozókat az az elv. 
hugy a prémium nagysága a kde!jesi
iés szá,w!ékimak megjelelöen nem 
egyenletesen, hanem meredeken íog 
emeikea1ii. Ed,dig Nwzázaiékos te: je
sí m�nyeme!és egy szá-za!ék pré:n' um
eme i,edé,st je'.enteit. A jövaben a te: 
j<'sí�ményn�k Hz száza'ékikal va:ó nő· 
ve:ése öt százai'.�'.; prén:Jiumeme: kedé.;:;t 
von mag,a után, azaz a munkabirének 
négy szá�a'ékát ka�ja több.e.-pré
miumkénl. 

Rákosi elvtárs az MDP Központi 
VezetÖ<Ségének 1951  november aO-i ülé
sén, a jegyrendszer megszüntetéséről. 
a mezőgazdasági áruk szabad forgaJ. 
máról, az  á l lami és munkafegyelemröl 
tartott hatalmas jelentéí6égii beszédé
ben mondotta: ,.A munkafegyelem la
zasága jelenleg egyik legnagyobb fé
künk. Minél hamarább teremtünk e 
téren rendet. annál eröteljesebb tesz 
további fejlődésünk''. 

A jegyrendszer eltörlése, az áT- és 
bérrendezés komoly alapot nyuji arra. 
hogy javítsunk munkánkon. A vas
utas dolgozók eliátá-sában nagyjelentő
ségíi javulást hoz a minisztertanácsi 
határozat. Elsősorban megszünteti 
dolgozóink kétféle elbírálását. Meg
szünnek a sérelmek közeHátási vi
szonylatban, mint például a záhonyiak 
esetében, ahol az állomási doJ.gozók m ás 
jegye! kaptak, mint a fűtőházi dolgo
zók, akik viszont csak a felé( kapták 
annak, mint amiben a más területen 
munkálkodó fütöháziak részesültek. 

Mo/•zár I mre, a szombathelví á11o
niá6 iérmes!ene így beszélt: ,,Pártunk 
újbó. segitett ,a;i'am, kisfizetésii t·a�u
lason. Nem is tudom ezt mással meg. 
hálálni pártunknak, hogy mint tér
mes·er, a dolgo.zók oez,}nylését légy 
bizrosi/om, hogy az őszi forgatam ideie 
alutt ;e·enlegi 1.30 perces 'kocsikiiirí
lési átlagegységidöl 1.25 -re csökkm
tem." 

V ann-a:k ,azonban e1e:yes 6Z�igá.'ati 
helye,. ahol a.berremlezes poli

tikai ;elentőSégének tudatosítása · nem 
kielégítő. Pedi.g a mi�'32,terlanáCs; ren
delete. i,gen nagy erko1c;;i és politikai 
fegyvert felen,t_ A p,á,rlszervezetek és 

üzemi b'zo••tságok é' jenek ezze az erős 
po:•1t:-kai fegyverrei, amit a oúrt és 
kormány adott kezükbe a bec,sü.ele.s 
dolgozók megerősítésére. a hitel'enke
dők meggyőzélére, a,z el ens'.ges e e
mek :e'ep'ezésére. �em e:��gségts 1/ • 
magyarázn· a népne\·eiő é� biza:m:aK 
&4gítségé,·el a határozatok jeientcsé
gé:. E1, a kérdés á /andó ie,ad,1/r, /e
gyel'/. a neve:ömunkának. 

A ,\öze'.i napokban kerüi kiadásra 
az új premizálási rmdszer t'égre/zaj· 
lás, utus,tása. A szo'gá:ll,i ,·ezeiö!, 
meLelt fo:té1tenül a púr/. és sza!1szer• 
vezet veze.,őségi tagjai, 11ép11eue,ö� és 
biza!miak is tanulmányozzák ezt a 
rendeletet, hogy a do goz6'< érde1,,ó
déeére konkrét váfasl'it tud�a11,1k a<lní. 
A dolgozó•< egy pi' ana!ra se legy<'nel, 
b'zo.1y!a l al1iSágba11 a prem,zá ás kérdé· 
séberL 

December 21-én, .:,zlálin elvtárs 72. 
születésnapján fejezzük be az oszt 
csúcsforga1111a1. Hálánk és szeretetünk 
felszabaditónk irá11t a kocsiiorduló to
vábbi leswri/ásáva/, a jegyr?lmezeu 
munkával, az öszi csúcsforgalom 1,i
keres befejezésével nyer igazán bizo
nyítást. Vasutas<:'nk ezzel bizo11yitják 
be a hatalmas Szovjetu11ió. a felszaba
dító Szovjet Hadsereg és Sztálin elu
társ iránt érzelf forró szeretetüket. ra
gaszkodásukat és hálájukar. 

A vasu,as dolgozók legjobban úo-y 
hálálhalják meg a jegyrendszer eltör• 
Jésél, a vasutas fizetésrendezést, majd 
az ezl követő- ár- és bérrendezéiSl, 
hogy még lendületesebben folytatják 
a harcot a k:icsiforduló leszoritásáért, 
a terv tú!teljesítéséért, ha\aimas őszi 
és téli szá l l ítási fe:adalaink győzelmé
ért. Fogadjuk meg Rákosi eldárs ú t
mutatását. legyen a jegyrendszer tneg
szüntetése, az á ;- és bérrende?.é, 
olyan lelkesítö erő, ami rnéo naovobb 
lendületet ad a va,;úlon folvó ősJ· for
galmi versenynek, a kocsfiorduló le
szorítá&ának, az éYi ten; túlteljesítésé
nek, hogy mint a bányii�zok; a -Mar
tin-kemence bhá,;rni, a beszó!!?áltatá
sukat teljesítő dolgozó parasztok, -
.In:i is valóra váltsuk Rákosi, elvtársnak 
telt fogadalmunkat. 

' '), 

ÜDVÖZÖLJÜK P Á RT U N K É S  K O R M Á N Y U N K  HATÁROZATÁT A JEGYRENDSZER 

MEGSZÜNTETÉSÉRŐL, AZ ÁR- ÉS BÉRRENDEZÉSRÖL 1 



Magyar vasutasok az imperialisták ujabb aknamunkája ellen 
Az amerikai imperialisták és csatló

sainak képviselői, - amint ismeretes, 
november 24-én Rómában arról tár
gyaltak, hogy Nyugat-Németországot 
a támadójellegü Atlanti Szerződést 
aláírók közé felvegyék. 

A dombóvári forgalmi, szertári, 
osztálymérnökségi, valamint a kapos
vári forgalmi és pályafenntartási és 
Kálkápolna állomás dolgozói távirati
lag tiltakoztak a Szakszervezetek Or-

szágos Tanácsánál a római tanácsko
zás miatt. Tisztában vagyunk azzal, 
- fejtették ki távirafaikban -, hogy 
ez a háborús veszély iovábbi fokozá
sát jelenti. A dolgozók ígéretet tettek 
távirataikban arra, hogy az öszi és 
téli forgalom sikeres lebonyolításával, 
a terv lúl/eljesitésével, a munkafegye
lem megszilárdításával válaszolnak a 
háborúra uszító imperialista provoká
toroknak. 

A Landler Művek dolgozói 
a görög kormány terrorintézkedései ellen 

A Landler Jenö Jármüjavító OV 
békebizottságai röpgyü/ést tartottak és 
ti/lakoziak a görög monarchofasiszta 
kormány terrorintézkedései e//en azért, 
mert 93 szabadságharcos görög kom
munistát börtönbe vetettek. 

A Landler Művekben 24 békebizott· 
ság müködik és közel 4000-en hallgat
tuk röpgy,1/éseken a békebizottság; el
nökök ismertetését. Utána mi, dolgozók 
kifejtettük véleményünket és kifejezést 
adtunk ama nézetünknek, hogy Belo
Janisz elvtársat és a többi görö;r sza
badságharcost egyemberként segítjük 

és tiltakozunk a görög kormánynál a 
hazafiak barbár üJdözése ellen. 

Mi, magyar vasutasok, s közöttük a 
Landler Müvek dolgozói is, addig fo. 
gunk harcolni, támogatni a hös görög 
nép szabadságküzdelmét, amíg teljesen 
fel nem szabadulnak az imperialista 
szolgaság .alól, hogy végre együtt épít
hessük a béke '1.llgy alkotásait, a dicső. 
séges Szovjetunió oldalán, Sztálin elv
társ vezetésével. 

Vereckei János, 
sajtót.wl6sí!ét 

ERNST KAMI ETH MEGGYI LKOLÁSA 
AZ IMPERIAL ISTÁK ÚJABB GAZTETTE 

A „Fahrt Frei" a közelmultban kü
lön kiadásban szám:ilt be és tiltako
zott az amerikai imperialisták ügynö
keinek újabb gaztette ellen. 1951 . no
vember 7-én ugyani6 Ernst Kamiethet, 
a potsdami amerikai övezetben lévő 
teherpá lyaudvar mühelyének szolgá
latvezetőjét, Zunker, a hírhedt rendőr
kopó, nyugatberlini körzeti felügyEllő, 
a legbrutálisabb módon meggyilkolta. 

.,A Te halálod kötelez minket az eqy. 
•éqért folyó harc fokozására" - hir

det; a felirat a ravatal felett, 

A gyilkosság és a szolgálati hely 
elleni támadás pontosan aicl{or történt, 
amikor az egész békeszerető emberi
ség, valamennyi dolgozó, a béke nagy 
ünnepnapját, a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 34. évfordulóját ün
nepelte meg. Amint arról az előző la
punkban már Leszámoltunk, a magyar 
vasutas dolgozók nevében flzakszerve
zetünk elnöksége táviratilag tiltakozott 
a nyugatnémet kormánynál. 

A „Fahrt Frei" említett számában 
a német demokratikus szakszervezet 
Központi Vezetősége többek közöH a 
következő felhívást inlsézte Németor
szág vasulasaih:iz. 

" . . .  E vadállati tett csak újabb ki
hívást jelent és így csatlakozik azon 
terrorcselekmények sorozatához, ame
lyek azok ellen a nyugatber!ini vas
utasok ellen irányulnak, akik munká
jukat az egész berlini lakosság érde
kében és így a béke fenntartása érde
kében végzik. 

A Stumm-rendörség ismételten és 
jogellenesen megszállt Nyugat-Berlin
ben vasúti üzemeket és va6úti telepe
ket és itt az alkalmazottakat, de külö
nösen a szolgá:atvezetőket minden ok 
nélkül terr:irizá lta és őrizetbe vette. 
Ilyen rendszabályokkal_ igyekeznek_ a 
háborús uszítók egymas ellen k11at
szani a berlini l akosságot, hogy így 
fokozhassák a háborús pszihózist. 

Ezeket, a Reuter és Stumm - az 
angol-amerikai imperializmus e hű la
kájai - részéről e lkövetett_ bűn?s cse· 
lekményeket úgy kell tekintem, mmt 
az imperialisták washingtoni és otta
wai háborús konferenciáin elhatár;:,
zott rendszabályok kihatásait. 

A kihívások és vére6 terror-aktusok 
alkalmazása egyedül és kizarólag az 
ő teljes tehetetlenségüket és gyengesé
güket juttatja kifejezésre. Az oetlá,!y
et:enség valamennyi törekvésének az 
a célja, hogy terrorral és erlíszak06 

rendszabályokkal gördítsen akadályt 
a nyugatberlini vasutasok akcióegy-
6ége elé és igyekezzék meghiúsítani 
a békéért folytatott küzde:müket. Am 
a háborús uszítók e bűnös szándékai 
semmivé válnak a va6utasok egyre 
erősödő ellenállásának falán, hiszen 
ezek a vasutasok erőforrásaikat a vi
lág-béketáborból meríthetik. 

A Béke Világtanács a béke feímtar
tásával kapcsolatos törekvései sorá
ban - legutóbbi ülése alkalmával -
első helyre tette - a kérdések fon
tossága szempontjából - Németor
szág újbóli egységesítését, valamint a 
demokratikus Némehrszággal megkö
tendő igazságos és tartós békét. A 
Szakszervezeti Világszövetség Főla
nácsának e napokban fővárosunkban, 
Berlinben megnyíló tanácskozása al ·  
kalmáva] is a megbeszé:ések tenge
lyébe ugyanezen kérdéseket, valamint 
az akcióegység megszilárdítását fog
ják á l l ítani. 

A Szovjetunió a most megnyílt 
ENSZ-közgyűlés el é tárgyalás céljából 
konkrét békejavaslatokat terjesztett, 
ám ez alatt az ameri,kai imperialisták 
és uszályhordozóik mindent elkövet
nek, hogy kihívás:ikkal és terrorcse
lekményekkel akadályozzák meg Né
metország újrae11 .égesítését és gátol
já1k a béke biz.tooítása érdekében kifej
tett fáradozásokat. 

Vaisutasokl Zárjátok soraitokat még 
szorosabbra, bkozott éberséggel őr
ködjetek üzemeitek biztonsága felett, 
nyi-ssátok ki a lakooság szemét, hogy 
felismerhe6Se a háborúra uszító ag
resszorok mesterkedéseit. A berlini 
üzemek sohasem válhatnak a fasiszla 

A qyászmenet 

band•tá•k gyülekezőhelyévé. Zárjátok 
szorosabbra valamennyi vasutas akció
egységét és akk::>r semmivé tehetjük 
az imperialista erők bűnös szánd.\kait. 

Ezekre a kihívásokra és háborús 
előkészületekre akkor adhatjuk meg a 
legvilágosabb választ, ha szállítási fel 
adatainkat a legsid<eresebben telje6Í· 
tenl tudjuk és ha valamennyi vasutast 
mozgósíthatunk � munkaversenyben 
való részvételre, valamint az új mun
kamódszerek alkalmazására." 

SZOCIALIST A V ASOTl!RT 
� -

IMI ,det;�ber S. 

Hogyan segíti a szovjet munkamódszerek lelhasznál,jsá 
a vontatási dolgozók téli előkészületeit 

Az őszi verseny tapasztalatai feltár
ták üzemünk hiányosságait, A hibákat 
az eddiginél is fok;:izottabb felvilágo
sító munkával, a' szovjet tapasztalatok 
ál landó és folyamatos átvételével 
akarjuk megszüntetni. 

Nagy segítséget jelentenek szá· 
munkra a Vasutpolilikai Osztály ál-

tal kibocsátott népszeríi füzetecskék, 1 
melyekben az élenjáró szovjet vasuta
sok munkamódszereit teszik közkincs
csé. F'ütőházunk dolgozói érdeklődés
sel és megbecsüléssel forgatják a bro
súrák lapjait: igen értékes. hasznos 
munkamódszert tarta lmaznak, amelyet 
felhasználnak saját területükön. 

a mozdony termelékeny�égéhu és 
a mozdony üzemi . · karbantart.isi 
költségéhez viszonyítva díjaználc. 

A vasútpolitikai osztály kiadványai milyen segítséget jelentenek 
számunkra 

Ehhez azonban a műszaki �rtelmiség 
támogatása szükséges. Ei:zel voltakép
pen saját területünkön útnak indíta
nánk a „Minden út jovedelmezöségé
ért"-mozgal mat, .  amelyet Lengyei elv
társék indítottak el a Ferencvárosi Fű
tőházban, s amely kellő támogatás 
hiányában szinte teljesen megállt. 
Födi elvtárs javasolta a mozdony-bri. 
gádnak azt is, hogy egységes moz
donyvizsgálási módszert -alakítsanak 
ki, amelyet már szűkebb k6rnvezeté
ben meg is val6sft:,tt. A teljesit�énye
ket így tovább tudják fejleszteni. 

A Vasutpolitikai Osztály á ltal ki
adott szovjet munkamódszer-füzeteket 
használták fel p_éldául Fogarasi és 
Döme mozdonyvezető elvtársak, akik 
éppen a szovjet mozdonyvezetők pél
dáját követve, harcolnak az újért. 
Moot az:in törik a fejüket, hogy több 
mozdonyszemélyzetből ál ló brigádot 
alakítsanak. Ennek az volna a célja, 
hogy 

a „mosástól mosásig"-mozgalom
ban a mosások idejére összponto-

sítsák a gépek javitás,.át. 
Fel akarják emelni a gépek napi kilo
méterfutását, mozdony-v.ezető társaikat 
pedig műszaki tapasztalataik átadásá
val segíl ik. !gy adják át  munkamód
szereiket is. Sok kezdeményezési é6 
ötletet adott élenjáró mozdonyveze
töinknek az „Urali hágókon" című 
brosúra. Döme elvtárs például a !ütő· 
ház valamennyi mozdonyvezetöjét be
vonta 

a magasabb műszaki tudás elsajá
títását célzó szakmai továbbképző 

körök munkájába. 
Dolgozóink átvették a szovjet ember 
rajongó szeretetét a gondjára bízott 
gép iránt. 

Moroonyukat úgy kezelik, mintha 
élő ember volna, 

féltő gonddal óvjálk épségét, Tigyáz
nak a gép „egészségére". 

Fogarasi elvtári. különös figyelem· 
mel kíséri a mozdJny szívének, a ka 
zánnak munkáját. A lerakódást úgy 
akadályozza meg, Q&,ZY a l efuvalások
nál bőven használ vizet, a kazántáp
lálást pedig menetközben akkor foly
tatja, amikor a gözfelhasználást meg
kezdi, mert a kazánban lévő ví:zrneny
nyiség nagyságától függ, hogy a be· 
táplált víz mennyire tudja lehűteni a 
kazán vízének hőfokát. 

�1)6em felejtj(ik ej .a .,szo.l(jet elv:tár· 
5ak J.áto'(at�sait1 me;ye� mi,nde_gy� 
lépé,t jeientett elóre fŰtoházunK fejfó
désében. Blazsenov elvtars, Sztálin
dijas m ndonyvezető vasutasnapi láto
gatásakor közvPtlenüJ adta át munka
módszereit, gazdag t_aP,aszta latait 
mozdonyvezetöinknek. Fődi Sándor 
elvtárs, ismert sztahanovista ifjúmun
kás mozdonyvezető, Bl�zsenov elvtárs 

tanítása nyomán telt javaslatot moz
donyának önálló elszámolására. Ez 
annál is. inkább figyelemreméltó, mert 
a termelékenység emelését és a minő
ségi munka megjavítását jelentené, ha 
a m:izdonyszemélyzetet 

Felkészülünk a téli forgalomra 

vasutas dolgozók munkabérének 
felemeléséért. 

Segítséget nyujtanak a szovjet ta
paszta latok a téli időjárás viszontag
ságainak leküzdéséhez is. A gyakorlati 
munka számtalan példájá,t merítettük 
a Lunyin-féle brosurából, de felhasz
náljuk a téli forgalomra v·aló felké· 
szülésre a novoszibirszki fütőház egyik 
Sztálin-díjas főmozdonyvezetőjének 
útmutatásait is. 

A szovjet példa nyomán teljesen 
megszüntettük a csőfolyásokat. 

Ugyanígy tanitott.ik bennünket a táp
készülék helyes fagytalanításár-a, indu
lás előtti felmelegítésére, hJgy az al
katrészek élettartamát fokozni tudjuk. 

Fütőházunk dolgozói azon igyekez-
nek, hogy még 

Most különösen nagy erőfeszítésre vari 
szük6ég. Az aránylag enyhe időjárás 
nem csökkenti, de je.entösen emeli az. 
Ö6zi csúcsfcrgalom száilitás.i feladatait. 
de számolni kell azzal i6, hog-y a tél be
á:ltával még az eddigi feladatokat i-s 
túlszárnyaló szál l ítások;it kell lebo
nyJ!itani. Ebben a munkában még
inkább felhasználjuk a szovjet tapasz• 
talatok-at, hogy az őszi és téli forga· 
lom zavartalan lebonyolításával, az 
'évi terv túlteljesítésével rójuk le há
lánkat nagy pártunknak, szeretett 
Rákosi elvtársunknak, népi ál lamunk 
kormányának. 

Szakos István, jobl> és minőségileg is kifogástalan 
munkával hálálják meg pártunk 
és kormányunk gondoskodását a 

a Hámán Kató Fűló'ház pártbizolt6á
iának titkára 

Elsősorban hálámat 
fejezem lai demokrá• 
c,ánknak, s annak ve
zértmek, Rákosi etv
társ1iak, pártunknak, 
mert megadták azt a 
lehetőséget, hogy mi, 
női do/ gozók is rész/
vehetünk e{<y ilyen 

,n.agl(,. élenjáró üzemnek 
,a. m�n�{tiá_ban, mint a 
vastí1. 

Pártunk mindent el
kfü•elett a női dolgo· 
zók egyenjogúságának 
érdekében, segít, támo
gat benniinket, min
den ellenséges indulat
tal szemben is oédel-

münkre kel. U gy er
zem, hogy a pártnak, 
népi demokráciánknak 
tett tgeretünket min· 
den körúlmények kö
zött teljesítenem kell. 
Mun.kámat akarom 
megjavítani és dol-
gozótársaimat segíteni 
- ezért járok es/i bL
zalmi tanfolyamra. Azt 
akarom, hogy öntu-
datos nötársaimmal 
együtt, .segítsük fel-
emelt ötéves tervünk 
határidö e/öt.ti túl
teljesítését és azt, hogy 
az öszi és téli forga. 
lom lebonyolításában, 

az ezzel kapcso(a/0$ 
versenyben , minél 
eredményesebben ue-
hesSek részt. 

Arra . törekszem. 
hogg pártunJinak, de
mokráciánknak hú 
gyermeke, ál/amvas
útunknak él�njáró dol
gqzója, . szaksierl!eze
tűnknek �rtéke� ' tagja, 
legyek. Ezúton mon
dok köszönetet a sze
gedi területi bizotts�
nak munkám elismeré-
séért. 
óNODT KOVACS M. 

állomásfe/vigyázó, 
Szentes állomás. 

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

Üzemei�k harcban az évi terv fú/teljesítéséért 
Mit valósítottunk meg a Rákosi elvtársnak tett fogadalmunkból 

Somoskőujfalu á llomás dolgozói 
munkájuk közben érzik azt a fokozott 
felelősséget, ami rájuk, mint határál
lomás dolgozóira hárul. Az ő jó mun
kájuk a népi demokrati�us Csehszlo
vá,kia dolgozóinak jó munkáját is elő
segíti. Az áruk gyors továbbításával 
a béketábor erősítését mozdítják elő. 
Az ál lomás dolgozói derekasan i<Íve
szik részüket a terv teljesítésért folyó 
ha rcböl, ennek köszörrhetö, hogy a leg
utóbbi kiértékelés alapján 

országos viszony'atban u ál!o• 
mások között a második helyezést 

érték el. 

A.a- évi tervet 

december 21-re befejezik 

Az Októberi Szocial ista Forradalom 
tiszteletére telt felajánlás befejezése 
után, már november 8-án• megkezdték 
Sztálin e:vtárs születésnapjára a ver
senyvállalásokat. A párt- és a szak
szervezet . bizalmijai és népnevelői kö
zös aktivaértekezleten kiértékelték a 

november 7-i verseny eredményeit és 
hiányosságait. Agitációs szempontokat 
dolgoztak ki a versenymozgalom IJ· 
vábbi kiszélesítésére. 

Minden szolg álatkezdés előtt 
,,kommunista tízpercet" tartanalc. 
l(iértékelik az előző nap eredmé
nyeit és hiányosságait, mel[l:ár
li!Yalják a lemaradások meiszün-

tetésének móllját. 
Az á l lomás dolgozói vállalták, hogy 

1951. évi tervüket legkésőbb decem· 
ber 21 -re befejezik. Erre. minden re-

mény megvan, mert az utolsó tíznapi 
értékelés alapján a kocsimoz!l"atási 
egysél;l"időt 1 60, a kocsik kiterhelését 
146, a vonabk menetrend6zerinti indí
tásai l 10, a kocsitartózkodást 136 
százalékban teljesitették és 5316 ton
na túlsúlyt továbbítottak. Az anyagla
karékossál;l" terén 158 százalékos ered
ményt értek el. A három forl;l"aimi bri· 
gád a munka megkezdése elölt meg
beszéli a teendőket. A jó kollektív 
munkának meg is van . az eredménye. 
A Pápai-brigád a kocsimozgatási egy
ségidöt 177, a Kemény-brigád a v:mat
terheléseket 165 százalékra teljesítette. 
Angyal Béla forgalmi szolgáfat tevő 24 
órás vonatfoigalmi terv teljesítésénél 
97 százalékot ért el. 

Az állomás női dol·gozói is jó munkát 
végeznek. Tóth Anna és Balázs Irén 
november 7-e liszte:etére a távírda· 
vizsgát a tanfolyam befejezte elölt si
keresen letették. Minden kollektív 
munkából tevékenyen kiveszik a ré• 
szüket. Tanulási eredményüket nagy
ban elősel;l"íti Kemény János forgalmi 
szJlgálattevő, aki minden szabad ide
jében foglalkozik a nödolgozók szak
mai nevelésével. 

Elénk munka folyik a Szabadság
harcos Szövetség kiképzésein, a hat 
szakosztállyal dolgozó sportkörben, a 
Magyar Szovjet Társaság helyi szer
vezetében, a zenekarban és a kultúr
csop ,rtban. A kul túrbrigád és a zene
kar minden k:implex-brigád és terme
lési értekezleten nívós műsor keretil
ben népszerűsíti a jól dolgozókat, pel
lengérre á l l ítja a fegyelemlazítókat. a 
termelés l;l"átlóit. 

Minden ötödik dolgozó sztahánovista 

A jó munkának megtátszik az erecl·
ménye. Tizennégy dolgozó büszkélkP.rl
het a sztahanovista címmel Az állomás 
dolgozói 26 pár cipő és bakancsutal· 
ványt kaptak. Kemény János munkája 
jutalmául külfölcli üdülésben vett 
részt. 1952 január 1 -tm pedig az új 
bérezési rendszer beve2etésével, meg-

növekedik a d,lgoz6k keresete. Az 
üzemszervezet a pártszervezet irányí
tásával felkészült az új bérezési rend
szer ismertetésére. 

Minden bizalmi, csoportja tagjaira 
külön-külön kiszámította, hogy az 
új bérrendezés során hogyan ala• 

kul a doliozóic fizetése. 

Ma már az állomás minden dolgozója 
ismeri az ár- és bérrendezés Iény<'lgét 
és még jobb munkával igyekszik meg
hálálni pártunk és kormányunk szereli> 
gondosikodását. 

Meg kell javítani 

a komplex-brigád munkáját 

A munl<)afegyc:eni terén kirívó hia' · 
nyosság mutatkozott az elmúl t  hetek 
során. Lörik Miklós bcsirendezö bor- · 
gőzös ál lapotban jelentkezett szoJgá
lattételre. Somoskői . Gusztáv kocsiren
dező pedig november elsején szo!gá• 
lattétel helyett Salgótarjánban dolgo
zott kényszerkirakodás Jn, - mond
ván, hogy ott többet fizetnek. Az á,1-
lomáslőnök kartárs, nagyon helyesen, 
a Fegyeimi Szabályzatnak megfelelően 
járt el ellenük. A dolgozók termelési · 
érte<kezlelén és röpgyűlésén elítélték 
viselkedésüket. 

A jó munka akadálya, hogy a cseh
szlovák-magyar komplex-brigád június 
30•a· óta nem tartott brigádér·tekezle· 
tel. !gy a munkák hiány:Jssága nem 
jön fels2línre, ami · ;i csehszlová1k és 
magyar vasutas dolgozók még szoro
sabb együttműködésének akadályozója. 
Ezen azonnal segíteni kell. Há lráltat
ja az á l lomás munkáját az is, hogy az 
egyes megrakó á llomások rovatlap 
nélkül küldMk a szá l l ítmányt, amit az 
á llomásnak kell pótolni. 

Pártoktatásba a dolgozók 80 száza
lékát vonták be, helytelen azonban, 
hogy a szakszervezeti oktatás mindez
idáig nem indult be. Az üzemi bizott
ságoknak meg kell szerveznie a dol
gozók szakszervez.eti oktatását, fel kell 
eleveníteni a komplex-brigád szerző
déseket, a munkafegyelem lazítói el
len kővelkezetes harcot ketl folytatni, 
mert eddigi jó helyezésüket csak úgy 
tudjá'l< megtartani, eredményeiket to
vább fokozni, nagy nemzeti felada
taink végrehajlását fokozott munkával 
tllísegíteni. 
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A SZOT Titkárságának határozata a Vasutas Szakszervezet munkájáról 
az öszi csúcsforgalommal kapcsolatban 

Pártunk megszüntette a jegyrendszert! 

1. ötéves nép2azdasá2i tervünk tel
jesítése, lejlödő iparunk és mezögazda
ságunk termelvényeinek szállilása je
lentős szerepet biztosít a vasút szá
mára. Különösen nagy feladatok hárul
nak a vasutra a mezogazdasági termé· 
nyek betakarítása idején, az úgyneve
zett "őszi csúcsforgalomban". 

Ebben az esztendőben a vasútnak 
mintegy 30 százalékkal több va2ant 
kell b.ztosítania a tavalyihoz képest a 
megnövekedett feladatok sikeres végre
hajtása érdekében. 

Ennek a feladatnak a vasutas !lol
llOZók csak a szállítás meggyorsításá
val, a kocsiforduló 3.5. illetvé három 
napra való leszgrílásával tudnak ele
a:et tenni. 

2. A SZOT Titkársága felülvizs2:álta 
a Vasutas Szakszervezetnek az őszi 
csúcsforgalom sikere érdekében vég
zett munkáját és megállapítja, hogy a 
szakszervezet munkája hozzájárult ah
hoz, hagy a szov jel munkamódszerek 
segílóégével a vasutas dolgozók egyes 
esetekben elérték és tartották a három 
és félnapos kocsiforduló!, sőt a fedett 
kocsiknál a 3.4 napot ,s el tudták érni. 

Az őszi csúcsforgalom lebonyoiitá
sáért vívott harcban növekszik a vas
utas szt.ahanovisták száma. A munka· 
versenyben részvevő dolgozók a lkotó 
kezdeményezésének eredményeként 
számos újítás, új munkamódszer szü
Jetik, mint például vág-ányfelelös
rendszer, az üres ál lomásérl indított 
mozgalom stb. Eredmények tapasztal 
hatók a Gazda-mozl('.alom terén is. 

Javulás van a szakszplgálattal való 
együttmüködésben, s a szakszervezeti 
szervek mind több segítséget adnak a 
pártszervezeteknek és a politikai osz
tálynak. 

3. Az elért eredmények mellett azon 
ban ma még számos hiba tapasztal
ható a vasút területén. ami a szak
szervezet munkájának li,';Yeng-e5élrét is 
mutatja. 

A szakszervezet elnöksége és a többi 
vezelőszervek sokszor elmaradnak az 
eseményektől, nem látják nap mint nap 
a munkaverseny helyzetét, ami akadá
lyozza az eredményesebb munkát, a 
jelentkező hiányosságok és hibák izyors 
kiküszöbölését. 

A szakszervezet tömeg-felvilá11osító 
munkája nem k:elégitö. A vasutas 
dolgozók jelentös része ma még nem 
érti, bogy fela�tainak ei'Végzése milyen 
jelentőséggel bír á · vasútra s egész 
népgazdaság-unkra. 

Súlyo& mulasztások tapasztalhatók a 
munkafegyelem .terén. Nagymértékben 
megnövekedett az i11azalatlan mul,asz· 
tók, a feketézök, a munkába későn 
járók száma, ami ellen a szakszervezet 
nem folytat elég komoly_ következetes 
harcot. 

Sok a baleset, s a balesetek számá
trnk növekedése legtöbb esetben a fe
Q'yelmezetlensé11, a felelötlenség és 
nem egy esetben az ellenség aknamun• 
ká jának a következménye, amivel 
szemben a szakszervezet tömegmozgó
sító munkája nem éri e] a kívánt ered
ményt. Nem volt kielégítő ezen a téren 
a sajtó munkája sem, a szakszerveze
tek központi lapja, a Népszava sem 
adta meg a ke.lö segítséget a balesetek 
elleni harcban. 

Igen magas, különösen az utazó sze
mélyzetnél a szolgálatban e1töltött 
órák száma. A Vas utas Szakszervezet 
nem figyelt fel arra, hogy a vasút, 
bár feladatait igyekszik ellátni, ezt 
megnövekedett túlóráztatással. a bér
alap túllépésével valósítja meg, ami 
nemzetgazdasági szempontból igen 
káros és tűrhetetlen jelenség. 

A szakszervezet a kocsiforduló csök
kentésével kapcsolatos közvetlen fel 
adatok mellett, az elmult időszakban 
nem helyezett elél? súlyt a takarékos
ság, különösen a széntakarékossál? kér· 
désére, nem karolta fel elél?l?é a dol
gozók kezdeményezéseit, nem vette 
igénybe megfelelően a munkában ki
emelkedök, a legöntudatosabb réteizek, 
mindenekelőtt a sztahanovisták seizít
séizét. 

4. A fentieket figyelem-bevéve a SZOT 
Titkársága a következő határozatot 
hozta: 

a) A munkaversenymoz.galom 
eredményesebb szervezése érdeké• 
ben a szakszervezet a minisztérium 
segítségével gondoskodjon arról, 
hogy friss termelési adatok állja
nak · rendelkezésre és azok alapján a 
fenn'á!ló szűk keres�metszetek meg
oldására mozgósítsa a vasutas dol· 
gozól<at. Használják lel verseny
szervező munkájukban az eddiginél 
sokkal jobban a v«seny nyilvános• 
ságát, valamint a szakmái és ii,zeml 
sajtót. Szervezzék meg a Népszava, 
általában a napi sajtó felé a mun
ká.slevelezést. szervezzenek bizalmi 
csoportonként röpgyú1éseket. 

b) A szakszervezet központ ja az 
eddiginél aktivabban vizsgálja a 

· gazdasági mutatók alakulásá1 és 
konkrét, ag,itációs érveket dolgo.zzon 
ki az üzemi bizottságok részét-e az 
önköltségcsökkentés, u anyagtaka-

rékossági moziralrnak szervezésére. 
e) A szakszervezet a munkavéde• 

lem terén erősítse munkáját. Lép
jen fel határozottan a dolgozók jo• 
gos követetéseiért, a kormányzat, 
illetve a MAV szociális vl)(18tkozású 
rendelkezéseinek érvényesítéséért. 

llendszeresen foglalkozzon a suk
szervezet a munkásszállások, a pi
henésre szolgáló laktanyák, u: üze• 
mi étkezteté.!a helyzetével, fordítson 
nagy 11ondot a munkavédelemmel 
kapcsolatos kérdésekf-e. HarcoljQn a 
sz.akszervezet a szabadságolás; ter
vek betartisáért, s ne türje, hogy a 
vasutas dolirozók jela1tös része -
indokolatlanul mairas munt<aórát 
töltsön .szolgálatban. 

d) A szakszervezet vizsgálja meir 
a szokatlanul magasszámú ba�se· 
tek, vonatkésések, kényszerklra
kások körüli hiányosságok okait és 
arok megszüntetésére fejlessze az 
eddiir jól bevált szovjet és mag-yar 
munkamódszereket, a komplex-bri• 
gádok munká,ját. A szakszervezeti 
oktatás keretM belül foglaUrozz.on 
ezzel a kérdéssel, ne bízza ez.t 
egyedül a szakvonal oktatási mun
kájára. 

e) A szaksttniezct központja az 

eddlirlnél erélyesebben lépjen fel az 
őszi csúcsforgalom sikerét vesz,é. 
lyeztető ellenséges me1Znvilvánulá
sokkal szemben. Leplezze le a dol· 
aozók elíítt mindazokat, akik tuda
tosan, vagy tudatlanul rossz munká
jukkal az őszi csúcsforgalom sike• 
rét veszélyeztetik. Lépj«! fel eré
lyesen a becsületes vasutas dolgo
zók jó hírnevét veszélyeztető része
geskec!M és a feketézők ellen. Ennek 
érdekében ne rettenjen vissza a 
szakszervezetből való kizárástól 
sem, használja fel a társadalmi bíró
ságok intézményét, nevelje töme
geit az éles kritika, önkritika nyil
VÚIOS gyakorlására. 

f) Az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonyolítás& ötéves tervünk ez évi 
feladatainak teljesítését Jelentősen 
elösegítl, amihez a kocsiforduló 
három és fél, illetve három napra 
való leszorif.ását feltétlenül biztosí
tani kell 

Ehhez a harchoz a vasúttal kapcsola
tos valamennyi terület szakszervezete 
adjon maximális segítséget elsősorban 
azzal, hogy üzemi szerveiket mozgósít
ják a kocsik gyors be- és kirakására. 
az üzem területén való kocsiállási idő 
leikisebb mértékű leszorítására. 

V.asutasaink kiUSr6 lSdSmmel foqadták Rákosi elvtárs bejetentés�t. a párt és 
minisztertanács határozatait a Jeqyrendszer meqszüntetéséróf, az ár. és bé-r ... 
rendezésré51, Szántó Lajos, Baqylnszkl Irma Jeqyvizsqálók, Ba·latonl János kocsi• 
rendez6 és Váql László Jeqyvlzsqáló a „Szabad Nép"-bé51 érteslllnek a nac;iy 

örömhirr61. 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL 

A püspökladányi líítőház pártszervezete 

a párloktatás sikeréért 
Pártunk Politikai Bizottsága rna1us 

1 7-i. oktatásról szó'.ó határozatának 
szellemében fűtöházun•k a lapszerveze
ténél is megtörtént a politikai iskolák 
megszervez;ése és megindítása. 

A pártszervezet vezetősége a párt· 
oktatást lantos feladatként kezelte. 
Már az előkészítő munkákat gondo
san körültekintően végeztük el. i\\eg· 
sze;vez;tük a háromtagú k;válogató 
bizottságot. mely egyénilei;r elbeszél
getett a pártoktatásba ja\'asolt elv
lársakka·. 

A beszélizetések során mej!'ffiagya
rázták az elvtársaknak a tanuiás fon
tosságát. �ámutattak: a felemelt öt· 
éves tervünket végrehajtani, a vas· 
úton mindiobban növekqó Jwgalit1,at 
lebonyolitani csak Úf!I/ tudiuk, ha a 
dolgozók politikailal( és szakmailal( 
jól képzellek. Éppen a politikai isme
retek elsajátítása teszi !ehetővé, hogy 
mindjobban lássuk szakmai munkánk 
értelmét, hogy megértsük a vasuta
sokra háruló felelősséget, a terv vég• 
rehajtása szempontjából. 

A háromtagú kiválogató bizott6ág 
eredményes munkát végzett. Az elv· 
társak megértették a tanulás fontos
ságát és ennek többen kifejezést is 
adlak. Karacs I. Laias elvtárs, mun• 
kaátvevő például e,mondotta a bizott
ságnak: most már érti, miért sikerült 
elérni a kocsiforduló lecsökkentését 
három és fél nap alá_ holott az ellen
ség arról beszH, hogy még a négy• 
napos kocsiforduló sem érhető el. 
Nagy Zoltán, sztahánov'sta mozdony
vezető elvtárs is megértette a bizott
ság sza,·ait és megígérte: azzal fogja 
ezt bizonyitan,, hogy az elmélet; is· 

meretek elsajátításával együtt a már 
elért sztahanovista, szintjét is fokozni 
fogja. Nagy elvtárs azóta is rendsze
resen el jár a foglalkozásokra, jól la· 
nul. 

A kiválogatás alapján pártszerve
zetünk egy középfokú, két alapfokú 
politikai iskolát és egy alapismeretek 
tanuló körét indított meg. Emellett hat 
elvtársunk a káderoktatásban közép· 
fokú egyéni tanuló. 

Már az iskolák megindulásánál 
szembetaláltuk magunkat azokkal a 
nehézsé11ekkel, melyek a fűtőház sajá
tos feladataiból adódtak. A fűtöház 
dolgozóinak jelentős része utazó szal
l!"álatot végez, mint mozdonyvezető, 
vagy fűtő. A pártszervezet az;anban 
még idejében észrevette ezt a problé
mát és megbeszél te a szakszolgálat 
vezetőivel. hogy 

biztosít.sá.J< az Iskolák hallgatói 

számára a foglalkozásokon való 
megjelenés lehetöségét. 

Ezt Úl!Y oldottuk meg, hogy a kik bé 
vannak osztva iskolába, azt a fog-lai• 
kazások idejére a mozdonyfelv gyázó 
leváltja és az iskola befejezése után 
küldi útra. Marosi Ottó elvtárs, fűtő 
az alapismeretek tanulókörének ta
nulója személyfordába jár Püspök
ladány és Biharkeresztes között. Ami
kor sz;olizálata úgy esik, hogy az is· 
kola ideje alatt kellene úton lennie, 
akkor a mozdonylelvigyázó mást ve
zényel helyette útra. ő pedig az is
kola után 21 órakor megy el eizy má
sik vonattal, így mél!" keresetveszte
Sél! sem éri öt. 

Az a lapszervi vezelóség- és a kivá-

logató bizottság munkájának meg- is 
I 

csé
.
r jük, az elmaradókat bíráljuk. se- útra meg-y és nem 6.ZÓI a felvi-

mutatkoz:k az eredménye. gitjük az elmaradás behazásában. gyázónak, hogy mentse fel szol• 
A haHgatók felkészülten mennek Erre a célra a laliú_jságot is !elbasz- gálatból az iskola idejére. 
el a foglai,kozásra, igyekemek ml- ná !juk, melyre kiírjuk, kik tanulnak (gy tett ,egy esetben pl. Flórián _La: 
nél jobban elsajátítanj az anya1Zot. jól, kik a hátul ku!logók. jos elvtárs. fűtö, az alapfokú polmka1 

Kollát Balázs elvtárs mozdonyvezető Pártszervezetünk az ifjúsáiz és a :skola hallgatója. Flórián elvtárs nem 
eddiiz még nem vett részt a pártokta- női dolizozók oktatására is  gondot kérte a felmentését szolgálatból, ha• 
tásban, sok nehézséggel küzdött az fordít. '· nem elment útra és nem jeleni meg 
iskola mei1indulásakar. A pártvezető- Az oktatásba bevontak 13 száza· a foglalkozáson. A pártvezelöség az 
sél!" azonban az iskela vezetőjével kö- lékát női dolgozók teszik ki, 23 ilyen esetekben elbeszél,get a hiány• 
zösen segített Kollát elvtársnak, aki százalékát pediir az ifik. A fiata- zókkal és megmagyarázza nekik, mi• 
már jegyzetet is tud magának készí- lyen kár éri őket, ha egyszer is elma• 
leni. mind jobban szerepel a ioJ;[lal · tok és nők va.lanlemyien jó ered- radnak az iskoláról. Ezt tettük Fló-
kozásokon, a v:tában. ményt érnek el a tBnulá.s terén. rián etvtárs esetében is, aki azóta 

A pártszervezet vezetősége nem Jól megállják a helyüket úgy a ter- nem :s mulasztott. 
elégedett meg az. oktatás e.őkészité- melésben mint a mozgalmi munká- A másik probléma, hogy a maz• 

· t · b · d"t · · 1 h t ban, K
0

i�györgy J'ona el\iárimö. seve e.s em I asava , anem o- donyfelvigy-ázók nem minden esetben 
vábbra is foglalkozik az is.kolákka:. ,agy Zelei Béla e:vtárs, lakatos. aki mwtik fi1t az iskola idejére az utazó 
Határozatot hintünk pl. arró\ hogy mozdonyvezető akar lenni és jó mun- efol&r.sákat: 't.eiutobb is nég-y e vtárs 
minden iskoláért egy-ei1y vezetőségi kája eredményeképpen egy hónappal hiányzott emiatt. A pártvezetöség a lag felelős. A köz�okú iskoláért a korábban mozdonyra tették fűteni. mazdonyfelvigyáz;ókkal megbeszélte, vezetősél!" Varga Gyözö elvtársat, a A tanulás eredménye a politikai is- hogv vegyék komolyabban ezeknek az; pártszervezet elnökét tette fele'.őssé. kola hallgatóknál máris kezd megmu- elvtársaknak felmentését, ne a vélet• Var,qa elvtárs felelős az iskola ha' ! - latkozni. Ezt mutatják a termelés te· lenre bízzák, hógy hátha még az gatóinak tanulásáért, meg-jelenéséért, rén elért eredmények. Nagy György utolsó percben visszaérkezik az útról gondoskodik az anyaghoz szükséges l akatos például 1 13 száza'ékról l 18 az;, akinek iskolába kell menni. irodalomról, biztosítja az iskola szá- sz;ázalékra növelte teljesítményét. Be- A fűtőházi pártszervezeteknél a mára a helyiséget, ha kell . a fűtést, loi Béla elvtárs Sztálin elvtárs sz;üle- speciális munka miatt az oktatásnál egyszóval az iskola minden problé- tésnapjára, december 2 1 -ére ezévi több nehézsérr mutatkozik, mint egy májával logla·kozn'a  kell. Varga elv- t · k b f · · ·t a 'ánlolta fel "' 
társ még az iskola előadójával is 

ervene . e eiezese l . más munkát végző üzemben. Az ed• 
foglalkozik a hallgatókon kívül. El- Pártszen·ezetünk megértve az digi tl\pasztalalaink azonban azt bi• 
lenörzi felkészü ését. Az iskola meg- oktatás jelentőségét á. landóan zonyítják, hogy minden problémát 

kezdése elölt átnézi Jegyzetét, hogy igyekszik leküzdeni a menetközben meg lehet oldani, ha a pártszervezet 

miiven helyi problémákat, példákat felmerülő problémákat. vezetősége célul tűzi maga elé, o ne• 
építsen méiz be a jegyzetébe. Az egyik lyen probléma, hogy még hezségek leküzdését és kővelkezetes 

A többi iskoláknak is hasonló mó· mindig nem tudtuk teljesen megszün-
, 
harcot folytat a kitűzött cél eléréséért. 

don megvan a felelőse a pártvezető- telni a hiányzásokat. Előfordul, hogy Filzeséri István, 
ségen belül. A jól tanulókat megdi- egy-két elvtárs inkább a pártvezetőség tagja. • 

A s,serető gondosl.odás ,nég jobb� pontosabb 
és odaadóbb naunhá:ra hötele• bennünhet 

Pártunk és kormányunk újabb sze
rető gondoskodását tükrözi a minis-zter
tanácsinak a vasutasok bérrende-zé
séröl szóló re,delete. A mull rend
szer bérpóJtikájától eltérően ez nem 
a minisztérium és az igazgatóságok 
tisztviselőit, hanem a legkisebb fizetésű 
forgalmi, kereskedelmi és vontatási 
dolgozókat érinti. Tudom, hogy ez. az 
intézkedés a vasutasságnak a felszaba
dulás óta végzett becsületes munkája 
jutalmazása. 

Nem kisebb, hanem jóval nagyobb 
jelentösége van a mi drága Rákosi 
elvtársunk beje!entésének. Mi, vasuta
sok, szívünk eP."ész melegével üdvözöl
tük a jegyrendszer megszüntetését, az 
árak, bérek �s fizetések rendezését. 
Az igazság az, hogy hirtelenében lel 
sem tudjuk fogni pártunk és kormá
nyunk határozatainak messze kiható 
jelentőségét. De azt máris láthatjuk 
mi, vasutasok, hogy a nap�kkal előbb 
bekövetkezett fizetésemelésünket újabb 
fizetéseme!és követi, amely jelentős
mérvű és ismét kifejezi Rákosi elvtárs 
megbecsülését a dolgozó vasutasság 
iránt. 

Jelentős mértékű a gyermekek után 
járó családi pótlék felemelé6e és az a 
rendelkezés, hogy októberben kapott 
fizetésünk és mos1ani családi pótlé
kunk 10 százalékát, il!etve felét a 
dolgo1ók megsegítésére ki kell fizetni. 

Al;t hiszem, dolgozótársaim nevében 
16 beszélek, amik?r kijelentem, hogy 
Rákósi elvtárs november 30-i tanítá
sát megfo�adjuk és hálából, szeretetük 
viszonzásaként megszilárdítjuk mun-

kalegyelmünket, é.esen és öntevéke
nyen lépünk fel a feg) elemsértök ellen 
és munkánkat úgy végezzük, hogy az 
őszi és téli forgalmat sikeresen lebo
nyolítva évi tervünket teljesítsük és 
tú'. te!jesftsük. 

Ha visszagondoloK 1939-töl a felsza
badu'.ásig elte'.t időre, amikor mini 
poggyászhordár az utasok kénye-'ked
vének kiszo!gáltatva, változott napról 
napra a keresetem, sokszor egyetlen 
lil'ér nélkül tértem haza - látom azt 
a hata:mas változást, ami az é'.etem
ben is bekövetkezett. 

IHég jobb munká,•al 

háláljuk meg 
pártunk gondoskodását 

népi demokráciánk állama havi 65 
forintér I élelmezi és tanítja. 

örömmel tölt el ez a fizelésre1dezés 
azért is, mert érzem, hogy ebben is 
eddigi jó munkánk eredménye, szocia
lista épitésünk fölénye mutatkozik meg 
a kapitalista országok gazdasági rendje 
fölött. Amíg a nyugati országok dal• 
gozói bérharcot folytatnak létminimu
muk biztosításáért, addig népi demo
kráciá1kban pártunk és kormányunk 
fizetéseme'.éssel járul hozzá a dolgozók 
élelszín,onalának emeléséhez. 

Ez a szerető gondoskodás még jobb, 
pontosabb és odaadóbb munkára köte
lez bennünket, minden magyar vasut.as 
dolgozói. Meg fogjuk mutal'li, hogy 
nem voltunk érdemtelenek erre a bi
zalomra. Mint, ahogy a felszabadulás 
óta számta:anszor !anujelét adtuk bar. Ma, mint vonatkísérő dolgozom, havi cos kiá'.lásunknak, a koc iforduló leszokeresetem mindenkor biztosítva van. rításával, az őszi csúcsforgalom sike• 1952 január 1 -töi pedig jelentősen res befejezésével meg fogjuk terememelkedik a fizetésem. Voltak. akik teni az e!öleltéte!eket, hogy feladaúgy akarták megelégedésemet letörni, tainknak a téli forgalom idején is ma�.ogy azt mondták, hogy kevés ez az radékla lanul eleget tudjunk tenni, hogy emelés. Ezeknek hátran a szemükbe országépítő tervünk' öl a reánk eső vágtam, hogy részt minden vonalon teljesíteni tudjuk. 

iskolás gyermekemet a MAV l(a- Orosz II. János 
posvárl Fiúnevelő Intézetben vonatkísérő, Budapest Keleti pu. 
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, Olvassátok, tan ulmányozzátok Rákosi elvtársnak a ' , Központi Vezetöségl ülésen a Jegyrendszer megszUnteté- : : séröl az ár- és bérrendezésröl,  az á l lami és mun kafe- , 
, gyelemröl mondott hatalmasjelentöségű beszédét! : 
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DECEMBER 21-RE TELJESÍTEM 
1952. ÉVI TERVEMET 

Néhány nappal ezelőtt megtekintet- tcm e l  eredménveket. Az.onban hibái 
iem a kommunizmust építő or&zág kiál- követtem el akkor, ami-kor a szakvonali 
lításál. A kiá l l ításon ott volt előttem a képzés mellett elhanyagoltam az elmé
bOk-sok mi11 ió új típusú ember aJko. leli képzfat és így elkövettem az1 a 
tá,sainak kics;nyífott, mása. mint pl .  hibát, hogy kommunistához nem i i lő 
herszonterületi sztálini kolhozváros, viselkedés! tanusítottam. 
vagy mint a Metro, amelyek mind a 
óolgo;ió nép érdekeit sw'gá!ják. A párt bírálata nyomán igyekeztem 
Eszembe jutoit, hody· mi is hatalmas é& ig:11eksze111 a hibáimat krküszöbö!i,i 
épilkezéseket folytatunk. Nálunk is !a· és ú�y a_ te_rmelésben, _mi11t a fon�!�s
láihafó sok tíz. és tízezer ember. akik ban e �nJaEíl_L Most, am,�or az osz,a:Y; 
a Szovjetunió példáját követve épl!ik harc elezod1k. e feszult nem�t>tko_z! 
ötéves tervünket. 

1 

helyzetben feladatom a SzovJetumo 
. Et; a . Szovjetunió hö� vasutasainak á l_t.a_l ;ezetet: _béke,táb_or erö5.ítés_e, ezé'.t 
eletet es munkamódszereit tanulmá· halabol Sztabn e,vlara; szu!ete:,napJat 
nyoztam, az ö példájukat követve ér- munkaíelajánlással ünnepelem. 

1. 1 9 5 1 .  december 21 -re teljesitem az 1 952-es •'-'i tervemet, Jelenleq 1952 
október 20-i terv teljesítésénél tartok. Ezen ere(4ményt a szovjet mozdonyvezetők 
pétdáJa nyoman a ,.2000 tonnáS" és az „500 kilométeres" é,s a f�lemett sebes• 
séqü vonatok továbbításával er�em el. 

2. Néqy átképzösnek het'i négy órá" keresztUI átadom eknéleti és qyakorlati 
tapasztalatomat üqy, hoqy a fiókműhety '26 százalékkal emeli mi"öséqi munká. ját. (Vaskö Jözsef, Dorkö Lajos, Tóth Bertalan �s K(lllll Sándor átképzösök.), 

3. A mozdony jókarbantartásiln keresztül (Nazarova..mozqalom} a kezdö 
hibák me,qszüntetésével, kisebb javit.isok elvéQzésével a mozdonyJavitás kcilt
séqe,t 20 szii%alékkal csökk-.ntem. 

4. A &énkiszabásomat, m101yné1 14 százalékos meqtakarítást értem el, 18 
•azatékra foqom emelni. 

Fe:aján:ásaimnáJ szerzett gya,kor:ali 
tapászta la taimat mu-nkatársaimnak át
adom és minden törekvésem oda irá
nyu:, hogy munkafelajánlá60mat pár
tunk és a szovjet hös mozdonyvez.etÖ'k 

munkamódszereinek ,a!i<.a:mazásával 
teljesítsem. Tóth Ill. J�os 

Kossuth-díjas sztafianovista 
főmozdonyvezető, 

a „Swcia'.ista ,·a&ú!ért" 
tudósitójn. 

./l /dl/)!JlfJ/J,ll&� /eNkr'c;adj� �, 
az ötéves terv túltel jesítéséért 

üzemünkben a terveket eddig eoVe· 
-dül a müszakl vezetők dolgozták fel. 
Az egyoldalú munl,a helytelensége fe1-
lődésünk a·Kadá:yozójá\á vált: havi 
terveink l a zák vo: tak. A tervek örven
deles tú:tel jesitése egyben azt is meg
mutatia, hogy ter\eink nem voltak 
eléggé [esze.sek. Kern vetlük számí
tásba do. gozóink �véni kezd�mér1ve
zésé!. megeiégedtün,k a müs-zaki ,·e
zc!ök ten·ezésével, akik pedig el6relá
tásaikat, i i letöcn klssé óvatosak. 

A szeptemberben meginduló terv
brif;(ád-mozgalom ú jszer[ien hatolt 
üzemünkben. /1\ár az első napokban 
létrehoztunk hat tervbrigádot. Ismerve 
dolgoz.óink lendü;etét, bizakodva· n�;:,
tünk a fejlemények elé. Dzemgazdii
;;ági Osztályunk kidolgozta az év első 
felének tényszámai alapján faila,:zos 
gazdasági adatainkat. majd az erról 
készült nvomtalványokat rnegkü'..dtük 
s brigád,·ezetőknek. Ezzel egvidőbeo 

mozgalmi szerveink is megkezdték 
a tervbrigádok és feladatainak ál-

talános ismertetését. 
A szakszen·ezel és a vá:Ialatvi:zetöség 
értekezletre hivia össze a tervbrigádo
kat. l lt részleteiben -is meg-kaptuk [e!· 
adatainkat: tanulmányou.uk át ré6zle· 
teiben az 1952. évi ltrvet es dolgoz· 
zuk fel minden mühe!yrészlrg prob:é
máját. Ezekkel a kérdésekkel á l lan
dóan fogla lkoznunk kell, közölni kel ! 
a do'.gozókka' és rnejl"ha,ll=atjuk erre· 
vonatkoZá javaslataikat. Keressük meg 
•zokat a h iánvoo.ságokat. amelyek a 

fejlődést gátolják. A dolgozók vélemé· 
nye alapján dolgozzunk ki javasla
lol;at, hogy mi lyen míiszaki, szen-ezési 
in tézkedésekke! 1 ehei a terveket előbb 
teljes!teni, hogyan lehet az önkö!tséget 
Cllökkenteni. 

Dolgozók javaslatai 

a jövő évi tervekben 

E munkák elvégzése utan a gyakorlat 
mégis azt mutatta, hogy a tervbrigá• 
dok munkájirban még nagyon sok h-il>a 

mutatkozik. A do.g-0zók kevés javas
l atot nyujfottak b-e, versenytársunk, ai 
Esa,aki Jármüjavitó is megelőzött ben
nünket Munkánk fö hiányossága, hogy 
nem tettük központi fe;adattá a dol go
zók ja\·aslataival való ioglaíkozást. 

Ertekezleten megtárgyaltuk a hiá· 
nyos;;ágokat, s határozatot hoztunk, 
hogy a do.gozóknak mi nden elhangzoh 
javaslatát k iértékeljük. 

Az üzemi l}izottság az egyes ér�e
kez'.eteken felvett jegyzőkönyve
ket átadja a vállalatvezetőségnek. 
A vál lalat főmérnöke a felszólalá
%icat tételrö,-téte!t'e átvizsgálja, 
kiértékeli. Mérlegeli azoknak jelen
tőségét és azt a lehetőséget, ho gy 

hogyán va,ó.sithatók meg __ 
A kiértékelt javas.atokal do'.gozókként 

kartotéklapon vezi:,!ik, fei kere6ik a ja
vasJatlevő do,gozól és vele közvetlenü. 
megtárgyal ják a részletkérdéseket. Ezen 
a l apon azt is [eljegyzik. hogy a veze· 
tőség kit köte:ez a ja vas: a tok bev.eze• 
tésére. A végreha j tá;;t hetenként el.en. 
órzik. Minden alkalmat [elhasrnálunk 
d lTa, hogy az össze.s j avaslat, felszó
lalás, hiányosság témája, és annak el
intézése nyilvánooságra kerü jön. A 
javaslafüartonok átkerülnek a lervosz
tá'yra, ahol azokat bedolgozzák az 
üzt>m tervébe, a forintban, és időben 
kiértékelt nyereséget rávezetik a karton 
hátsó ol d-al ára. 

A megvál(ozott munka eredménye, 
hogy a maj napig 86 javasiatot vezet
tünk be, abbó. 56·ot építettünk be jövö 
évi tervünkl)e. A tervbrigádok munkája 
ezzel azonban nem ért véget. Mun
kánkban még mindig találhatók hiá
nyosságok. A javaslatok még nem ter• 
fedtek ki a baleselelhárításra és cs,ak 
szórványosan fogla lkoznak a külföldről 
behozandó anyagok hazai anyagga 
való pótl ásáva 1. Cé)unk: a megkezdett 
úton to\·á'1:J.l>haladva, olyan eredménye. 
ket elérni, melvekkel ötéves terYünket 
a kilüzött idő eiőtt teJ jesiteni tudjuk. 

Ébneth Sándor 
mérnök. 

l-ervbrigádvezetö 
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A mag) ar vasuti munkások hő- � ,_.. __ ....- � 
sies harca a jobb megtélheté5ért, � ''lli�ltl ! szocia l ista viszonyaik Javításáért -11 .,. 
már az 1 894-es esztendőten meg- � � 
kflzdfüöt1. E!}ben a rovatban elő- § ........ ,...,,,,..,, ! 
vesszük a vasutas munkásmozga lom � 

__ .,..__ i&�i!�� �: krónikájának egy-egy megsárgu't � � 
� lapját  a mai vasutas dolgozók „ 

l átókörének bővítésére, abból a cél- � 
VONTATASI SZOLGALAT. � 

ból, hogy a mult hősi küzdelmei- � Kovács Mihály sztahanovista m<>zdónyvezet6, RadQo János és Bakai � bői erőt merítsenE'k hogy közelebb � András fűtö.k, debrecen; fűtőház. ! kerü ljenek a nnak megértéséhez, Az őszi forga!om tartama alatt ezideig a következő kimagasló ered 
hnay mennrire me!lvá l tozott a � mén_Y�ket érték_ el: az_ egy _mozdou�•ra esö i:1api km teljesítményüket á � 
.......,, � ._. ,.. cetk1tuzeshez Vl-SZ�>nynv� ,8 �za�Iek!_<al túlte!,tesHették_ Szénmegtakat�f- �v vasutas dolgozók élete, társadalmi  � tásuk a tervhez v1szony1Lva 2-> szazalekos a 2000 �onnás mozga'omban 

h l t • ,.. . k .. ·· 1  · • .... terven fe'ül 22 lúi.súlyos vonatot. a 4-es 'mozgalomban pedig 5 �onatot � e yze e, SZOCJa , iS  oru.menyet . 
§ továbbítottak. A mosástól-mosásig .. mozga;omban eddigi eredményük � Vereb Mihály egyike volt azok- .. 1 4 .625 km. fümagas!ó te'jesitményul<et a forgalmi dolgozól<!kai való szo, ::; 

nak a harcos vasut.i munkásoknak, � •= együttmüködéssel érték el. � 
akik megialkuvás né!kül szembe- � FORGALMI SZOLGALAT. � 
szal l tak a „császári és királyi" el- � Barta tmre sztahanovista kocsim•ster, DebrKen. i nyom ássa 1, Most a magyar vasuta-

S 
A •kocJiforduló ,Jeszo1:ilása érdekébe'! az _e!muJ\ 10 nap _alatt 11z egy ::;

::; 1 b, d • 'd • ,  ,· d k "' ko�sn;a eso m�z�atas1 1dot 1 1'!-�, a kOCsltartoz.kodas! egysegidőt 1 1 1 . 1  so  < erren ezese I eJen, nem er  e -. ,., szazu.él,ra tel.1es1teue. garanc,a•evél leJ 8 vonatQt vá'1alt továbbilani, ez· v 
telen feljegyezn i :  init mondott Vereb ! zel szemben l 2  vonatot továbbított. Hiváió leljesitu1ényét a mu11ka jó � 
Mihály az L 904-es sztráj1<ot tneg� � megszer\·ezésével é1·te el . 

� 
előző egyik nagygyűlésen. Béreme- � KERESKEDELMI SZOLGA LAT. 

! '.ést követel maga és dolgozó tár- Szabó Ferenc és 1 1  fő brigádja, Záhony itra,kó, ,.. 
,;aj számára. Nézzük csak mil mond � Az őszi forgalom gazdaságos megvalósi\ása érdekeben ,iz elmult ro � 

� nap alall a f-elaJánlásll'kban vaPalt 200 száza'.ékos átrakási teljesítményt v Vereb Mihály teszédéről a krónika: ~ 3 1 2  száza'ékra telJesitet1ék. Iilvá'ó teljesítményüket a brigád tagjainak � 
" Vereb Mihály szólt a tárgy- � szoros egyíittmúködéséveJ érték el. 

� 
ró[ hosszabban, különösen kiemel- ; PÁLYAFEN NTARTÁSI SZOLGÁLAT. 

� " h bb 'l 18 ?Q ')2 liódmezövásárhely1 osztalymérnökség dolgozdj Sztá1in elvLá.rs 72. ven, ogy a O a -- -: � születésnapjának tiszLelerére ver-.sen:vre h ivttlk ki va'.amennyi osztál}·- ! forintbíl a szolga hatodmagával ~ mérnökség do.gozóir. A kihiv1'is az alább! versenyfellételekben történt, v 

megélni -képtelen. A llag nyolc § OktólJer hóban eolért 1 ::!6 szaza•ekos ál'ageredményüket 130 száza. i 

lirajcár esik egy családtag riapí � ����r�-�t 
·
;�

n
���:a,':�{�sí����1jit•be�el;�fzelt órá.k viszonyszámát 87 .4 szá- � 

P.lelmére amiből rnéa a népkony " Ezen vállalás Le-ljesHésével, i l !etve tú 1.eljesíLésével a béketábor bölcs � · ' 6 
• � v.ezére, Sztálin elvtárs szü!etésnap.iának mélLó megünneplésével dolgo- � hán sem iáplálkozlzatik. A bajon " zóink nagyban elösegitil< az ősz; f0l'galom sil,ere.,, lebonyohtását és ez- v 

.�ürgősen kell segíteni. Ugyan• " zel ötéves tervünk másodí·k tervévénet, határidő előtti teljes;te,aét. � 
'/ h l t -k ·t 

" � Felépítményi Vasan.yaqjavitó OV. dolgozói a Nii,gy Októbet�i S20- v 
L yen a e yze U , so meg rosz- � cialista Forradalom ünnepének tlsztelelél'e vállalták, hogy az 1951. évi ::: 
szabb a kisegítő fékezőkrtek, akik � tervüket novembe,· 25-re befejezik. . � 18 20 ko ·t k k I ' , Az üzemi válJa.la l egyes osztálvai az alábbi időpontok szertnt f'ejez• - rona eresne l01la- � t.ék be tervüket. A vá1ltgszere�ő mühe:y és csűcsbetéte.s keresztezés sze-- i 
ponként, amiből családostul meg relömúhe!y október 31-re. a re:é-pilményl és szerszámjavitó mühe!y n◊• 
k ll '/ · · h · b · t t· / · 1't � vember 7-re. a kovácsműhely, gé.pnlühely és asztalosműhely november �v

v e e m e.:; az er tze m. 
� 24-reÁ felépítményi s-z.erszamjavitó múhel,- dolgozói Sztálin e>'vtá<rs szü- � Kiket érdekelt a felszabadulásig le1ésnapjánuk tisztele tére vá!!a! lák. hogy 250 db Conraine1•.kocs1 e!készi. v 

:i munkások sorsa. Rabság, nyomor, i tésénél egy újítással 20 százalekos megtakaritást érnek e1. Ennek ér-Léke �v
v 

,zenvedés. a megl:ecsülés teljes ;; 15u 7o Ft. 
v 

hi ánya kísérte a vasutasok életét, ««««<«<«« «««<«<H««<«««< «««« <«<«« <«<«<«««<<«<«<«H«<«««i««< 
A ,zolga ( később a lt iszt, mo�t h iva
ta !segéd ) sivár napok elé nézett, 
csakúgy mint az alt isztek, i késöbb 
segédtiszt� ) .  Egyedül  a ren'dszert 
szivvel - léleikkcl támógató tisztv,ise. 
lői ka r számított a jobb bánásmód 
és javada lmazás szempontjából. 

A nvomor és kita�zitotlság érzése 
d iktá lta példáu l  azt a ,,felterjesz
tést" is. amelyet egyik szervező 
gyűlésül(Től küldtek el a „király
hoz"; e:ct és hal á l  „urához": 

.,A magyar királyi államvasút 
sokezer a/ka/mazotlja mai szer
.Jn.ö gyülekezetéből legmélyebb 
hódolattal járul Felséged magas 
trónusa elé, a.ki az igazságnak 
magasztos forrása, az elnyomot
t�zknak utolsó meneáéke, a ki 
a1yai szeretetével népeinek min
den oszlályát felöleli. A magyar 
királyi államvasutak alkalmazot
lairól, az állam gazdaságának 
örökké mozgósított seregéről, az 
állam mostohán gondoskodik." 
Hiába menekült azonban a �m

sok híján gerincét tört v-asuti mun
kás a magas trónus elé, h iába akart 
inni az igazság magacztos forrásá
ból.  az elnyomottak utolsó mene
dékéhez, mert „őfelsége" kutyába 
se vette a Hszti ranglétra a latt 
lévőket. 

Mennyivel más ma a helyzete a 
dolgozóknak. Hazánk felszabadulá
sával a vasútasság él1:!él en is gyö
keres vá Hozás következett be, az  
elmúlt rendszerbi:n méltányta lanul 
h áttérbe szorított vasutasság épülő 
szocia l-ista társada'.munkn,ak egyen
értékü tagjává vált - mint ahogy 
azt Bebrits elvtárs a vasutas dol
gozókhoz intézett felh ívásában is 
ki fejezésre juttatta .  A magyar 
vasutasság megbecsülése jut kifeje
zesre a róluk való gondoskodásb.an, 
egész sor szocial ista létesítményben, 
az üdül tetésben, ·az egye5 kategó
riák közötti válaszfalak ledöntésé
ben. 

A vasutas dolgozók, megbecsülése 
jut kifejezésre abban is, hogy a kö• 
z.eímultban bejelentelt iizetésrendezés 
után. népü11k szeretett vezére, a ma
gyar dolgozók atyja, a Magyar D,lgo 
zók Pártja Központi Vezetőségének 
1951 .  november 30-i ülésén tartott be
számoiójában bejelentette a jegyrend
szer megszünteté.';ét, a munkabérek és 
fizetések emelését, az árak új, a dol
gozóka1 védő szab�lyozásái. 

A multban elnyomott vasutasság 
minden öntudatos dolgozó tagja 
tudja ezt és arra törekszik, hogy a 
hős szovjet vasutasok nyomdo',a in  
ha ladva, az  ös:ci és tél i  for1· , ·om 
zavartalan lebonyolításán keresztül 
segítse egy még boldogatb és szebb 
jöVlÖ felépítését. 

Mit ta nultam 
„A szakszervezetekről" cimú könyvből 

Az elmúlt napokban felent meq Lenin és S:ztál in elvtársakna.k: ,.A sza�sz.M"'
vezetekröl'• cimü 1<önyve. Meqvettem ezt a könyvet, mert éreztem. hoqy sz..ak• 
szervezeti funkcionárius nem dolqozhat jól Lenin és Sztálin tanitásai.nak szak ... 
szervezetekröl szóló útmutatása nélkül. De ne-mcsa,k meqvettem., hanem elolvas� 
tam Apró elvtársna-k a mű meqjelenése után �rt cikkét a „S:eabad Néo" 1 951-.
november 2-i számában. 

Meqmondom öszintén. már sok könyvet olv.ast.am .a sz:akszet"vezetek felada
taival-; 'a fun.t,cciönári·u.sok maqatartásavaf e-s tenhJVálöivál kapcsolatban. de ebben 
a kötetben sok újat olvastam, mind olyant_ amelyet felhasz-nálok munkám meq_ 
javítására. Meqtudt-am, hoqy a szakszervezetek feladatán.ai< milyen fürterlelrni 
háttere volt. m ilyen elméleteket állította'k fel a trockisták és a többiek a szak
szervezetek szerepében. Lenin elvtárs döntő csapast mert ezekre az ellenseqes 
irányzatokra, majd Sztálin elvtárs új elvi kerdéseket dolgozott ki. Többek között 
a munka szociali-sta szervezésének feladatait, a szakszervezetek és az á11am 
viszionyána·k több problémáját és a szakszervezeteknek ,a dolqozókról való qon• 
doskodását. 

A bírálat és önbíráJat, a munkánkban fel lethető bürokratizmus e-llen; ttan:., 
a termelési értekezletek jelent6séqe. a munk'ásosztcily cömeqes versenymozqalmá_ 
nak szélesítése-, az új itó- és Sz.tahanov�mozqalma k  elterjesztése a te·rv túlteljesl• 
téséert, - mind-mind uta-t: mutat számunkra. 

Nekünk, sz:akszervezeti funkciónáriusoJ.ma.,k értékes seqitséqet Jelen.t ez: a 
könyv. Sok mindenre meqtanít bennünket: a pártonkívüli do1qozókk.al való foq. 
lalko�ásra, a tömeqne-veles, e Kultúrmunka feladatainak helyes elvéQzé-sére� Fe.., 
tárja elottünk 

a munkafegyelem megszilárd itásának nagy jelentőségét, 
qyakorlati t.a.pasztalatokkal seqít a kapitalista CSÖkevények felszámolásában. 
Lenin és Sztálin elvtársak felhívják fiqyefmünket a káderek kiválasztásának 
r,fontoss.iqára, a szakszervezeti funkciónáriusok, az ipar és más területe¼en 
vezetőszerepet betöltö elvtársak felelösséqteljes munkájá·ra. Emellett bó felvilá
oosítást nyújt a szerve.llés elvi kérdéseiben. 

Ami1<or ezt a na-qyszerü könyvet, min.t baratomat és seqitóUrsarnat tanut-
1má"yoztam, meqáltapíthattam, hoqy mennyire hiányos méq a munkám. Ez a 
könyv iadja meq s2Jámomra azt a seqitséqet, hoqy hibáimat i<iküszöböljem es 
munkámat megjavítsa•m. Aki elolvasta a szakszervezeti funkciönáriusok né[kü
lözhetetle-n könyvét. m-inden sor-a, lényeqe vérévé vált, a mainál sokkal köny• 
nyebben oldja meq a sokszor nehezebbnek látszó feladatokat, mert e mavel 
újabb feqyverrel qazdaqodtunk, Ezért ajánlom minden funkciónárius•tál"S.MTll\'11< 
e mű tanulmányoZla-sát, 

SURMANN IMRE, 
� ltszak,i Járműjavító DV. 

OB szervez6titkál'a. 

A 

,�S� ,, 
BIRAUITA UTÁN 

A ,.Szocialista Vasútért'' című lap 
1951 szeptember 6-i számában egy 
cikk jelent meg „Tizenhat fiatal lánq 
tanulni akar, de a vállalatvezetést 

nem érdekli" cimen. Bbben az Északi 
Jármííj,avító ÜV bírálatot kapott, hogy 
a lakatos átképzős női dolgozókkal 
nem foglalkozun:,. 

A bírálat valól>an helyes és jogos 
volt, mert 

nem biztosítottuk az elméleti ok
tatást, hibák voltak a mozgalmi 
életben, s az emberTől való gon-

doskodás terén. 
A bírálat feltárta mindezeket, de ee-y
ben megmondot,ta azt is, hogy.a,n kel l 
ezeket ki javítani. 

A bírálat után megsjavitottuk az át
képzősök helyzetét. Biztosítottuk két
hetenként az elméleti oktatást. A gy.i-
korlati munka elsajátítása könnqebóé 
vált az átképzőSök részére. Rövid időn 
be'ül munkaruhát, úi mühel_qrészt kap
tak, a hiányzó munk.apadokat pótQ/. 
ták. Közvetlen 

a munkahelyen külön női öltözö, 

hideg-meleg vízzel folyó víz-zuha• 

nyozó áll rendelkezésükre. 

A DISZ-vezetösé.g fo�lafüo�ik az íf<iak· 
kal, így biztosítva van fejlődésük• 
Ennek következtében sza,k•von-alí szín
vonaluk máris emelkedik. Bo!dán 
Lászlóné már önállóságot kezd tanu• 
sílani a munka végzésében. 

Vil! Teréznek Papp kartársn6nek es 

mé!1' egy-kettőnek viszont még több 
fegyelmet k-ell tanulniuk. 

A 1 7-18 éves Hata·! tanulók !átv-a 
azt, hogy a párt- és a szaikiszervezet, 
s a szakvezetés foglalkozik velük, most 
mé!l' fokozotta1>ban láttak tanul áshoz, 
hogy rövi-0 időn belül szakmát sajátít• 
sao-a,k el és közvetlen résztvevői lejl"VC• 
nek az aMrotómm}kának, a béke tervé• 
nek. 

FARKAS JANOS, 
az ES1Zakí Jármili,ivító OV 

Mképzőseinek oktatója, 
a „Szocial isía ··vasutért•• levelezője 



� -désének elengedlÍelellen rugoJa . 
szov1et vasutnál ·  épen úgy, m nt va· 
!amennyi szovjet üzemben, a szocia
lista bérrendszer, a 5zocialista elosz
tás elve érvényesül. Mindenki képes
sége szerint és mindenki a végzett 
munka arányában kapja fizetését. 

1 •A VASOT MUNKASAI I tiszt
vi-

selöi, vezetöi munkabért kapnak. A 
munkabér a nemzeti jövedelemnek, 
vagy az újonnan termelt értékeknek 
azt a rész.él képezi, melyet a dolgo
zók közvetlen, személyes fogyasztás
ra haszná,nak fel, vagyis az az érték. 
melyet munkájuk mennyisé2e és minő
sége után kapnak. 

A munkabér nagyságát az állandó 
termelő erők növekedése, a ter
me:ékeny<Ség emetkedése határozza 

meg. 

A dolgozók bérének emelkedésével, az 
életszínvonal növekedésével e2,'idö
ben gyorsabban nő a termelékenysé2 
és ezáltal b:ztositva van a szocia l ista 
társadalom· számára a többiet termék. 
A többlet termékből biztosítva van a 
termelés további bövitése, a dolgozók 
anyagi és kulturális színvonalának ál
landó emelkedésé, valami11t az ország 
honvédelmi szükséf!leteinek kielégíté
se. A dolgozók jövedelme - fejlettebb 
formában, mtnt )1álunk - nem sz;orit
kozik csupán pénzbeli munkabérre. 

A szabadság, bete11sé11 idejére va
ló fizetés, ingyenes oktatás, orvo
si kezelés, nyaralás, bölcsőde, s.tb. 
mindezek kb. 38 száza:ékkal növe-

lik a dol11ozók munkabér�!. 
Ezek az általános elvek a vasut min
den ágára ép úgy vonatkozik, mint az 
egész Szovjetunió dolgozói számára. 

A vasút jelle!::-'t tekintve, a végzett 
munka sajátosságát figyelembe véve, 
a szocialista elosztás elvének megfele
lően különböző bérezési formák van
nak: teljesítményi, ,x-ogressziv, idöbér, 
órabéres teljesítményi, . premizálási, 
stb. bérek. A bérek kialakításánál a 
szovjet vasúton figyelembe veszik a 
képz�l��et� , .a y��ett �omQ,ka fontos· 
ságál, mennyiségét, minőségét. 14azda-
6ágosságát, s veszélyessé2ét. Gyakor
latban mejZValósu,va láttuk Sztálrn 
elvtársnak azt a megállapítását. me• 
lyet 1931 júl ius 23·án tett a gazdasá
gi funkcionáriusok elölt: ,,Nem sza· 
bad tűrni, hof!.11 a vasiparban eg.11 
képzett munkás uf[yanannl/t fizetést 
kapjon, mint az, aki a padlót söpri. 
Nem szabad tűmünk, hogy a vasút
nál a mozdo11yvezetö ugyanannyit ke
ressen, mint az írnok. Marx és Lenin 
azt mondták, lwgq a szakmunka és a 
nem-szakképzett munka közötti kü
lönbségnek csak a kommunizmusban 
killl eitű1111i, s hogy ennek következté
ben munkabért még o szocializmusban 
is a munka arányában, nem pedif! a 
szükséf!letek arányában kell fizetni." 

A szovjet vasutakon ez az elv a 
szakképzettséget ille•ően is, maradékta
lanuJ érvényesül. A 6Zakkéq>Zettség
különbözö módon nyer dijazást. Pél
dául a mozdonyvez�lőknél azt veszik 
f igyelembe, hogy milyen vonalon, mi · 
lyen lipusú mozdonyokon tesznek 
6zolgá,latot, valamint mi lyen képzett
séggel, 2Yakorlattal. rendelkeznek. 
Ezen az a lapon csoportosítva vannak 
a mozdonyvezetők Ez az elv, szinte 
valamennyi 6zakágra érvényesítve 
van. 

A SZOVJET VASUTAKON 
is épen ÚlZY, mint az élet minden te
rületén a dolgozók bérezésének fö· 
formáia a teljesítményi bér. A telje
sítményberrendszer a szoc' a l izmusban 
2,'Ökeresen különbözik a tőkés társa
dalomban alkalmazott akkordbérrend
szertől . A kapitalizmusban a teljesít
ménybér a kizsákmányolás fokozásá
ra, a munkaintenzitás növelésére, a 
munkabér c.sökkentésére vezet. 

A szocialista termelési rendszer
ben a teljesítménybér a munka• 
szerinti díjazás szocialista elve 
mel!Yalósításának egyik legjobb 

e6Zköze. 
A munkatermelékenység növelésének, a 
munkabér növekedésének a dolgozók 
anyagi helyzete javulásának e2yik 
lelZfontosabb emelője. Tehát nem a 
termelésben e! löltött idő, hanem az 
elk�szitett termények mennyisége és 
m;nősége, va2yis a munka vé2ső ered
ménye szabja meg. A teljesítménybér 
ilyen módon elősegíti a dolí[ozók tár· 
sadalmi és egyéni érdekeinek össze
kapcso/ÁSál. A szovjet vasutakon na
lZYOn sok olyan munka van, melyet 
teljesítménybérben számolnak el. mű
helyekben a mozdony és kocsijavitá
sok, kereskedelemnél darabáru rako
dása, kocsik ki- és berakása. stb. 

ségi munkával Járó prémiummal ap• 
cso!ódik össze. lgy péidául a kazán
mosók munkájuk után megkapják a 
darabbér!. de emellett döntő ténvezi
ként je,enlkezik a jutalmazás ténye. 
melyet a mosástól-mosás:g meglett 
kilométer után kapnak meg-. Vagvis 
ez szabja meg a jutalom nagysá2át. 
Ez vonatkozik a mozdony és kocsija
vilásokra is.  Az ilyen díjazási rend
szer nagy mértékben 

ösztönzi a szov jel vasutasokat a 
minőségi munka végzésére, s ezen 
túl a szakképzettség elsajátítására, 

ami véirsö fokon ezt eredményezi hogy 
az e�yéni érdek ta lá :koz. k a közösség 
érdekével, minél jobbat termelnek. ez 
az egész közösség javát szolgál ja. 

A vasút közlekedési jel :egét tekint
ve. vannak olyan munkakört betöltő 
do:gozcik, akiknek munkájukhoz ba· 
lese/mentes szolgálat fűzödik. Pél
dáu l :  forga lmisták, váltókezelők, moz• 
donyvezelők, stb. Ezeken a helyeken 
balesetmentes szol2álatért járó pré
mium van bevezetve, s ezt egyenként 
és havonként fizetik. Van olyan esel 
:s - ha ,alaki eirész évben baleset
mentesen végezte szol2álalát - év 
végén plusz egyhavi fizetését kapja 
meir, mint jutalmat. Ez a fizetési 
rendszer felmérhetetlen segítségei 
nyújt a balesetmentes szolgálat ellá 
tására. 

Az idöbérezési prémiumrendszer is 
igen széles méretekben van elterjed
ve a 6zovjet vasútnál. Ebben a fzeté
si rendszerbe tartoznak. a kiknek mun
kájuk norma szerint nem á , 1apitha'ci 
me2. Pé:dául :  igazgatók, igazgatóhe
lyettesek hivata lnokok, szivattyúke
zelők. kapusok, stlJ. Ebben a f'zetési 
rendszerben a terv teljesitése, tú/telJe
sítése után nyernek jutalmazást. Ezen 
kívül vannak még. 

tak!IJ"ékosságl, s,zénf• karékossági, 
késéscsökkentési, túlsúly után járó 

prémiumok. 
A prém,umnak jellemzője, hogy a 
kiérdemelt bér tekintélyes részét képe
zi, ami va óban ösztönzőleg hat a ter
;nelés növelésére. 

Amint a fenti elvi kérdések.�� pél, 
dák mutatják l á that.juk. holZY 

a magyar vasutasok béreúsi rend-
1SZere, a fejlett szovjet vasutasok 

bérezési rendszerét követi. 
Az 1950. I l l. 1 -i, az 1950. IV. 1 -i, az 
195 1 -hen bevezetett bér- és premizálási 
rendszerek módositasa nagy mérték· 
ben kiémelte a régi értelemben veti 
bérezési rendszerböl. Ezek a bérezé
sek lényegében a vasútnál a fizikai 
dOlf!OZÓk bérezését Úf!.C/ re11dezte, hOllt/ 
ez részleteiben is megfelelt a szocia
lista bérezés elvének. Ugyanakkor a 
havibéres vasutas dolgozók. a vasút 
bonyolult munkaköreinek sajátossa
ga folytán, ezek a bérrendezések nem 

73,623. OOO forintot adott a 
jas vasutasok bérének rendezésé
hez, majd az általános ár- és bér
rendezés során 1 5-21 százalékkal 
növelte a már egyszer felemelt fi. 
zetést. Ezzel is, mint sok más té
nyen keresdül pártunk és kor
mányzatunk elismeri és ért&eli a 
vasutasok, s a vasut eddig elért 

eredményeit. 

A VASOT VEZETOIRE hárult 
az a 

feladat, _ho2y ezt a közel 74 millió formtot ugy ossza el. hogy ez e:öbbre 
vigye a 6Zocial. sta bérezési rendszer 
megvalósítását, va!amint ÚlZY a lka l 
i:nazza ,a bevált régebbi és  bevezetett uiabb fizetési formákat, mely ösztönzi 
a_ va�ulas dolgozókat a nagyobb telje
s!lmenye� e:érésére. lgy a munkakö
ri alapb_er .. ren_dezéséhez 30 m'! liót, a mu_nkakorok atsorolására 20,880.000 
f�n!1to1 . . a_ prémiumrendszer módosí
tasa_ra ev, 22,743.000 forintot fo2unk 
ford1'.��1. Az elosztás helyességéhez 
hozza1arult a Szov;etunióban iárt va
sulas kü1aöttsé;t tapa.sztalatainak al
kalr'.iazása, különösen abban a vonat
kozasban,, ho2r a prémium összegét 
felemeltuk, s 1gy a premizálással, i l 
letve ezen keresztül, jobban tudjuk 
mo_z�o�itani a vasutasokat a terv telJestlesere, túl teljesítésére. Ugyanak
kor olyan rendszert vezettünk be, 
mely kizária azt a helytelen egyenlős
d1se�e_t. am! e�di2 uralkodott a pre· 
m,zalas kerdesében. Hasonlóan a 
Szovjetunióhoz, balesetmentességi pré· 
n;iumot vezetünk be, mely na2')' mér
tekben fog1a csökkenteni a balesetek 
.számát. s másik oldalon tekintélyes 
pénzösszeghez jutnak azok a vasu
tas dol gozók, akik balesetmentesen 
teljesítik szolgalatukat. 

_Pártunk és kormányzatunk vala-
mrnt a vasút vezetősége a bérrende
zésért, s a bérek helye!loebb elosztásá
ért, . azt várja a vasutasoktól, hogy 
a partszervezetek vezeté,hel az üze
mi bizottságok segít�égével ' mindent 
tegyenek meg a munkafegyelem meg
szilárdítása leré'l. l(imé'.etlen harcot 
ro:ytassanak a munkafegyelem lazítói
val szemben, akik az ellenséget segítik. 
H_arcoljanak az Ö5zi és téli forgalom, a 
harn_m��pos koc�iforduló sikeres végre
haJlasaert, mely szorosan összefügg 
népgazdasági szempontból az 1951 -es 
tervév teljesítésével. A vasutas veze
tők. igazgatótól, főnöktől, csoportve
zetőkig, indítsanak harcot az egys1-e
mélyes fe:elös vezetés megteremtésé
ért. Mindezek megvalósítasában fel 
kell használni a hős szovjet Yasutasok
tól kapott gazdag tapasztalatokat. 

Szekszárdi Imre 
a budapesti Vasuf-politikai Os7la7y 

vezetője 

VILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK! 
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„Nagy pártunk, Rákosi elvtárs 
irá�ti szeretetünk és hálánk ieléül . . . 

14 

A Magyar Dolgozók Pártja Köz- tározatait. Leveleikben és távirataik
p:mti Vezetőségéhez, Rákosi elvtárshoz ban ígéretet tesznek arra, hogy meg· 
számos táviratban és levélben mond- fogadják Rákosi e:vtárs tanítását és 
lak köszönetet a vasutas dolgozók. megteremtik a vasúton a szilárd mun
Ezekben szeretetüket és hálájukat kafegyelmet, hogy ezzel is meghalal
nyi.vánítják a kormány és a párt gon- ják a jegyrendszer eltörlését, az ár
doskodásaért, az új  bérrendezésért. A és bérrendez�st, a vasutasok helyzeté
vasutasok ezt a gondoskodást és sze- nek jelentős mértékű javítását. 
retetet látják a fe!szabadulá6 óta a Ezekről 5zólnak a magyar dolgozó 
párt, Rákosi elvtárs, a nép kormanya nép nagy tanítójához, Rá.kosi elvtars
részéről. A Vasutas Egyetem, a vas- hoz irt hálasorok is. De ezek az irá
utas technikumok, a vasutasnap és a sok arról az elszántsagról is tanús
szállítási feladatok teljesilésében áldo- kodnak, hogy azzal halálják meg ez 
zatos munkál végző dolgozók tízezrei- újabb megbecsülést. h,gy a legkímé
nek üdüiteté6e, 36.000 vasutas dolgozó letlenebb harcot folytatják a munka
bevonása az élelmiszerellátásba, a fegyelem megszilárdításáért, a laza
bakancsok. cipők és cipőta lpak tízez- ság, a bűnös muias7Jlások ellen és 
reinek kiooztása a vasutasok között minden erejülcl<el és képes.5égükkel 
stb. - mind azt biz:myilja, hogy pár-

1 
arra törekszenek vasutas dolgozóink, 

t�nk ér!-é�elí a vasutasok áldozatos hogy Rákosi elvtársnak tett fogadal
JO munka1at. . .  . mukat teljesítve az őszi és téli forga-

Vasutas dolgozomk nagy figyelem-
, 

lom hatalmas feladatait jól végrehajt
mel, !elkesedéssa! és határtalan sze- sák, s a tervet túlte!Jesítsék. 
retettel hallgatták Rákosi elvtárs be- A kaposváriak pé,dául így !rnak 
szédét, olvasták a minisztertanács ha- Rákosi elvtarshoz: 

. ,,Kedves Rákosi Elvtárs! M i, l(aposvár állomás forgalmi dolgozói, nagy 
partunk és forrón szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs iránti szerete'ünk és 
hálánk jeléül, azért az újabb megbecsülésért, amellyel a vasutas dolgozókat az 
új fizetésren<kzés ré,vén részesítette, december 21 ,re, a nagy Sztá!in elvtárs 
72. születésnapjára felajánljuk, hogy hiányosságaink kiküszöbölésével, nagyobb 
munkafegye!emmet, a dicsö szovjet vasutasok példája nyomán, eddigi elmara
dása'nkon javítva, az utazási sebességet 96-ró! 100 százalékra, a kocsitartózJ<o
dá5t 105-ről 1 1 5  százalékra, a tehervonatok rendes irányítását 80-ról 1 00 száza
lékra, a 24 órás vonatforgalmi tervet 88 százalékról 92-re, a gőztartást 72-ről 
80 százalékra, a garancialevéllel indított vonatok számát 28-rót 35 száza'ékra 
emeljük és a kocsibeállitá5oka1 pedig 3.9 \óráról 3.5 órára csökkentjük. Ezzel 

az a célunk, hogy jobb munkánkkal hozzájárulhatunk ahhoz a harchoz, amely 

a világ dolgozóinak boldog és békés életét van hi'vatva felépíteni.'' 

Az új bérrendezés arra kötelezi a megteremtéséért, hogy az eddiginél is 
vasutas d;J!gozókal, hogy megszüntes- felelősségtelj«.ebben dolgozzanak az 
sék a munkájuk terü1etén fenn.illó őszi és téli száJlitásjk győzelmes le
biányosságokat, hogy a munkafegye- bonyolitásan keresztül a tervév sike
lem megszi lárdilá6ával fokozzák küz- rE!6 befejezéséért, a terv túlteljesité
delmüket a háromnapos kocsiforduló séérl 

»» >»: »» »» »»>»>»» »» »» »» »» >»><<<,<«< <«< «« «« ««<•« <«<«<««<<«<<««<««««<< «« ««««<«<«« «<<«« «« «««««« «««« «««««««« «« «««« «« ««< 

A aasutas dolgozók közül 1950-ben 
7953-an, 1951-ben 9000-en üdültek. 
Több mint 1000 dolgozóval többen. 
üdültek ez évben, mi•1t tavaly. A 
jövö évben pedig ez a szám még 3000-
rel emelkedik. Lényegesen emelni tud
tuk a külföldi üdülésben résztvevő 
dolgozók számát, akik a népi demo
kratikus országokban üdültek jó mun
kájuk jutalmaként. Ugys2.,inlé11 ezek
nek az országoknak a dolgozói nálunk 
tiiltötték szabadságidejüket. 

SZERVEZZÜK A TÉLI ÜDÜLTETÉST 
Azok a dolgozók, aki,k egészségtelen munkája jutalmául és a beutalójegyet 
munkahelyen dolgoznak, melynek le- kiadta. 
uegöje a szervezetre káros anyagoktól Pelyhes elvtárs az üdülésből visz-
szennyezett, a hótól csillogó hegyek- &Zatérve, termelési százalékát 131·  
ben végzett séták eredményeként, ki- rő! 145 százalékra emelte. 
tisztul! tiidővel, frissen, kipihenten ter-
nek vissza a termelő munkába. Ezek- A téli és jövöévi üdültetés jó meg

ben a magaslati gyógyüdülökben szervezése. a szociális összet.étel meg

ezenkívül minden szórakozási lehetö- javítása érdekében, üdülési ankétot 

ség, tagos társalgó, nagy könyvtár, rendeztünk a szakszervezet központjá-

A 
'I' '"d' ' I ' é ' , •· .. · egyéb sportfelszerelés, rádió, képesla- ban és a jövőben folyamatosan a te

te I u u es sz psege es 0rome1 rületi bizottságokon is rendezünk. 
pok állnak a dolgozók rendelkezésére. 

A d l 'k t "bb . bb Megelégedéssel és örömmel beszél- Megtárgyaltuk az ankéton a felada-
o goz,o nagy o sege a an 8 tokai: az üdülési albizottság kiépíté· 

téves hitben van, hogy csak nyáron nek mindenhol a dolgozók a téli üdü· sének fontosságát, az üdülési propa-
tehet Pl'henn,· ped1'g az e·" m,·nden /és szépségeiröl és 1·óságáról, akik 

, · v ganda kiszélesi/ését, a beutaló1·egyek 
Szaka·nak megva • •e'pse·ge e·s már egyszer kivették részüket abból, · n a ·" , helyes szétosztását és a szociális ösz-
mtnden évszakban a legmesszebbme- és eredményességét mutatják azok az szetétel megJavttását. Ha az üdülési 
110.k,·g b,·-•os'tva van a pi'hene·s lehetö emelkedö termelési százalékok, amiket "' ' · propagandt'll, a helyes elosztást és a 
sége. K,ülönösen a fizikai dolgozók a dolgozók az üdülésből visszatérve, pontos elszámolást most a téli hóna-
azok akl.k t'degenkednek te'l' u"d;1·tés elértek. Például: Pelyhes István öntó, , a ' ' · pokban 1•ó1 visszük, akkor nyáron, 
tői. Ezt tükrözi t•issza mátraházi üdü- aki a Laruller Jenő Járműjavítc,ban amikor több üdülö aan n.yitva, és így 
l"nk nouember 4 to'l november 18 ,·g dolgozik, a Xll I. osztály t. t. felelőse v ., - · az üdülési keret is magasabb, köny-
:JB tizikai, 9 műszaki és 45 szellemi julalomii.dülésre javasolta, A javasla-
dolgoz6 üdült. Az üdülési albizoltsá- tot az üdülés, albizottság elfogadta /6 nyebben tudjuk az üdülést jól meg-

szervezni. 

gok elmulasztották a dolgozók felvilá- l ---------------- 1 

gosítását és nem fordítottak rá gon
rtot, hogy megismerjék a téli üdülés 
szépségeit. 

Ez évben a SZOT osztotta szét a be
utalójegyeket és így a vasutas dolgo
zóknak alkalmuk nyilt az ország kü
tö11biizn helqein. résztven.ni a kedvez
ménues S!YÓS!I/Üdülésbe11. Fennáll ez 
a téli évszakban is, mikor Mátrahá
zán, Lillafüreden, a Mecsekben, Sop
ronban üdülhetnek és gyógyulhatnak 
a vasutas dolgozók és élvezhetik jó 
mun.kájuk jutalmaként 

a téli sport minden örömét b; 
szépségét, amikor síelésre, nódli

zásra bőven van alkalom a havas 

hegyeken. 

A Közlekedés- és PostaQgyi Mlntszt<!rlum 

és e Vasutas Szaks,:ervezet lapja 

Megjelenik havonta kétszer 
Szerkeszu a szerkesztő bizottság. 

LaptudaJdonos: a Közlekedés- és Posta· 
Ugy1 Minisztérium 1. Vaaut1 Fl5osztálya 

és a VasutaB Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI.. Munkáesy Mlhély-D. UI. 
Telefon- 113�7. 124-803. 313-744. 

Kiadóhivatal: VII.. Rák6cz!-dt 54. 

Szikra ll,apnyomda. Budapeet. vm., 
J6zset-kOn1t 5. 

Fe!eltle .._davezet6: KulCIÁI' ■lllAIY 

Vigyázzunk az üdülők szociális 

összetételére 

H i.álJ.yosság a olt mllflkán.kban., hogy 
nem aolt tervszerű s ez magával von.ta 
a szociális összetétel romlását is. A 
szabadságolási ütemtervet az üdülési 
üiemteravel nem hangoltuk össze és 
nem egy esetben elöfordult, hogy a 
dolgozók nem tudtak üdülni menni -
bár ezt a jó munkájuk jutalmaként 
megérdemelték voln.a - mert a szak
von.al nem tudott számukra szabad
sáfol biztosítani. 

A társadalombiztosítási tanácsok 
feladata, hogy az üdülési albizottsá
gokat minden.üti kiépítse, beoonva a 

b�zottság munkájába azokat a dolgo
zokat, akik saját élményeiken keresztül 
meggyözödtek az üdülés szépségéröl 
és gyógyító hatásáról. Az albizottsá
gok munkájukon keresztül minél na
gyobb felvilágosító munkát fejtseneR. 
ki a dolgozók közőtt, hogy azok igény. 
bevegyék az iűi.ülést, ezzel elősegítsük 
tervün.k határidö előtti teljesítését és 
túlteljesítését. 

A.s 19.JI. évi 
MÁ V  leltáro!:4Ó.S 

jelentősége 
A szoelaltst.a va:sllt 6plb6sének SZ!lk· 

séqas �!tétele az állóalapok (állóeszkö
zök, 1„1tarj tárqyak) ál landó növekedése. 
A szállltás is munkaeszközökkel (kocsik, 
q6pek, szerszámok stb.) történik. 

A berendezések, felszerelések és 
Uzemterek Jobb kihasználása eqylk leq
fontosabb felt6tete az állami tervek te1Jeslté5'nek és tlllte!JesltéSének az önálló qazdasáql elszámolás meqszllárditásának és a Jövedelmezös6q fokoZlásának. 

A vasllt használatában 16v6 átló esz· 
kllz:ök rés:ee1 az eqész n6p vaqyonának. 
tppen ezert meqóvásuk6rt, helyes kihaszn41ásukért a vasllt vezet6"6qo de 
mlndeneqyes vasútas do'qozó Is: az 
eqész maqyar népnek felel6s. 

A leltár� a szovjet tapaazta·latok 
felhasznállisával történ ik 6s qépesített 
adatfeldolqoz6s révén meqy v6qbe. 

A retadal meqval6sltása. a szov Jel 
t.apasztala:tok alapján bevezetett mód
szerek, "zen keresztUI a határidő betartása és !qy a MAV 1 951 . évi zárómér
leqének elkészi�se határldöre at'ól fUqq 
hoqy dolqomink mllyen lelkesedéssel 
és odaadással véqzik ezt a feladatot. 

A leltározás folyamán sokezer vas
utas dolgozó qy6Z6d

_
het meq a szovJet 

módszerek Jelentöséq<!rc51, amelyek ezen 
a ter!lleten Is lqen n,iqy mérlékbttn se· 
qltKc • maqyM' vnllt szocialista átala• 
kitását. 
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DECEMBER 21-RE TELJESÍTEM A JIULTBÓL . . .  
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A magyar vasuti munkások hö-

1 952. EVI TERV MET sies harca a jobb megélhetésért, 

Néhány napp,al ezelö11 megtekintet
tem a kommunizmust építő or�z.ág kiál
lítását. A kiál : íláson olt ,olt elött„m a 
sok-sok mi'lió újtípusú ember alko
tásainak kic 'nyített mása, mint pl. 
herszon lerüleli ,zlálini kolhozváro,, 
'?;rY m;nt a Metro, amelyek mind a 

• dekeit szo'gálják. 

lem el eredrnénveket. Azonban hibái swcia lista viszonyaik javításáért 

követtem el akkor, amikor a szakvonali má r  az 1 894-es esztendőten meg
képzés meliet1 elhanyagoltam az elmé- kezdőjött. Ebben ,a rovatban elő
leU képz.ést és így e!köveltem azt a vesszük a vasuta� munkásmozga lom 
hibát, hogy kommunistához nem ii lö k rón ikájának egv-e!!v m easár.,.u't 
viselkedést tanusílottam. lapját  a mai  va:utas lolg�ók 

A párl birál.ata nyomán igyekf'Z_lem látókörének t,ií:".í..,;...;,.., u.hh,il •· ,..ó.L... 
é, igyekszem a hibáimat k'kfü,zöbö)ni ból, hogy � AZ OSZI 11; mi is hatalma� 

DOLGOZoJANA'K fjlunk is la· 
JUTALMAZAs'Á ql,:t, 

és úgy a lermelé-sben, mint a tanu!as-
�-

.. � 
b?''- , - ' '·mi. Mo�t. an•'· .a� ... e 

I JELENTÉS 
Oeeembcr 2 1 -én. Szt.álin elvtárs 72 . .wzületé�napján fejezöd!k be a vasutasok őszi fo,·gelmi versenye. Az öszt for

galm i „ versenyben legjobb egyéni ver
sen�·zoket és brigádokat ot'szagos és 
te1•jtletf viszonyta�ban a következőképen Julalmozzak 

Ors�áqos. viszionylatban, egyént ver
seny,.ulrnél : 1. helyezett 1000. II. helye• 
zett 800. III. helyezett 600 forint. 

Brigádnál: 1. helyezett ! 600, ll. helye_ 
ttct 1 200. Jll. helyezett 1000 torint. 

Területi viszonylatban, egyént ver. 
.!enyziHmél: r. he.lyezett 500, II. helye
zeu 350. Ill. helyezett 250 rortnt. 

Brigádoknál: I. he!vezett 900, ll. helye. 
zett 600. Il l .  helyezett 400 forint. 

A jutalmakat az 1 95 1 .  é\.i augusztue 
hó 20-tól december hó 20-Ig terjedt'! !dö 
lermc'ésl e1·edmen,•e a'apján 1952. ]a
nuár havában fogják kifize;tni. Amennyi 
ben a terület legjobb dolgozó!. vagy 
1:>r·gadial egyben dZ Drszágos legjobb 
helvez(,.st Is e:érik, részükt'e c.....�k eg�l 
,itttalom. és pedig a maqasabb jutalom 
folyósitharó 

1951 . EVI AUGUSZTUS 20-TOL NOVEM
BER 1 0-IG AZ OSZI FORGALMI VER, 
S ENYBEN A LEGJOBB ÉS KEVESBBÉ 
Jó EREOMENYT ELERT SZOLGALATI 

HELYEK, 

FORGALMI SZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
1. Miskolc sze:-né'ypályaudvar . .  l\z e;rv 

koesi t•a egő mozdítác;ii egységidőt l19.  
a vonatterhclésj t�számot 1 27. s1..e 
métv. es tehervonatok menetrendszer!nti 

!i���Üi�
át 

t lJ
0

·az
8 
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�i���1�t�;�\�tit 
nvezöt 1 2:i szfi7.,aJékra te!.iesítette. t<ocai 
rorrralma 200.884 kocsf voll. Az á11omág 
dO'.l?OZÓI tervüket túltei iesítet(ék_ Ennek 
t."lér·ác:ében nagv jelentösége van annR1-: 
.ír tudamak. hogy az állomás dolgozói 
ni:nden erejüket me�feszítve dolgoztak 
az é'.üzemszint kite1jesité-séét't és a 3.5 
naPos ko�-siforduló mercvalósitác:a érde• 
kében. <5sszes pontszáma 224 pont, 
2. Pécsbánya.rendez.ö. összes pont
s�ma: 145 pont, 3. Szolnok állomás. 
összes pontszáma: 1 28 pont. 

MúH ELYI SZOLGALAT. 
LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1 .  L"ndler Jenö J,  J .  0. V. A "ál lalat 
Időarányos .tervét 109.6 százalékra tol• 
Jesitette 3 . 19  termelékenységgel és 93.3 
tervszertí9éggel. Vállalását t 74 száza· 
iékra telje.sítette. Anyagtakarékosság te
rén egy före esö é1·ték 805 forint. 
összes pontszáma: 38.80. 2, MAV Eszakl 
Járómajavitó Ozemi Vállalat. ös�es 
pontszáma: 32.86, 3. Szol_noki Járómü
javitó üzemi Vállalat. összes pont
száma: 32.37. 

KEVÉSBBÉ JO SZOLGALATI HELYEK: 
1. Miskolci Járómüjavitó Ozem1 Válla

lat. összes pontszáma: 26.76. 2 .  Debre. 
ceni Járómújavitó üzemi VálJala.t. ösz
sz.e.s pontszáma,: 24.31 . 

A LEGJOBB ÉS KEVÉSBBE 
Jó EREDMÉNYT ELÉRT DOLGOZóK 

KI ÉRTE KELÉSE. 

FORGALMI SZOLGALAT. 
RENOELKEZő ÉS VONATINDITó 

ALLOMASOKON: 

Jó EREDMENYT ELERT ALLOMASI 
IRANYITó. RENDEZO, FORGALMI 

SZOLGÁLATTEVCi 

(1., J/a, és 1/b. csoportba tartozó 
állomásokon): 

s�es pontértéke 90 pont. 2. HeqedUs sámtk csökkentésénél 238 százalékos 
J ános forqa.1mi szolqá�attevö, Szuha� te!jesitményt ért el. Tehervonatok Lar-
kálló--Muosony, összes pontértéke 88 tózkodá.sának csökkentés te-!Jesité
pont. sénél 374 száza•él<ot ét•t el. Hocsitartóz• 

kodásl eg;·ségidőt 1 26 siázalékra teiJe
GYENGE EREDM ÉNYT ELÉRT DOLGOZO: s1tette. összes pontérlé-ke 437 poht. 

2. Tóth András váltóc.'Sr Debrecen Vá-
1. Pucsok Béla forqalm; szol,qálattev6, sártér, összes Pontérte'ke 234 pont. 

Putnok. összes pontértéke - 10 pont. 

LEGJOBB EREDMENYT ELERT 
VALTOKEZELő, VALTOOR: 

t Varju János váltókezelő, Bp. Déli
pat}'audvar. Személ).·· és tehervonatok 
menetrendszerinti indításánál a normá
hoz vis1..onvítva l !O s2ázalél<.ot ert el.  
A göztat'tás! egységidt'lt 179. az egy 
Kocsira "'30 mozdítás! !dőt 1 1.6 száza· 
,Jékra teUesitette. Ö!>Szes oontértéke 125 
pont 2. Ifj.  Sipos fmre vezetö váltóör, 
Debrecen. összes oontértéke 120 pont. 

LEMARADT DOLGOZO: 

, Bodnár István váltó&-, Miskolci 
szpu, összes pontértéke - :20 pont. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 
KOCSI MESTER: 

f. Szalai István koc.simester, Füzes
abony. A:z egy kocsira e96 mozdítw:31 
idűt I ö l . tehervonatok terhelés:ét a 
menetrendfügge]ékhez \'iszonyítva 1 �8 
�zázalékra tel iesitette. A 4-es mozga lom 
bart közlekedő vonatoJ< kitel.lc�ifr�s(:néi 
1 4� .százalékot ért el. ö ·szes pontérit'ke 
1 29 pont. 2. Kérinqer András fllkocsi
mester� Gy6r összes pontértél(e 7 1  
pont. 

Ll!MARADT KOCSIM ESTER: 
1. Réqj János kocsimester, Bp. Fe

rencváros. összes pontértéke - 87 pont. 

LEGJOBB ERED M ENYT ELÉRT 
�ORGALMI SZOLGALATTEVO: 

1 .  Tamás Jenö eflenör, Mez61ak. A ké-

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELERT 
VALTóKEZELO: 

1 . Takác5 István váltól<ezelö, Murony, 
összes pontértéke - 20 ponL 

VONTATASI SZOLGALAT, 
LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 

MOZDONVVEZETO ÉS FUTO: 
1 .  Tassi Mihály mozdonyveziet:6, Sza

kályi Ferenc es Csonka Mihály fűt6. 
Szeqedi fütöház Az e�y mozdonyra esd 
napi kiJometerteljesilménYüket a cél
kitúzéshez viszon:vitva 76 �záza!éklcni 
ttllte}jesitették szénmegtakarit<.hmk a 
tervhez visz0nyitva 25 száza!ék volt. 
4-es ö.�szekapc.�olásű mozgalomban 1!' 
vonatot továbbirottalc. összes pontérte
kük 1 96 ponL 2. Kovács Mihály moz
donyvezető, Debreceni fúb6há.z. összes 
pon !értéke !IH pont, 

�EVESBBE Jó EREDMEHYT ELERT 
MOZDONVVEZETO ES FOTO: 

1. Pozsonyi József 
Nyir�yháZi fütöház. 

mozdonyvezet6, 

PALYAFENNTARTASI SZOLGALAT. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

ELöM UN KASOK: 
1 .  Rob� Gyula, PéCSj osztálymernök

séq. VI pm. szaka.'SZ, Alépitményi 
munkéi!atoknál állagas ki1eljesitése 201 
szá.7..a:ék A (elme1·ült munkaórák 88 
sz{1zalékát teljesi:ménybérben dolgozta. 
ö�szes pontértéke 5í.8 pont. 2. -. 
l{evé�bbé jó eredmén�• l elért dotgozót 
tlem közöltek. 

1951 dee'°"""' 1. 

sítménybérben veg-ezte. �Hagos kiteJ.ie
.sitése 1 40 százalék. összes pontszáma 
47.80 pont. 

l{evésbbé jó eredményt elé,•t dolgozót 
nem közöltek. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOV EZETőK: 

1. Dohnál Vilmos Landler Jenő Jiirö
müjavitö Ozemi Vállalat. összes pont
száma 135 pont. A Gazda.mozgalom ki· 
szé!P.sítése te-rén végzett Jó n1unkát. 
Gyengébb eredményt elért dolgozókat 
szakmai tudásának átadásával segíti. 
2. Gaáf II lés, Landler Jen6 Járóma
Javítö üzemi Vállalat. összes pontszáma 
99 pont 

AZ OSZI FORGA LMI VERSENYBEN 
KIVALo EREDM ENYT ELÉRT 

NOI ÉS IFI DOLGOZOK: 
Kiszeli Eva forqalmi szolqálattev6. 

Bp. Soroksári-út. A kásett szeme;y. 
szá.JUtö vonatok tartózkodásii.t csöl.;:ken• 
tette, így teljesltése 1 5 1  százalék. 
összes pontértéke: 198. 

Kisfalvi Gizel la ifi dolqozó, irodai 
adminisztrátor. Miskolci fütöház Mun
kájának jó megszervezésé"·el 96 · szó7a!ékos k.ihaszmilt.ságot ért el. Kiváló 
szorgalmával példát mutat idősebb kar
tár,s.alnal.;, 

Kátai Marqlt jeqypénztáros, Kiskun
féieqyháza. Munkaidejének teljes kihasz
náiásávaJ 237 szazalél<os te1.1esitménvt 
ért el. 

Bodnár Er:rs-ébet, Szerencs. HiválG 
szorgalmáva, es szaktudásával foglat. 
kozta�ásl fokát 212 sz.iza!ákra eme:te, 

Steiner Ernőne, MAV Jeqynyomcb 
Ozemi Vállalat, aki munkaidejének .ló 
kihasználásával 1 4'3 százalékos áldag
teljesítménvt ért e1. 

Herceq Edit mühelyi imol<, !szaki 
JárómüJavitó O.z:emi Vállafat, A munka
utalván��ozások hibá.tlan elkészitéséveJ 
tünt ki társai közül. 

Göröq: Andrásné. Debreceni Járómü
Javitó Ozemj Vállalat. A vételezé�ket 

Jól megszervezte, ezáltal sikerü:t bizto
aítania reszortja részére az anyageliá· 
lást. 

Lllrincz Józ.sefné kocslMwttó, Nyir. 
eq:yházi Kv. N01•máJJ minőséaf munka 
f!gyelembevéte:ével 1 54 százalékra tel
Jesltette. 

Tii! Ferencné uámlázó, Landler Jenó 
osztósz.ertár. Rivál ó szal<tudáSával 1 30 
száza·Jé:kos tel.lcsftménvt ért el. gyeia
gébb eredménvt elért l<artársnő!t segít!. 

KEVÉSBBE JO EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

1. Za·lányi Ferenc intézi>. állomás
irányitó, SZ!O-lnok. A 24 órás vonatfor

galmi ter\·et 95 százalékra. tehervonatok 
terhelését a menetrendfü.gge'.ékhez vi· 
szonyítva 114 százalékra. személyvona
tok menetrendszerinU indítását l lű, 
tehervonatok menetrendszet·lnti jndrtását 
90 -százalékra teI jesitette a normához 
viszonyítva. összes pontértéke 109 ponr .  
2. Nyitrai Dezsó forq.atmi szolqálattev6. 
Miskofci szpu. összes pontérl.é4<.e 102 
ponL 
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�t \�1'lti�,_'.;i'�\���'7!�: LEGJOBB EREDMENYT ELERT LEGJOBB ÉS LEGGYEfolGEBB ERED-

GYENGE EREDMÉNYT ELERT Jes,tményt ért el,  Teher,·ona•nk tarló•• PALYAM ESTER: MÉNYT ELÉRT BRIGÁDOK 1 951 ÉV t. Ceqléd ál lomás, 2. Selyp állomá5. 

VONTATASI SZOLGALAT, 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

FORGALMI SZOLGALATTEVO. kodás,mak csökken tésén&! kiteije,stt�>� f . tladnaqy Jozsef flSpályamester. AUGUSZTUS 21-TCiL NOVEMBER 1 0-IG, 
:z:irt1fá�;t\

7
'(;n,!��';.�t�t�zlr;,dá:i §�r Ves29"én,i osz.Ulymérnöks�. SY..aka-•zá· FORGA LMI SZOLGALAT. 

qálatt���:""Bi-��.,.:!f,�s�ö��I :;,�:- s7.e,, po111értéke 43'i' POht. 2. KovAcs nak á•lagos kiteljesítése 1 49 százal�k. üU RITASNAL LEGJOBB EREDM l!:NVT értéke _ 59 pont. József forqalmi szolqálattev6 Debre A hozzá beosztott do gozók a felmerült 
1 .  Miskolci fűtőház. Mozdony,lavit6'1, cen-Vásártér. összes pontértéke 234 rnunkaórá•k 97 százalékát te.jesitmény· ELERT BRIGADOK: 

költségüket a tervhez viszonyítva 8 szá, LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT pont.. bérben végezték. öss,.es pontért.éke Ba,;tha Pál .,. briqádja, Dombóvár 
za lél<kal csöi<i<entették. Az egy ü1.eml FORGALMI SZOLGALATTEVO 69.2 pont. 2. Ladányi Mihály f6pálya. állomás. A ,onatszétrendezési m tlvele-
mozdonyl'a esö oapi kllométerteljesilmé KEVESBBE JO EREDMENYT ELtRT mester, Kecskeméti osztálymén,öks�. tek egység!dejét 135. a le11ur1tott kocsik 
n�:üket 27 sui.zn-lél<kal emelték. A 200V (U,, UI., H l/a. csoportbci tartozó FORGALMI SZOLGALATTEVO: ös�zes pontértéke 60 pont. mennyiOOgét a tervhez viszonyítva 164 
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mosiisi� moz�aiomban a mozdonyok 1 ,  Majorosi Imre forqaknf szolqála�t- Máté-szat.ka. Yonatot elfogia!t vágányra zót uem közöltek. nem fordult elö. összes pontérlékű'k 
k!lon,óteriel ie�itménye a célkltúzéshe2 tevö, PKsbánya..rendez.6. A 24 oras Járatott be. 198 pont. 
\'ISZonvitva 27 százalékkal etT1!'lkcde1• vunat!orgalmi tervet 90 s-,ázaléi<ra, 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT LEGJOBB EREDM ÉNYT ELÉRT Naqy Láuló és brigádja, Rál<osren-A m11,'cien út .iö,•ed-elmezöségéért moz- tehervonatok terheié"S"ét a mene• rfln.<l- SZAKMUN KÁSOK: dezö, A vonatszP.tr1rmdezé.i.;f müvele:ek .«alomban a vonali mozdonyszeméi)'Zel függelékhez viszonyítva 128 szá.Za:ékra VALTóKEZELO. VALTOCiR: ein•ségidejét 123 a ,legurított kocsik 71 százalélrn vesz. rt§szt Szénmegtaka- sze1ne.ly. és tehervonatok menetrend· 1. S2crbo Lajos kőmüves, Debreceni mennyiségét a ter\'hez \·iszonyítva 1 19 r-1b1s::t a iervhez viszonyitva 1 t száza. .szer
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e1e': százaJékr·a te1Jesíte1ték. Szolgálatukban lé-l<os. A vontaW�i személyzet hib..ijából nyJ va sza1,d.le t"a e1Jes1 e e. s «f'• zeme yaza .1 o n V'I\. uti - v• �1 a!áváirás. uto!érés és helytelen saruz<f,q 

t!f�:t •:i�\���tit���s r;���á��: .---•---------------------------------------------------, �;r 
po��dult elö összes pontértékük 

834 pont. 2. Szombathely f(lt6ház. ösz. 
szes pontszáma: 805 pont 3. Békés- tel. N•ilván még a oalambszivü do!- KEVÉSBBtt Jó EREDMl!.NYT ELÉRT 
csaba f(itóh.i>I. összes pontszáma: 51 5 , "' DOLGOZóK: pont. • • 1 1 gozók sem nevezhetik másnak azt, 

�� 

amit Tóth Sándor saruzónak momlolt, Veres Gábor és Baranyi István saru-
KEVÉSBBE Jó EREDMÉNYT ELÉRT akit munka közben ecsi rkeiogózott. 

sok, Rákosrendezö. lfanéletlen tolatás-
SZOLGALATI H ELYEK: Később Zeke l l .  Antal kocsirendező( 

sa1 két kocsit klsi.f<lasztoltal<. 

1 .  Keleti fütöház. összes pontszáma: iakónikus rövidséggel marhának ne- SI KTOLATASHAL LEGJOBB ERED-
- 349 pont. 2. Hatvan fűtöház összes _ 

= _ 
vezte, az.ért, mer\ nyolc rakott kocsit M ENYT ELÉRT BRIGÁDOK: 

pontsz.áma: - 437 pont megsaruzoll és nem hag�ia, hogy ösz- (Osztályon felü l i  1 ,, 1/a,, 1/b. csoportba 
PALYAFENNTA RTASI SZOLGALAT. szetörjenek a kOC6ik. tartozó á llomásokon): 

LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
Á F } V 11 } 1 •  

, Kéri Sándor csak úgy dobálja eze- Cífrusz Ferenc és briqádJa, Miskolc 
1. Hodmezővásárhely osztálymémök- ate ÍtŐ á a at te JeSÍteSe kel a „bece és boci" neveket. - fs !i'�g: �!,�i�';' :s�

na
�g,;f�

i 
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e
i;�: sec,. A 1 1 agos ,elje!';ítményi százaléka 128 

k „ b 
sok olyan tény tian még - irja töb- a tehervon�tok terhelését a tervhez vt· sz,ízalék A2 összes munkaól'ál< 90 szá· a hüro rácia útvesztö1· é en bek között Kálmán Ernő - am, mé!- szonyitva 127, a tehervonatok menet-•2léká1 vé<?ezték tel.Iesitménybérben. Az tatlan nenlesak az intézöséghez, dc az rendszerinti inditá..sát lOS. a 2000 to11-át'a<?os rakortásl időt 0.40 órára csök-

1 , V ná.s vonatok összeáll!k'isánál pedig 108 kentették Az osztálymérnőkség ered- A Fate/ítü Vállalat n0t•ember /5.én, min.denki elolvasta. m.e4vitatta, aláírta úitipusú szocia ista vasutas,wz is. e- százalékos teljesítés
t érlek el . összes 

mém-e, már hosszú idő óta tartja, A re{<gel nyolc órakor táviratot adott fel és fel;e�yzéssel látta el a rWf!.IJSZerü gye az inlézö kartárs tudomásul, hogy pontértékük 1 56 pont. 
m11n·kave�•env1 ál'andóan tudatosítják, a Vasúti Főosztály 6/d ügyosztálya te/;esítményröl szóló értesíléb/, meri az ilyen bá11ásmód1wk már rég letiint Dobos Mátyás és briqádJa, Rál<osren" válla ások megtfelén�I a .f/Z!];'"1 do!· 

számára. Ebben a dol,[!ozók örömmel pontosan. hat napba kerü{f, mí{! áttet- az ideje és ne is próbália becenevek• dezll. A 24 órás vonatforgalm! tervet 60, 
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,6rio. ;elentették, hol!!/ dombóvári iizemiik lék a versenyiigyekkel foglalkozó /. kel visszaidézni. mert a dolgozók álla az egy kocsira esö mozdl lási !döt 1 2o. 

l!. Bajai os:otálymérnökséq. összes pont- rwvember /0-én, budapesti vállalatuk Szakosztálynak. mában i/yei 11em fííriillk, mert m; dol- �sz���,;;��
0!ht a 
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pedill, 12-én befe;ezte ezévi termelési Diószell,i és Zsia,ai elvtársait mél- gozók az ilyen karlársaknál majd rendszerinli indltását 100, a 2000 tonnás mérnökséq Osszes pon zama: . . 
t ·1 . 1 k h \f megJ'e[elo" t•eoelömunka't fogtmk oe·- vonatok összeállításánál pedig 1 08 szá• 
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. .  A K Ö Z L E K E D É S - É S  P O S TA Ü G Y I  M I N I S Z T É R I U M  É S  A V A S U TA S  S Z A K S Z E R V E Z E T . L A P J A · 
XLHI. ÉVFOLYAM, 21. SZAM. 

Tanulságos, tartalmas és csodálatos 
o nagy Sztálin életútia, lankadatlan 
küzdelme és gondoskodása a népért, 
fáradhatatlan munkája a szocializmus, 
a kommunizmus építéséért. 

loszif Visszárionauics Sztálin kora 
ifjúságától fogva a párt. a munkásosz
tály, a dolgozók ügyének harcosa At
tól a perctől kezdve, hogy megismer
kedett Marx-Engels zanaival, a marxiz
mus rettenthetetlen védelmezője lett. 
A 90-es évek második felétől kezdve a 
nagy Sztálin az egész világ kommu
nista pártiának első soraiban harcol, a 
világ kommunista pártjainak dicső 
szervezöie, é.',eniáró harcosa. 

A nagy Sztálin, Leninnel egl!ütt irá• 
1tyította a párt előkészületeit az Októ
beri Forradalomra. Leninnel együtt. 
kezdte építem az új szocialista álla
mot. Egyre élesíti az ideológia harci 
fegyverét és tanít, hogyan kell helye• 
sen használni ezt a fegyvert. 

Sztálin elvtárs folytatja a marxiz
mus-lenintzmus tanainak továbbfejlesz
tését és utat mutat a kommumsta pro
gramm gyakorlati és elméleti meg• 
vaJósításárl!. 

S ahogy az 
milliói forró, 

egész világ dolgozó 
rajongó szeretetükkel 

árasztiák el Sztálin elvtársat, épen 
úgu igaz, na,wszerü szeretettel fordul 
Sztálin a doigozó népek felé. 

Szergej Mironovics Kirov, . a nagy
szerű bolsevUl, 1!)34-ben az ötödilt. 
leningrádi területi pártkonfere,wtáli 
Sztálinról szólva ezeket mondotta: 

,,Nehéz elképzelnt o"/yan gigászi 
alakot, amilyen Sztálift. Az utóbbi 
évek alatt, azóta, hogy Lenin nélkül 
dolgozunk, nem ismerünk munkánkban 
egye/len olyan fordulatot, politikánk
ban egyetlen olyan valamennyire ili 
nagyszabású kezdeményezést, Jelszót, 
irányt amelynek szerzője ne Sztálin 
elvtárs, hanem ualakt más valna. Min
den főbb munRánk - ezt tudnia kell 
a pártnak - Sztálin elvtárs útmuta
tása, szerint, az ó kezdeményezésére 
és vezetése alatt megy végbe. A nem
zetközi politika Legnagyobb kérdései 
az ő útmutatásai szermt döntetnek el 
és nemcsak ezek a nagy kérdések, de 
még harmadrendiieknek, sőt tizedren
düeknek látszó kérdések is mind ér
deklik öt, ha országunk munkásait, 
parasztjait és valamennyi dolgozóját 
' érintik. 

Vasutas pártszervezeteinkre most az 
a feladat hárul, hogv mi nden erővel 
tudatosilsák a té:i forgalom politikai je• 
lentöségél és mozgósítsák a vasut dol
gozóit e nagy feladat sikeres végre• 
hajtására. 

Mindenekelőtt . .  z őszi forgalom ta
pasztala 'aira támaszkodva harcot kell 
folytatni a m'.nkaíegyelem megszilárdi• 
tása érdekében. Az idei oozi forga;om 
során. noha hatalmas eredménveket 
értünk el, a munuaíegyelem terén ko• 
molv hiányOS6ágok fordulta•k elö. A 
,munkaíegyclem11ek ezek a hiányossá
gai, ha tovább fen,maradnak, komoly 
mértékben veszélye-ztetik a Léli forga• 
lom si�eres lobonyolításál. A téH idő
szakban a feg-yelmezetlen munkának 
sokka'. sú'yosabb következményei szár
mazhatnak, mint bármely más idő• 
szakban, 

A tavaly téli enyhe időjárás miatt 
egyes dolgozók nem tulajdonítanak 
nagy jelentőséget a téli forgalomra 
vaió fe(Készü!ésnek. llyen megnyi'.vá
,:iulás9kat tapaszlalhattunk most leg
utóbb a békéscsabai oszlálymérnökség. 
né!. abol egyc-sek azt hangoztatják, 
hogy 

,,az ő területükön az e lmúlt évek• 
ben komol)'ahb hlóesb nem volt 
és ezért mioden k'<ozotl erőfe5zi
tés a téli for·galoli1ra való felkészü. 

lés.e !eleslejles." 

Meg ketl mondanom, hogy ez nem-1 csak a szocializmus építésére vo11litko
zik annak egészében, hanem munkéink, 

Ar'a :- 20 , fill. 

el(ye$ kérdéseire ' is. . fg_q_ például:· fu,.' 
országunk védelmérielt kerdéseit' uesz• 
·szüli., ·télies hatámzottÍlágga/, kell hang-. .  . :''' .•·, 1 

· i ,  

�úlyoznunk, . hogy q_s,s;:es sikereinket, 
umelyekról beszéltem, teljes egészében 
Sztálinnctk köszönhetjük, 

PiÍBTSZEB VEZETEINK FELA»A-TAI 
- A TÉLi FOBGALOittBA1V 

Ha nem is szavakkal, de tetteikben 
e!{yes szakszolgálati vezetők i:; . ilyen 
értelemben nyi'.atkoznak meg. Békés
csabá'.l a 8-as számú pályaroes eri sza· 
kaszoa nincs megszervezve a, fjgy�lő-• 
őri szolgálat és az á l'omással az étte. 
tesítési szolgálat. Pusztaszabolcs állo
máson rc-zsdás kenetlen váltók vár
ják a téli forgalmat, ugyanitt az osz
tálymérnökségnél a szükséges durran
tyúkat nem osztdláK szét, a vízdaru
nál a salak védő burok csak egy da
runál volt meg. Számos hibát sorofüat
nánk fel a téli forgalomra va:ó felké
szüléssel kapcso'atosa'.l. Ezeknek a hi• 
báknak a gyökere, nem kétséges, hogy 
az ellenség munkájára vezethető visz. 
sza. Pártszervezeteink so� helyen nem 
eléggé harcoltak azért, hogy a dolga, 
zók, a szolgálati főnökök vé_grehajtsák 
a 72-es számú Hivatalos Lapban meg• 
jelent rendeletet. 

Pártszervezeteínk segí�re a VaGµI• 
po'. itikai Oszlál:t brosurát' a.dott ki_ .,A 

tél, for{!alom tapasztalatai a szovjet 
vasutakonµ címmel. Ez a brósura meg
világítja. hogyan készülnek íel ·;i szov., , 
jet vasutasok a té.i forgalomra és. a 
pártszer\'ez<,{ek hogyan veszi� ki ré 
szü1,et ebből a harcból. Pártszerveze· 
teinok 6:z,ervezzék meg a szovicl brosura 

széleskőr,ií · tan�lmáttyo'zását, · hogy 1 
szovjet tapasztalatokat , fe használva 
végezzék '.lehéZ' feladatukat a vasutas 
dolgozók a téli forgalomban. 

Pártszervezeteink a -sz.ikszervezeti 
bizottságokkal karöltve végezzék a fel
világosító és mozgósító munkát, irá
nyítsák a szakszervezeti bizottságokat 
ennek a nagy munkának jó .elvégzé• 
sére 

A decemberi taggyű!éseken kü lön 
napirendi pontban tárgyalják meg a 

téli forgalom feladatait, vitassák meg a 
tagsággal az elmúlt esztendő tapaszta. 
latait. Felszínre :.Cell hozni mindenkor 
a hiányosságokat, amelyek az ezévi 
felkészülésnél mutatkoznak. A decem• 
beri taggyűlések szabjanak irányt a 
kommunista- vasutasoknak, de minden 
vasutasnak a ·téli forgalomban taousí
tao·aó kemény helytállásra. Pártszerve· 
zetein� kísérjék figyelemmel a téli for 
galom legjohá pártonkívüli harcosait. 

A.z a, do.1gQzó, áld me�érti, hogy 
második tervévünk ·beleJezése és a 
hannadik tervév sikeres beindulása 
e!válaszha!atlan a ·vasút jó munká• 
jától, elvála6zihatatlan attól a 
harctól, amit 'a vasutas dolgozók• 
nak kel. megvívni, dacolva a zord 

idöjá-rá5Sl!I és tanujelét adja, hogy 
teljes erejével támogatja pártunk 
célkitűzéseit, a magyar dolgow 
nép nagy harcát - érdemesnek 
bizonyul arra, hogy pártunk tag-

jelöltje legyen. 
-Az öszi forgalom tapasztalatai azt 

bizonyítjá�. hogy a legsúlyosabb hiá• 
nyosságok a vontatás területén voltak. 
Ez a körü'.mény arra figyelmeztesse a 
vontatási pártszervezeteket, hogy sok. 
kal nagyobb figyelemmel forduljanak 
a termelés kérdései felé. 

A szovjet vasutakon alkalmazotl példa 
alapján pártszervezeteink felvilágosító 
munkája hasson oda, hogy a vasutas 
do:gozók nagy tumogatásba'.l részesít
sék az „első '•leseket". Első telesek• 
nek azoi-Oat a vasutas dolgozókat nevez. 
zük. akik a'Z első telet töltik a vasutnál 
és így rnég e téren nincsenek tapasz· 
talata,irk. Az első telesek között sok a 
nödolg;ozó. ak,knú segítése fokozott 
mértékben feladata a vast1tas dolgo
zókna�. 

A s,zak,vonali vezetőket számoltas· 
sák bi: a párttitkár elvtársak a vezető. 
ségi üléseken arról, hogyan hajtják 
\'égre a téli forgalommal kapcsolatos 
re,deletekel, milyen nehézségeik van
nak és mit te5znú azok leküzdéséért. 

t9S-l DECEMBER n. 

Ennek az embernek hatalmas aka
rata, roppant szervezőtehetsége bizto
sítja a párt számára a szocializmus, 
győzelmes építésével kapcso/,atos nagy 
történelmi fordulók idejében való ke
resztülvitelét.» 

l(irov szavai, amelyekkel oly éles 
és hiteles fényképet fest Sztálin nagy
ságáról és jelentőségéről, megma{!ya
rázza valamennyiümk számára. ho,í!,!J 
miért szereti Sztálint olyan forrón és 
odaadóan a párt, a Komszomol, a 
Szovietunió_ s a világ összes do/[!o
zója. 

Sztálin elvtárs életének példájából 
emberek milliói tanulnak és fognak ta
nulnL 

Sztálin elvtárs ragyogó példája se• 
gitik harcukban a dolgozókat. 

Sztálin szava a dolgozókat újablJ 
munkahőstettekre, soha nem látott lö
meges hősiességre lelkesíti. A nagy 
Sztálin gondolatai messze előre meg
világ!tják útunka!. 

Mi, magyar vasutasok a hála, szere
tet és ragaszkodás hangján köszönt
jük Sztálin elvtársat 72. születésnap
ján. A nagy Sztálin, népünk felszaba
dítója és barátja, a béke erős támasza. 
„Sztálin nevéhez füzi az ggész haladó 
emberiség, minden szabadságszerető 
demokratikus nép a tartós és szilárd 
béke és biztonságba vetett reményeit.» 
A hatalmas Szov;etunió és Sztálin elv
társ segítségével, pártunk vezetésével 
építiiik hazánkba� a szocializmust. A 
szovjet uasmasok tap_as;;taJatainak fel
hasZJtálásával, segitségül1kel építjük 
hazánkban a szocia/isla vasútat. A 
szovjet rru5dszerek segítségével viszik 
vasutasaink győzelemre az őszi csúcs
forgalom ügyét és épen Sztálin elvtárs 
születésnapján fejezik be a minden 
eddiginél 1tagyobb feladatokat ielentő 
őszi versenyt. 

A vasutasok azzal bizonyítják tőr• 
lteletlen hűségüket, szeretetüket és 
ragaszkodásukat Sztálin elvtárs iránt, 
hogy az őszi forgalmi versenyt dia
dalra segítik és lendületüket meg• 
tartva máris továbbviszik a téli for
galmat és úgy dolgoznak, hogy a téli 
szállítási feladatokat maradéktalanul 
végrehaitsák. 

Ezzel tartozunk felszabadítónknak, a 
nagy Sztálinnak, pártunknak és Rákosi 
elvtársnak. Ezzel tartozunk a szocializ
mus építése, a béke ügyének. 

Elje,;i a béke erős támasza, a győ
zelmes szocializmus országa. a Szov• 
je/unió és nagy vezére: Sztálin! 

Pártszervezeteink ió munkáiu!kkal 
hassa'.lak oda. hogy a Sztálin elvtárs 
születésnap Ja jegyében kiszélesedett 
munkaverseny december 21 ·e után ne 
torpanjon meg, hanem ellenkezőleg. 
továbbszé:�ediék és lendítőie legyen 
a téli forgalomnak. 

Pártszervezeleiok lekhtsé!- a téli 
forgalommal kapcsolatos felvil ágosító 
munkát és mozgósítást olyan feladat
nak, mely szorosan kapcsolódik az 
e l lenséggel vívott harchoz. Az ellenséi;? 
mindent elkövet, hogy akadályozza a 
téli forgalom s''-eres lebonyoiitását. 

Az ellenség, mely most a téli for• 
galom jelentőségének lebecsülésé, 
vel támad sorainkra, később, a 
zord. kemény időjárás esetén épen 

az időjárásra való hivatkozással 
fogja aknamunkáját kifejteni. 

Ez lebegjen pártszervezeteink v�ető• 
ségei előtt,  Érezzék át, hogy a tél i 
forgalom lel/onyo,ításában a kommu• 
nistáknak kell élPnjárni, az Ú} párt· 
vezetőségeknek be kell bizonvitaniok. 
hogy méltók voltak a· tagság biwlmá. 
ra és úgy ál l ják meg helyüket ebben 
a nagy harcban, mint ahogy azt Joggal 
vár ja· el tőlünk pártunk, Rákosi elv
társ. 

P ánti Béla, 

a Vasútpol itikai Osztálv üzemi Al�z
tályának vezetője. 



, 

A l,o/land vasutasok az egységért l,arco/nak 
A Holland Vasutasok, Vűlanws- és 

Szállítási Dolgozók Szövetsége az el
nmlt napokban értekezletre ült össze, 
hogy megvita.<sa az ár_ és lakbér
emelkedést. amely anya.gilog súlyosan 
érintette a dolgozókat. 

Az értekezlet részvevői a drágasát{i 
segély folyósítását és a túlóra meg
fizetését követelték. A köve/elé.s szé• 
leskörü visszhanara talált a szállító
ipari dolgozók nagy táborában. 

A szövetségnek a dolgozók egysé
géért indított mozgalmához a vasula
wk nagu tömegei csatlako.ztak és 
máris komoly sikereket értek el A 

megl'(Lozdulásokat a holland vasutas• 
ság a sa:akszerveut; hovatartozástól 
függetlenül akcióegységbea hajtotta 
végre. 

A holland vasutasok elhatározták, 
hogy december 15-én orszá/!OS vas
utas guüléSI tartanak. ahol az el.
szegényedés ellen, harc kérdéseivel 
foglalkoznak. 

A magyar Vasutasok Szakszerveze
tének K.özponti Vezetősége a gyülés
sel kapcsolatban táuiratilag fejezte 
ki dolgozóink együftérzését és rokon· 
szenvét. 

Japán vasutasok a japán „békeszerződésu ellen 
A japán állatnvasuuúwn dolgozók 

szakszervezetének központi végrehajtó 
bizottsága határozatot fogadott el a 
nemzeti tanács áttai vezetett béke
harcban való együttműködésről, az 
úgy,ievezett "békeszerződés" ellen.. 

Ugyanebben síkraszá/biak az igaz
ságos bPkekötés ,ne/lett és követelik a 
Kínai Központi Népi Kormány elis
merését, mini a kínai nép egyetlen 
töroényes képaiSefőjét. 

A Szakszervezeti V i lágszövetség 
Főtanácsának határozata 

November végén ült össze a Szak
szervezeti Világszövetség- Főtanácsá
nak V. ülésszaka Berlinben. A főta
nács ülésén résztvett és felszólalt 
Apró Antal elvlár&. a maflYar Sza,k· 
szervezetek OrszágQs Tanácsának fö. 
titkára. 

Az SZVSZ ülésszakána!--, záróülésén 
határozatot fogadtak el a dolgozók 
egységéről, az életszínvonal emelé
séről. 

A né1>tömegek életszínvonala csak 
azoJ.,ban az országokban emelkedik 
szün1elenül, ahol megsemmisítették a 
kapi-talista kizsákmányolást, ahol a 
kormány békepol ilikát folytat. 

Az akcióegyseg - a bá•ború az eh
ség és a nvomor poHtikája el-,en -
egyre rnélveben behatol a dolgozó tö
megek öntudatáha. Ez kifeje:z.,é,s,re jut 
azokban a sztrá jkokban és má-s tömeg-

meg,moz,duLásoiklb-an, aonel ',,lek;ben mii• 
l íók vesznek ré&zl. 

Az akcióegység jegyében z,1jlobt le 
sok nagy megmozdulás. l(ülönösen a-z 
olasz fémmunkásol--, mezőgazdasági 
munkások, a hesseni német íémmun
kások, a hamburgi kikötőmunkások 
sztrájkja, a bányászok• és a dokk 
munkások sztrá jkjai a délameri,ka-i ál
·lamokban az a·r-genlin v.1sutaook_ a 
chilei és brnziPai munkások és alka l 
mazotícak, az  újzélandi dolkkmun'ká
sok á l lalánoo sztráj,kjai és más meg
mozdulások. 

A határozat f.elbívással fordul az 
összes dolgozókhoZi, hogy zárják 
szorooabbra soraikat a ·tömegek gu
dasági helyzetének megjavításáért, 
valamint a fegyverke�si verseny és 
az ú j  világháború nagy veszélye ellen 
vívott ha,rcukban. 

• �ff' fk?lfdntth ffe/f /1&:/zd 
�� L ETARTÓZTATÁSA 

A Szárazföldi- és Léqiközlekedési 
Dolgozók Sz.a·kszervezeteinek Nemzet
közri Szövetsége a marokkói francia 
qyarmati hatósáqok szakszervezet
ellenes aknamunkájának újabb tényére 
hlvta fel a száll itásipan sz.a:kszerveze
tek figyelmét. 

A közelmultban letartóztatták Ma
zsuba Sen Had.2,si elvtársat, a vasuta
sok szakszervezetének főtitkárát, a 
marokkói konföderatív sz.akiszervezetek 
országos szövetséqének titkárát. 

A sajtó közlése szerint Mazsuba Ben 
Had.zsi Szeddik elvtársat a r-abati pasa 
bírósága kétévi börtönbUntetésre ítélte. 
Az ellene emelt vádat, mint telje-
sen alaptalant, méq Rabat város vizs
qálóbírája sem tartotta fenn� akire ezt 
az üqyet el6ször bízták. Az volt a kö
vetkezménye aztán, hoqy áttettek az 
ilqyet a rabati pasa bíróságához. A 
bírósági eljárás tanúk nélkül folyt le 
és formális volt. 

A v.asutas szakszervezet főtitkárát 
azér,t itélték e-1, mert a c.asablancal 
dolqozók novemberben meqrendezett 
tüntetésével kapcsolatban, amikor állati 
módon belelőttek a tömeqbe, - a rab
sz-.olqaságban sinylódö nép számára 
demokratikus jogokat követelt. 

A marokkói vasutas sziakszervezeti 
vezetók üldözése annak az önkénynek 
eqyik megnyilvánulása, amely Maroid<Ó
ban uralkodik és amely szoros kap
csolatban áfl az USA imperialistáinak, 
az ország belügyeibe történö dur-va 
beavatkozásávaJ� 

A magyar vasutasok nevében a szak
sziervezet központi vezetöséqe távirati
lag tiltakozott a qyannatosító hatósá
gok megtorló intézkedése; ellen, ugyan
akkor a maqyar vasutasok JeqteJjesebb 
szolidaritásaról biztositotta a marokkói 
vasutassáqot. 
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Hogyan segítik a komplex-brigádok 
a tél i  forgalom s ikeres lebonyolítását 

Lapunk hasá,bjain többször foglalkoz
tunk a komplex-brigád mozgalom és a 
fuvaroztatókkail való együttműködés 
idős1.eríí kérdéseivel. Megállapíthatjuk, 
hogy pártszervezeteínk ,és az üzemi 
bizcttsá�ainlk eg-y resze fokozott gondot 
fordít a mozgalomra, s ezeken a he
lyeken nemcsak az együttmfiködés, de 
a versenyeredmények is jelentősen 

meg/· avultak A debreoeni igazgatóság 
terü etén például 

sikerült a rakodási időt 4.2 óráról 
3".2 óra alá szorítani. 

Demecser á!Jamáson különösen .ió a 
vasutas dolgozók és a fuvaroztatók kö· 
rotti e,zyüttrnüködés. Itt 

eu munkahelyi és en összefogó 
ko1T1Dlex-bri1ifád mú'ködlk. 

A t.élí szállít6si feladatolc e/végzését fékezik 
a névleges lcomp/ex-brig6dolc 

Vannak azonban hiányosságok is. !ex-brigádok s:zervezésére, melybe a 
munkát ténylegesen végrehaító dolgo
zókat vonnák be. O:ro, Diósgyőr, Csepel 
eYárlelep a temobb példák erre 

Nyirbogdány állomáson hóna;pokig nem 
értek rá brigádértekezletet tartani. Az 
Asuánuolajipari Vá.lla[at panaszkodik is 
az állomás munkájára. Ugyanígy van 
Hajtluszobosztón, I(isvárdán és még Alcik a földalatti gyorsvasút 
sok más helyen. építését lassítj6k 

Vannak ál lomások. ahol megtartják 
arz értekezleteket, de agyon admi- , A fu,:�_roztat_ok sokat _panaszkod�ak 
nisztrálják 8 mozgalmat. Sok helyen az_ elo1elentes megb1zhat-atlansaga 

miatt Budapest-I(elemöldön épen az 
a �r_i�á!1értekezletet a v_asút _belső előértesítés helytelen&éire míatit 
vltaJava teszik a szolgálati agak. 

1 

a földalatti gyorsvasút építésénél 
- mint az Hatvanban történt. Súlyos 10-12 órit v,árakoztal< a rakodó· 
hiba. hogy súlyponti ál lomása'nk nem munkások 
fordítanak elég gondot a nagyüze- feleslegesen mert a kocsik beáll ítása 
ijleinkkel szervezett munkahelyi komp- nem történt meg. Na,gyon sok be-

iyen hiba az, hogy a brigádérlekezlet 
meddő vitába fullad, vagy kölcsönös 
agyondícsérésbe süllyed. Nem így van 
ez a budapest·kelenföldi ko.mplex
brigádnál, ahol 

a helyi pártszervezet segítő bírá

lata 

nyomán sikerült meirjavítaní a munkát 
El lehet mondani, hogy a komplex

brigádok döntően segítették a december 
�l-én befejeződő őszi versenyt, de az 
eszlelt hibák kiküszöbölésével a t-éli 
szál l ít�si feladatok elvégzésé1 még 
eredmenyesebbé kell tennünk mert 
ezek a feladatok semmivel sem' lesznek 
kisebbek az őszinél. üzemi bizottsá• 
gaink vál1anak szervezőivé ennek a 
mozgalomnak. A gazdasági vezetők pe
dig fordítsanak fokozott gondot a komp
lex-brigádok támoga,tására. Ne telcint• 
sék ezt a kérdést reszortfe!adatnak és 
biztosítsák a verseny \lyílvánosságát. 
!gy könnyen felszámoljuk a komplex
bri,gádok névlegess.égét és h.1tásosan 
segíteni lludiuk a brii;rá<lok száUítá.si 
feladatok elvégzésén keresztül felemelt 
ötéves tervünk túlteljesítését, népgaz• 
daságunk erősítését a béke védelmében. 

Kostya György 
sajtótudósító. 

A sztá l invárosi vasútépítők harca 
a terv időelótti befejezéséért, a Sztálin Vasműért 

Mi, a MAV Pályaépítő- (,s Felújító 
UV dolgozói, akik Sztál inváros térsé
gében vívjuk harcunkat a terv túltel
jesítéséért, az elmult napokban győ
zelmesen befejeztük e harc utolsó sza
kaszát: 

befejeztük Pusztaszabolcs-Sztálin 
Vasmű között a vasútvonal építé-

sét. 
Az utolsó szakasz építésénél nagy len
dülelet adott pártunk, s a kormány 
határozata, amellyel eltörölték a jegy
rendszert, s felemelték bérünket. 

Még előzőleg szocialista kötelezett
ségvállalást tettünk az egyik termelési 
értekezleten, váflvetue a műszaki dol
gozókkal, hogy évi tervünket decem
ber 15-re teljesítjük. Pá!-!6'7.el'veretünk 
á l landó támogatása, az üzemi bizolt
ság. a dolgozók. a műszúi vezetés 
sz :>ros együttműködése segített ben
nünket. Ugyanakkor az építé6vezető
ségek közötti párosverseny növelte a 
termelékenységet. A helyes munkaszer
vezés., a sztahanovistákkal való rend
szeres !ogla lkozás eredményekérrl 

a kulcsi építési szakasz dolgozói 
már november 20-ra befejezték ez-

évi tervüket. 
Ormai Gyula építésvezető rendszere
sen megbeszélte a következő feladato
kat a munkave;retőkkel, csoportbizal
mia,kkaL Az utolsó félévben 1 1  új 
sztahanovistá1 nevelt a párls1.ervezet 
és szakszervezet támogatásával. A 
brigádok közül kiemelkedik 

a kopócsapáti II-es brigád, amely 
a munkafegyelem megszitárdftás.á
val, az igazolatlan távolmaradások 
fel&zámoltásával 170 százalékos, át-

lagteljesítményt ért d. 
A1: adonyi építésvezetuség d:>lgo-.tói a 
munkaidő minden percének kihaszná
lásával hálálták meg pártunk, és 
Rákosi elvtárs gondoskodását a dolgo
:uiliról. A sz.tahanovista brigádok 
rendszeres munkaértekezletet tartot
tak, s ezt átvették a többi építésveze
tőségek ís. Szabó Mihály és sztahano
vista brigádjának éf)en ezek a munka
értekezletek tették lehetővé a 1 70-1 80 
százalékos átlagteljesítmény elérését. 

Sirschich építésvezető „segítsége
„ 

Az ad:>nyí épltésí szakaszon hiányos.. 

l

fejlesztésének műszaki feltételeire nem 
ságot is ta lálunk. Másodrendű kérdés- gondol 8 míisz_aki vez_elés. H!_ba a!- i5, 

. . . • . , hogy a Strsch,ch Gyorgy muszak1 ta-
nek tekintik a verseny nyilvanosisaga- nács-os vezetése alatt á l ló építkezések-
nak biztosítását és a verseny tovább- n€1 

hiányzik a szomszédos épitésveze
tőségekkel vaLő szoros kapcsolat 

és az elvtársi segítség. 
Nem minden esetben hajtja végre a 
föéf)ítésvezető rendelkezéseit. Sirschich 
jó műszaki vezető, de hibáitól meg 
kell szabadulnia. Még többet kell fog
la lkozni a dolgozókkal és lehetővé kell 
tenni a verseny műszaki feltételeinek 
biztosítását. Vigyáznia kell arra is, 
hogy a vasútépítők ne szenvedjenek 
hátrányt gondatlan bérelszámolások 
következlébe:i. És harcolnia kell 
Sirschich építésvezetőnek a többi épí
tésvezetőséggel való együttműködés 
megjavításáért, az egyszemélyi felelős 
vezetés megszilárdításáért. 

A sztálínvárosi vasútépítők kijavít. 
ják a hibákat és még lendületesebben 
készülnek Sztálin elvtárs stületésnap
jára, hogy ezzel is elősegítsék a terv 
időelőtti befejezé,·�t, Sztlilfnváros, a 
Sztálin Vasmű feléJ>ítésél. 

Csókási Kár-0ly 
a ·  .,Szocialista Vasutérf" 

1 eve I ező je . 
• 

December 16-án adták át ünnepélyes 
keretek között a sztálin"árosi vasútépí
tők ki\lláló munkája eredményeként a 
pusztaszabolcs-sztálinva&műi vasútvo
nalat. békeműveink egyik nagyszerű 
alkotását, válaszul az imperialista raga
dozól< háborús készü ődeseire. 

A mozdonyok minőségi megjavításával is segítsék üzemeink 
a téli forgalom lebonyolítását 

A háromnapos kocsifordulóért ví
vott harcban nagy jelentősége van a 
mozdonyok minőségi megjavításának. 
Az &szaki Jármüjavíló OV mozd:>ny
osziályának dolgozói is tudatában 
vannak ennek. A tervüket már novem· 
ber 7-én befejezték. Va.s elvtárs, a 
felszerelő brigád vezetője büszkén 
mondja:  Brigádunk eredmén!f_ei a 
vasutasnap óta állandóan növeked
tek. Tisztában vagyunk azzal .  hogy 
mit jelent a minőségi munka a moz
donyjavításoknál. 

Éppen ezérl nem mindeiry. hogyan 
dol goz.nak az osztályon. A bri!?áct ter
melékenvségét hátráltat;a a munka 
rossz IT!el!\52ervezése. Az elmúlt napok
ban pé!dául 

reggel 7-től délig· nem tudtak ter• 
melömunkát végezni, csak ide-oda 

járkáltak. 

A csőjavitóbrigád dolgozói nagy 
gonddal szerel ik a mozdonyokat. Ba

ranyai János és brigádja á l landóan 
1 09- 1 1 5  százalékot teljesít. Az ö 
munkájukat viszont 

a leszerelő·brigád felületes mun-
kája fékezi. 

mert a mozdonyokról leszereli anya
got szétszórják a műhelyben, s íg� 
megnehezítik a kazán- és armatura 
csere gyors befejezését. 

Szabó László sztahanovista brigád
vezető és munkatársai javítják a du
gattyúkat és hengereket Elmondja, 
hog-y a munka helyes megszervezé
se révén 1 44 százalékot teljesítenek. 
Arról panaszkodik, hogy a Csongrádi
brigádot nem érdekli a m<Y�donvok 
minőségi javítása érdekében való szo
ros együttműködés. Azt mondták, hogy 

a száz százalékot Szabóék nélkül is 
teljesítik. 

A jó műszaki ·vezető 
Kemény harcot vívtak az osztál

_y dolgozói a munkafegyelem megsz1-
lárdításáért, a minőségi munkáért. 
Jávor elvtárs. a mozdonyosztály ve
zetője komoly segítséget nyujtott 
ebben a harcban. A jó műszaki vezető 
dolgozótársait tanáccsal látja el mun
kahelyükön és építő bírálatot gyako
rol .  Nemcsak neveli őket. de gondos
kodik a ·verseny műszaki feltételeinek 
biztosításáról is. Ennek köszönhető. 
hog-y a fizikai és a müszaki dolgozók 
szoros együttműködéseként 

.a mozdonyok főjavítási időtarta
mát 34 napra, a fövizsgák időtar
tamát pedig 54 napra szorították 

le. 

A szovjet tapasztalatok átvétele nem
csak itt jelentkezik, hanem a minőség 
emelésénél is. 

A mozdonyosztályra már hosszú 
idő óta nem küldtek vissza álta-

luk javított selejtes mozdonyt. 

Az osztály dolgozói mindent el követ
nek, hogy a mozdonyok minőség' 
meg-javításával is segítsék a közeli 
napokban induló téli forgalom, a téli 
verseny lebonyolítását, a háromnapos 
kocsiforduló megteremtését. 

szabad megtörténnie annak, hogy hat 
darab 4 1 1 -es, lángbolttartó-cső hiá
nyában még a javítás után három hé
ti,g is a műhely;ben álll. 

A Vasúti Főosztály is adjon meg 
minden támogatást ahhoz, hogy a 
mozdonyjavitók anyagel látása ne 
hátráltassa a téli szállítási feladatok 
lebonyol ítását. a minőségi mozdony
javítást. 

Kiállítás a Műcsarnokban 

195 1  december 23-1952 január 20 

A mozdonyok minőségi megjavítá
sának előmozdítására a leszerelő-rész
leg javítsa meg szerv&zetlen munká
ját. a műhely pedig- furdítson nagyobb 
gondot a tisztaságra. A szertár veze
tője harcoljon következetesebben 
mozdonyjavításokhoz szüksége� 
katrészekért, hogy azok idejében jus
sanak el a munkapadokhoz. Nem 

a 
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N épgazdaságunk erőteljes fej lődé-
se, szocialista építőmunkánk 

nagyszerű üteme következtében az őszi 
forgalom váilozatlanul csúcs-színvona
lon mozog. Bár jelentősen több a 
napi kocsimegr.akások száma, mint ta
vacly ilyenkor, az összes igényeket 
mégsem tudjuk kie1égíleni. Font:>s bel
f,öldi é.s export-szállítárok számára nem 
tudunk üres kocsikat biztosítani. En· 
nek egyik oka az, hogy kezdeti sike· 
reinket nem tudtuk stabilizálni és a 
3.2 napra leszorított kocsiforduló ismét 
3.8--4 napra emelkedett. Ahhoz, hJgy 
felszámoljuk az elmaradái;okat és a 
napi rakodásokhoz igényelt üres ko
csikat maradéktalanul ki tudjuk � l li
tani, háromnapos kocsifordulóra van 
szükség. Ennek eléréséért a forgalmi, 
kereskedelmi és v,mtatási szolgálat 
dolgozói - előre kidolgozott terv sze
rint -, szorosan együttműködve, dol
ioznak Minden jel arra mutat, hogy 

az őszi forgalom átnyúlik a téH 
forgalomba és a kocsiforduló csök

kentése súlyponti kérdés marad. 
0 Tehát úgy kel l felkészülnünk a téli 

forgalomra, hJgy munkánk ne veszít
sen őszi forgalmi lendületéből. Ellen
kezőleg! Azt tová,bb keH fokozni, 
hogy a zord időjárás okozta nehéz;;é
geket le tudjuk küzdeni és a télen is 
folyó nagy építkezésekhez az anyagot, 
árut, terményt idejében rendeltetési 
heiyére tudjuk szállítani. 

A tél i  forgalomra való felkészülés 
az ei:rés.z vasút területén folyamatban 
van. A mozdonyok javítását, karban
tartását fokozott figyelemmel végzí-k. 
Az áfömások forgalmi és biztosító be
rendezéseinek működéséhez szükséges 
anyagokait és eszközöket készenlétbe 
helyezik. A hóekéket és h6hányógépe
ket kijavították. A hófuvásos helyeken 
a hófogó sövényeket túlnyomórészben 
már felállították. Megszeruezlék a fi
gyelööri szolgálatot és a munkaerők 
biztositása céljából megteremtették a 
kapcsolatot a helyi fa,iácsokkal. Gon
doskodás történt arról, hogy az utazó 
személyzetet hidef[ és me:ef[ étellel 
lássák el_ ualami11t arról. hogy a sza
badban dolgozok hideg idő esetén Jor
ró, melegítő ita!t kapjanak. 

yovábbi erőfeszítésekre, a felké-
szü lés mielőbbi befejezésére van 

szükség, hogy a téli időjárás hirtelen 
beköszöntésével a brga.om zökkenő
mentesen lebonyol ítható Jegyen. A téH 
időjárás viszontagságai lényegesen 
megnehezítik a vasúti szolgálat el lá
tását. 

A köd. a havazások, hófúvások 
erősen korlátozzák a tátási viszo
nyokat, ember és gép munkáját 
egyaránt megnehezítik, a baleseti 
veszélyt növelik. Ezért a dolgorok 
fokozott éberségére, céltudatos ke
mény helytállására van szükség. 
A téli forgalom fokozocl köuetelmé

n.yeinek ellátásához feltétlenül szüksé
g.:s a szilárd, öntudaton alapuló mun
kafegyelem! 

Nem lehet tűrni a hanyag, felelőtlen 
sw:,g-ála!lételt, leitl�rodást. a szolgá
latból való indokolatlan késést és elma
radozást

. 
az álbetegookedést. Az i lyen 

fegyelmezetlenségek a becsületesell 
dolgozók munkáját tesúk tönkre és s.ú
l)'.OSan _ veszélyeztetik dolgozó né
punk erdeke1í_ Meg kell szívlelnünk 
Rákosi elvtárs november 30-án mo.n
d.Jtl beszédének szavait: .,Olyan szel
lemet kell kialakilani, mely elítéli, 
megbé!yegzi a fegyelmézetlenséget 
melyben a fegyelem megsértése, iga
zolatlan kimaradás, sel�flgyártás, szé
gyen és gyalázat". 

A munkafegyelem megszilárdítása 
súlyponti kérdése, fontos előíeltétele 
a _ _  té(i forgalom akadá:ytalan )ebonyo
htasanak. Fe' keH lépni az olyan 
hangok el len, mely lebecsüli a téli 
forgalom nellét,séi:reit, mely azt hirdeti, 

A T É L I  FO RGALOM E LŐTT 
hogy ,.nalunk úgy sem lesz korrwly 
tél nem lesz n�� foraalom". 

A té;i forgalom lebecsülése arra ve
zet, hogy elhanyagoljuk az alapos fel
készülést s így készületlenül állunk a 
meglepetésszérüen bekövetkezhető zord 
időjárás nehéz,ségeivel szemben. A tél, 
forgalom l<c>becsülése a tavalyi va ióba,n 
enyhe téli idó'ben nem egy helyen ko
moly zavairokra vezetett. A székesfe
hérvár-komáromi vonalon „lefagytakn 
a váltók. nem lehetett vágányutat adni 
a vonat.oknak, mert n.ern gondoskodtak 
kellő időben a váltókna,k hótól való 
megtisztításáról. Zavarok voltak Zir
cen, Eplényben, Kisbéren és másutt i6, 

K
i biztosít bennünket arról, hogy 
a küszöbön álló tél nem lesz-e 

sokkal keményebb, mint az e:mult tél 
volt? tppen ezért 

a 72. sz. Hivatabs Lapban kiadott 
téfi forgalmi intézkedéseket mara
déktalanul, a határidő betartásával, 

pontosan végre kell hajtani. 
Elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
párt- és szakszervezet helyi funkciomi
riusa.i bekapcsolódjanak a tél; forga
lomra való felkésZÜlés ellenőrzésébe és 
álta,lában behatóan f.Jglalkozzanak a 
kocsiforduló csökkentése, a iorga lom 
zavartalan lebonyolítása kérdéseivel. 

Nagy gondot kell fordílan; a, dolgo
zók oktatására, téli forgalomra való 
kiképzésére! Az áHandó Jktatásokon, 
sztahanovista iskolá'kon szakadat:anul 
fogla lkozni kell a téli forgalom aktuá
l is kérdéseivel, a téli munkára való 
kiképzéssel. Kövessük e téren is a hő� 
szovjet vasutasok példáját, akik f iatal 
,.első teles" társaiknak átadják téli ta-

pa„ztalataikat, vá l la lják egy-egy fiatal 
ársuk patronálását. Kiilönösen nagy

je:entőségű az élenjáró mozdonyveze
tőknek f iata,1 szaktársa ik felett vál lalt  
patroná!ása. 

Nálunk az idén kb. 1 00- 1 50 új moz
dJnyvezetö kerül a téli forgalomba, 
akiknek még nincs tapasztalatuk a 
zord időjárás viszonyai közölt végzen
dő fokozottan nehéz munkában. De a 
forgalom egyéb területein is talá:unk 
ujoncokat, akiknek ez lesz az első téli 
munkájuk s így nagy segítséget jelen
tene számukra ennek a szovjet mód
szernek alkalmazása. 

A szovjet tapasztalatok gazdag tár
háza egyéb területén is rendelkezé
sünkre ál l ,  csak merítenünk ke: 1 belo
le: Igen fontos nagy hidegben, hogy 

Üzemi bizottságunk a háromnapos kocsilordulóért 
Ozemj bizottsági vezetőségi értekez

leteken fog,a lkozlunk a kocsiforduló 
kérdésével. Megvi2.Sgáltuk munkánkat 
és megál lapítottuk, hogy nem tettünk 
meg mindent a kOC6iforduló leszorítá
sa érdekében. 

A pártvezetőség útmutatása alapján 
ezután kibővített üzemi háromszögér
tekezletet hívtunk össze. Itt megtudtuk 
azt, hogy súlyos h ibák vannak a szá, -
lítófelek munkájában. A Hungária 
Vegyiműuek például 14- 1 5  óra átlagos 
rakodást végez. Ugyanígy felvetődött 
az ál lomás s a fülőház közötti együtt
működés hiányossága is. 

Tisztában voltunk azzal, hogy 
az évi terv túlte ljesítéséhez az őszi 
forgalmat, Rákosi elvtársnak tett 
fogadalmunkat, a télre való felké
szülést maradéktalanul keU végre-

hajtanunk. 
A soronkö\·etkező termdési értekez

letet szakszervezeti központunktól kas 
pott irányelvek a lapján már a fűtőház 
dolgozóival együtt tartottuk meg, ahol 
a dolgozók egymás hiányossága i t  is fel· 
vetették, azonban önbírálat kevés volt. 

Ezt követően üzemi bizottsági veze
tőségi, műhelybizottsági és bizalmi ér
tekezlete,ken vitattuk meg a feladato
kat. A bizalmiak csoportértekezleteken 
végeztek hasznos munkát, amelyeket 

az üzemi bizottsági és műhely-
bizottsági tagok e llenőriztek. 

A fűtőház és ál lomás jó együttműködé
sének b:ztosítására felújítottuk és új 
alapokra he;yeztük a komplexbrigád 
szerződést. A szerződés egyik eredmé
nye máris, hogy a gőztariási normák 
terén az érkező és induló gépek nor· 
mája nyolcszázalékos javulást mutat. 

A verseny nyilvánosságának bizto
sítása, a műhelybizottságok és bi-

zalmiak segítségével 
szintén jó hatással volt eredményeink 
megjavítására. Számos jó teljesítmény 
segítette a kocsiforduló leszorítását, 
Rá�os; elvtársnak telt fogada lmunk 
megvalósítását. Széchi l(áro1y például 
kocsitartózkodási normáját 1 18, Hor
uáth Gábor gurítóbrigádja 1 1 5 száza· 
lékra leljesíte,te. Papp János vonat
vezető brigádjának havi átlagteljesít
ménye �dig elérte a 1 27 százalékot. 

Dolgozóink munkalendületét méginkább fokozta a jegyrendszer eltörlése, 

az ár- és bérrendezés 

Dolgozóink versenylendületét még. 
inkább fokozta drága Rákosi elv· 

1 
társunk bejelentése a jegyrendszer 
megszüntetéséről, az áítaiános ár- és 
bérrendezésrőL ami nagyon gyonsan 
követte a minisztertanács előző rende-
letét a vasutasok fizetésrendezéséröl. 
A népnevciők .és b•zalmiak felvilágosító 
munkát végeznek és i smertetik a hatá
ro7.at egyes pontjait. 

Meg is lát&zik  a dolgozók megelé· 
geclése. Az egyes műszakok l<özötti 
vers1eny .komoly l€'ndülate! kapo'.t éppen 
a dolgozók által elindít,,tt kezd�rnénye
zések során. Hor,•álh Gábor gurítás
vezető például Yál lat ia a gurítás 1 1 6 
százalékra való teljesrtésél és "' ,i;enyrc 

hívta a többi műszak dolgozóit. Szalai 
J<i7,sef pedig versenyre hívta az állo
más valamennyi tolatásvezetöjét a 
iajiagos kocs,mozgatás kiteljesité5ére. 
Bizalmiaink népszerüsítik a vállaláso
kat és ezzel is hozzájárulnak az őszi 
csúcsforgalom sikeréhez. 

üzemi bizottságunk munkájának k0-
mo;y hiánycssága, hogy kultúrszekto
runk nem segíti a munkaversenyt. 

Az üzemi bizottság tagjai e!Jenőrzik 
a téli íorgalom előkészületeit és kom
plexbrigád szerződést kötünk a téli íor-
1<alom idejére a pályafenntartás dolgo. 
zúival. 

MAGYA� BÉLA, 
O B-el nök 

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

Vasutas fiatalok „az őszi forgalom legjobb ifjúmunkása " 
címért folyó verseny utolsó szakaszában 

Födi Sándor sztahanovista ifjúmun- radozik. Ja·,aslalot te1t mozdonvának el. Az anyagmei:rtakaritási mozg-a·mat 
kás mozdonvvezető felhívására a fia- önálló elszámc,l,i�ára. Szeged-Rókus- még tovább szélesítik ifi szervezeteink. 
talok ezrei vá'aszoltak. Elindult a ne- pályaudvaron Tőrök András és bri- Kormányzatunk arz; anyagmegtaka
mes versengés, a meglévő versenyvál- gádja a kocsik ki - és berakási tervét rítá�oon jó eredményeket elért dol
lalásaikat felülvizsgálva. új szempon- 321 szá1.alékra tel jesítette. A Kiskun- gozók számára a bérrendezés követ
tokkal, új vál lalásokkal egészítették ki halas, Fűtőházban Sa/la, Arpád szia- keztében több mm1 
a hosszúlejáratú versenyszerződéseket. hanov1sta 1f iúmunkás mozdonyvezető húszmillió forintot fordítanak a jobb 
A lelkesedés. f k 

szorgalmas , n:itn,ka az elmult hónapban 342 mázsa szenet munkára és anyagmegtakarításra 

d
nemcsak

d
� h

b
a
b
ta  

d
o 

I 
ezr�1.; m�Zf(05i 0��-

, 
takarított meg, Patak, .József csőluvató ösztönző prémium öss,zegének eme-e az I ose o gozo,.na, 1s en u- 1 84 , 1 .k "tJ t 1 . 't , yt • t lé ,  !etet adott a munkához UJ. kiemelkedő szaza e os a ag e 1es1 men er sere. 

ered'!lén:,ek �z�lett�k. A _fiatalok har';· A O.ISZ tughönyrrser#• • ,, ,, . ,,.. t l •- L ' t baszalltak bngad- es egyem versenyzes "r#tSI • a ••a a On „ureu 

formájában a megtisztelő cím és a Budapest Nyugati-pályuud1111r ifjú- Az őszi forgalom 5:keres Jebonyolí-
Vasutasok Szakszervezete által alapí- sági br.gádja naponta 150 vagon árut !ásában na,._<ry részük van a fiatalok· 
toti vándorzászló elnyeréséért A f.'a- kezel. A munka lendületét nagyban nak. A pártszervezetek és üzemi bi· talok 97 százaléka tett felajánlást. A fokozta a tagkönyvcsere. !'eres Géza a 
vál lalások tagkönyvcsere napjára vál lalta ei:ry ii- zottságok segítsék a DISZ-szervezetek 

közel hét és félmillió forint értél<- júsági brii:rád megszervezését és telje• munkáját, karnlják fel a fiatalok kez• 
ben növelik a termelékooyséiret és sítményének ötszázalékos emelését. Az deményezéseit. hogy még jobb ered 
helyes munkaszervezéssel, anyag- ál lomás fiataljai december 2 1 -re beie- ménnyel tudják megoldani a nem ki• 
megtakarítással ötmillió forintot ta- jezik ez évi tervüket és a kocsi kihasz· sebb feladatok;kal járó téli fongal-
karitanak meg népgallldasá,cunknak. nálásl a tervhez viszonyítva tíz szá-

a fogadó uágányra beérkezett vonato
kat 15-20 perc mulua felhúzzuk a 
guritóra, amtkur még a c,aµágyak 
nem hül/ek le túlsá1<osan és a kocsik 
;á: gurulnak. A csapá[!1Jak /eltöltésére 
meleg kenőanyagot kell allandóan k,
szenlét ben tartani. A guritódombok te
tőporujál zord időjárás esetén - ami
kor a kocsik nehezen guminak - meg 
k.el/ eme'nr. Nagy jelenlöségget bir a 
rakodások. elegy-áramlások fokozott 
szabályozása menetírányok szerint, 
torlódások elkerülése, az állomások 
rendezöképességének megóvása érde
kében, a szabadon, vagy keduezóbh 
tielyzet/Jen lévő menetírányok felhasz
nálása céljából. Beoált módszer torló
dás esetén a csomópontok előtti állo
másokon történő von.a/rendezés, 

8 ,ztosítani kell, hogy szükség 
esetén a hó és iégelhárító eszkö

zök és anyagok, va:amint a szükséges 
munkaerő kellő i dőben rendel kezésre 
állion. Az átl lomásféínökök, szo'gá l ati 
vezetők, menetirányitók egyéni fele
lősségének teljes mértékben érvénye
sülni kelt a téli brga:omban, mert 
idejekorán tett gyors és határozott in
tézkedésekre van szükség a téli ele
mek e!leni 'harcban. Az Hyen intézke
dések elmulasztása súlyos következmé
nyeket von maga után. Vonalak, vo
nalrészek, nagyobb forgalmi egységek 
bénulhatnak meg. 

Elengedhetetlenül szül<séges az 
összes szolgá!ati ágak legszoro-

sabb együttműködése: 
A szüklátókörű szakmai sovm1tmus 
súlyos károkat :ikozhat a téli forga
lomnak és ezen keresztül népgazdasá
gunknak 

Minden szakszolgálat dolgozói előtt 
felemelt ö1éves tervünk maradéktalan 
te'.jesítésének nagy célja lebegjen. En
nek érdekében ki kell kiiszöbö:ni min
den tényleges yagy vélt el lentétet. Kü
lönösen a rnntatás és a forga:om dol
gozói között kell feltétlenül megjaví
tani a viszonyt, mely az utóbbi időben 
nem volt egészen kibgásta lan. 

Pártunk és ál lamunk, dolgozó né
pünk méltán számít arra, hogy a vas
utasok, munkájuk legjavát adva, biz
tosítják a tél i forgalom zavarta'.ansá
gál. A vasula& dolgozók az utóbbi 
időben többször tapasztalhatták, hogy 
nehéz és felelösségleljes munkájukat 
el ismerik és megbecsülik. Ez megmu
tatkozott abban a brmanyintézkedés
ben, amely 73 mil!ió for;ntot adott a 
vasutasok fizetésének felemelésére. 
Ennek következ•ében a kisebb fizetésű 
dolgozók, különösen a kocsirendezők. 
váltókezelők,. íorga!mis(ák, stb. jöve
delme jelentős mértékben emelkedd1. 
Ehhez hozzájárul még a jegyrendszer 
megszüntetésével kapcso' atos bérren
dezés. mely a vasutasok fe:eml'lt fi,. 
zelését további 21 swalékkal nöue/1. 

R
ákosi elvtárs beszéde, a jegy-

rendszer megszüntetése, az ár
és bérrendezés, újabb csapást mér né
pünk, szocial ista építé,ünk el lenségei
re: a kulákokra, spekulánsokra és 
megmutatta népi ál lamunk szilárdsá
gát, egészséges politikai es gazdasági 
fejlődését. 

Mi, vasutasok, úgy há'.álhatjuk meg 
legmé:tóbban pártunk és kormányunk 
gondoskodását, ha az őszi és tél i for
galom sikeres teb,nyolításával hozzá
járulunk feh,melt ötéves tervünk telje
sítéséhez, a Szovjetunió vezette béke
tábor manarvrszági szakaszának to
vábbi megerősítéséhez. Fődí elvtárs azóta is á l landóan foko- zalékkal növelik. mat. 

zottabb mértékben foi:rla lkozik ,_a Há· A nyíregyházi pályafenntartás ifi. -----------------------------• 
mán K,aió Fűtőház fiataljaiva,l, ö maga brigádja 
pedig újabb kezdeményezéseken és előző havi 160 százalékos teljesit-
szovjet tapasztalatok bevezetésén fá ményét 1 75-re növelte és bekap

csolódtak a l(ovaljov-moz,calomba. 
EZT IS AZ ÖTÉVES TERV ADTA 

MÜSZAKI VEZETŐINK A TERVÉRT 
Szaoo F ere ne és sztahanovista bri
gádja pedig teljesítményét 75 szá,, 

zalékkal növelte. 

A �elemelt ötéves tervünk harmadik é.ve január 1 -én i-JdUI el megvalósitása 
fele, Ebben a m�nkában hatalmas seqitséqet Jelent a nephez, a, hazához. a 
pirtf>oz hO muszakl értelmlséq seqitséqe, Képünkön a Landler-müvek kl
tíln6en bevált javítóbal<ját látjuk, amely Kiqyós1 Sándor mérnök új ftika. A la
vttób�k hasznáFatávaf nfutószalaqon'' történik a J.cocsik JavH:ása� amellyel 
döntően seqitette a Qzem u 6szi es most a téli forqalom lebonyolltását. 

Sztál inváros térséi:rében dolgozó ifi .  
brigádok büszkén vívják harcukat a 
következő tervév győze: méért. 

A fiatalok harci lendülete döntően 
segíti a kocsiíordulóért vívott harc si
kerét és e_gyre több fiatal ér el kiemel
kedő eredményt. Pártunk és kormány• 
zatunk a fiatalokra is gondolt a kkor, 
amikor felemelte d minőségi és meny
nyiségi munka után ,járó prémium 
összegét. 

A pártszervezetek és üzemi bizoH
ságok foglalkozzanak méir többet a 

fiatalokkal. 
A nemes célért fo1yó versenynek egyik 
akadályozója, hog-y a küzdelemben a 
fiatalok sok esetben magukra vannak 
hagyva. Nem kapnak kellő támogatást 
a szakszervezeti üzemi bizottsái:rok!ól, 
de a pártszervezetek sem ellenőrzik 
ezeket. A Szolnoki Járműjavító fiatal 
j.aina•k munkájára nagymértékben rá
nyomta bélvegét, hogy ávri l is óta egyet
len taggyűlés, de ifjúgárdaér(ekezlet 
sem volt. 

Nag-y hiányosság mutatkozik az 
Eszaki, a Szolno/1; .lármiíiavító, Komá
rom és Dorog Fűtőház fiataljai mun• 
kájábaq is. Ezekben az üzemekben a 
liat�loki,ak csak e1;y része hal lott Föld 
elvtárs iclh!vásáról, még kevesebben 
osatlakozta'k ehhez. 

. --·l· .•· 
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dony is egyike az ötéves terv ajándékainak. A réqt villamosmozdonyok maximális 
sebessége 1 00 kilométer vclt, a Bo-Coé már 1 25 kilométer. A régit 2500 lóer6s qép hajtotta, az új villamosmozdonyt 3200 lóer6 röpíti elöre pályáján. 

A B_o..Co október elseJén került forqalomba, s érdekesséqet hoqy kil'ön hajtó� rudja nincs, amely annyit Jelent, hoqy m nden kerékhez kUlön mo�o,:- van fel• 
szerelve. amely foq.askerékmeqhaJtással dolqozik. 

moto�/ p�
i
;il�a���r,�to�ta�AVAG ké5zltette, a beepltett hata·m,, vitlany-

Jövőre már két darab ilyen vHtanymozdony seqiti a forg.;,iJm".' olítanf, 
de uqyancsak 1 952-ben tolaUsi célra két da�ab 600 lóerös villan- rr ,;-,y, es eqy 1:�t.�. 2000 lóerös Dies•l-rendszerű qyorsvonati viHamosmozd�ny i<errn forqa-

lc;iy ép!ll, szépül vasutunk . , ,  
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A keleti fűtőházban jól szervezték meg 
a szakszervezeti oktatást 

A szakszervezet; i.smeretterjesztő 
előadásoknál 1tehézségekkel küzdöt
tünk „ muit esztendőben. Ezek a ne
hézségek mintegy �öröklődtek" az új 
oktatási évadban is. Egy-egy ismeret. 
terjeS2Jlö tömegel(,adáson csak 10-15 
dolgozónk ·veti részt. Hivatkoztak a 
túlzsúfolt programmra. a szak.vonali 
elfoglaltságokra. 

Nagy fo11toss�"Ot tulajdonítok az 
oktatásnak. Világosan látom, hogy a 
Szovjetunió által vezetett békeharc,, 
hoz szükségünk van arra. ho{ly a dol
gozók képzettek, tis,ztánlátók legye
nek. Ez eredményesebbé teszi a vas
utasok munkáját i.s. 

G. Tóth Imrével. a tömegoktatási 
felelőssel beszélgetve. beláttuk, hogy 
fordulatol csak úgy érhetünk el. ha a 
pártszervezet segítségét kérjük és a 
szakszervezet; aktívákat tevékenyebb 
munkára serkentiük. 

A kéri segíti;éget megkaptuk. A tö
megelöadás idöpontját nem változtat
ják meg: az üzemi bizottsá{l a párt
szervezet/el egyezteti az e/öadások 
időpontját. 

Ú; közönségszervezési módszer 
o; módszert vezettünk be a közön

ségszervezés sikere érdekében. Már 
az előadás megtartása 11tött pár nap
pal beszélünk a l,övetkező előadás 
anyagáról, s kiemeljük az előadás 
témájának érdekesebb mozzanatait. 
Ezzel felkeltjük a dolgozók érdeklő
dését. 

A fűtőházi dolgozók érdektődését 
bizonyítja, hogy így az utolsó három 
előadáson részueuők száma a,_\af}Osan 
me{fnött és mindi{f többen iesznek fel 
kérdéseket az előadások e/hangzása 
után. 

Az oktatási munka fonlossá{fának 
megértését segíli, ho{fy minden reggel 
félórás úiságkiértékelht tartunk, ahol 
megtárgyaljuk a fontosabb be/. és 
külpolitikai kérdéseket. 

A fűtőház mé,nökei előadások 
tartá6át vállalják 

es ezzel komoly se{filsé{fet 1cyujta
nak. .,A földalatti gyorsuasút" című 
előadást is e{fy mérnök elvtárs tar
totú:t meg. Amikor befejezte, Lukács 

Miklós brigádvezető így 11yilalkozotl 
tlársai nevében: ,_Még több ilyen elő-
adást szeretnék lwllani. amelyben 
ismertetik ötéves t'ervünk hataémas 
építl1ezéseil". Becse; János, az át
képzösök oktatója például rendszere
sen hallgatja ezeket az előadásokat 
és „Az élet keletkezése" címíi elő
adásra 30 átképzős dolgozótársát 
szervezte be. 

Ezt a,z előadást zsúfolt teremben. a 
legnagyobb érdeklődés mellett hall
gattuk. Dobos József átképzős meg
jegyezte: ,.Az eddiJ!i babo11ás elgon
dolásainkat tisztázta az elvtárs jó 
�lőadása". 

„Az öszi forgalom feladatai és a 
téli forgalom jelentősége'' című elő
.adást decentralizálva tartottuk me{l és 
ebbe fíitőltázunk mind,en dol{fozóját 
bevontuk. Az előadás ('11_1/Cl!J!ának fel
hasz11.á!ása Jwgymértékben ,ef!íle/le a 
!Jermelési értekezletek munkáját. Több 
vá/.lalás törtém itt és bevezették de
cember 2I-re, Sztá;in elvrárs születés
napjára a Na/[// András-féle úiítást 
amelynek segítsé{!éuel a mozdon_qok 
szénkiszerelését f[f/orsítiák mef[. 

Nllgy népszeriíségre lett szeri a 
diafifm vetítése is. ,,Nők ll vasúton" 
címíi diafilm értékes szolgálatot tett 
a dolf[ozók nevelésénél és sok helyte
len nézetet terelt helyes irányba. Ma 
már ott tartunk, hogy a dolgozók 
se{!ílik munkáiukban nötársaikat és 
büszkék eredményeikre. 

FíitőháJwnk területén egy pár hó
nappal ezelőtt méf[ · {!yakori volt a 
késés. az igazolatlan úfoolmaradás. 
A szakszervezeti oktatásba való be
vonás révén e.z nagymértékben csök
kent, az utolsó hetekben csak 4-5 
fegyelmezetlenség fordult elő. 

Az ismeret/eries,ztő előadásokkal. 
a szakszervezeti oktatással megértet
jük dolgozáittkkal, hogy amit építünk, 
azt magunknak építiük. tehát van 
miért iparkodnunk, áldozatos munkái 
végezníirrk, horm a pártunk vezette 
úton a szocializmus építését méf! a.z 
eddiginél is sikeresebben, .e:l/Orsabban 
végezhessük. 

Szöllősi Anial 
mozdonyvezetö 

A l' . )�-, ";. _ _  ,,p,;�-/a 
„.J- 1/ .,,. 

~ NYOMÁBAN 
Lapunk �november 15-i ,;,zámában 

Sze,,tmihályi Magda, Rákos á l lomás 
dolgozója bírálatot gyakorolt Horváth 
Gábor. l(ó'bánva-teher p. u. távirászá
nak magatartá,sa felett. Horváth 
u�yanis ne.m értette meg a párt taní
tását és a nödol gozókkal szemben hely· 
telenül viselkedett, nem támogatta őket. 

Horváth Gábor főál lomáseJőljáró ma
gáévá tette az öt ért birálatot, s erről 
értesítette szerkesztőségünket. 

., . . .  Belátom, hoqy a nöi dolgo
zók eqyre fokozottabb alkalmazásá-

, ban nem láttam e történelmi jelen· 
töséqü intézked�s naqyszerüséqét. 

Pá>tunk javaslatáea, kormányunk 
1952, feb,uá, első napját a S�abad Nép 
meqjelenésének tizedik évfordulója al· 
kalmából a maqya, sajtó napjává nyil
vánította. Ebből az alkalomból a 
SZ!abad Nép februá-r másodikára és 
harmadikára összehívJa a magyar sajtó 
munkás. és parasztlevelezöinek el.só or
szágos konferenciáját. 

A sajtó fevelez6; eddia is döntóen 
segítették a naqy feladatok meq.yalósí
tásat. Erősítettél< a beke arcvo.nalát, jó 
munkájukkal előbbre vitték a t.erv tel· 
Jesitését. a szocializmus építését. Vasutas 
levelez6inknek fel kell készülniök az ó 
meqbecsülésüket is jelentő első konfe
renciára. Méq több értékes levélen ke-. 
resztill kell készillnUnk a maqyar sajtó 
napjának méltó módon való me-qünnep
lésére. és az első konfere-ncián való 
részvételre, hoqy vasutas Jevelez6ink 
részvétele Is seqítse a konferencia 
sikerét. 

Munk6slevelezőink feladata 
Levelez:óink feqyenek bátrak, kezde· 

ményezök, tárják fel az üzemben �!ért 
eredményeket. Muta·ssanak rá leveleiken 
keresztül a meqlév6 hiányosságokra. 
Seqltsék ál landó tájékoztatás\tkkal, leve
lezésilkkel a szerkeszt6.séq munkáját, 
tárják fel hiá-nyossáqaittkat. Bírálataik
kal seqltsék a terv te1jesitéséért vívott 
ha-rcot. A hibák feltárásával seqítsék az 
újltások bilrok,atikus elbieálásának fel
számolását. 

S:rerkeszllöséqilnk támogatja 1evele
z6lnk bátor kezdeményezéseit, s követ
kezetesen seqíti a terv idő elötti 
teljesltését akadályozó. qátló körül
mények meqszüntetéséért folyó har
cukat. Dolqozólnk széles rétege levelein 
ker"esztül tett észrevételeivel, Javas
lataival seqitse rnunl<ánk meqja-vítását, 
kövesse élenjáró levele2!61nk példáját, 
hogy a hibák Időben való feltárásával 
is seofts0k ötéves te-rvUnk id6 el6tti be-
fejezését erlfsltsUk békééet folyó har
cunkat. 

Naponta keresi-k hll szerkeszt6séq_ün� 
ket a dolqozók levelei, amelyek seqrtlk 

Epen ezért a jövöben iqyekszem 
a dolqozió nőkkel szemben udva„ 
rias, keszséqes és munkájukat tá
mogató dolqozótársuk lenni. A to
vábbiakban minden tek iritetben 
változtatni fogok a nöi dolqozókkal 
való bánásmódomon. 

Meq kell azonban mondani azt 
is, hoqy a helyi viszonyokat figye
�embe�é�e. munkám fizjkaila•q tel
Jes mertekben leköt és ez egyik oka 
volt annak, hoqy idegeskedtem és 
nem tudtam a kezdő kartársn6t 
qyakorlati oktatásba-n részesíteni .  
Igyekszem munkámat a lehető leg
jobban elvéqezni ,  hoqy továbbra is 
értékeljék és elégedettek legyenek 
vele. 

s:zerkesztösiqünk munkájának meq
Javitását, de nagymértékben hozzá. 
járulnak az üzemekben és ál lomásokon 
fennálló hiányosságok megszüntetésé
hez is. Vannak levelezőink, akik rend• 
szeres tájékoztatást adnak az üzemek 
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Művekből állandó tudósításával seqlti 
szerkesztőséqünk munkáját. Sárossy 
Gyula, az eqri fütöházból rendszeresen 
közli az elért eredményeket, de naqy 
flqyelmet fordít a fennálló hiányos
sáqokra is. 

,,A munkáslevelezök a proletár-köz
vélemény parancsnokai" tanítja 
Sztál in elvtárs. Számos hiba felszámo
lását seqítették elö a dolgozóktól be-
érkezett levelek. A MAV Pályaépítő és 
Felúj itó üzemi Vállalat sz.tálinvárosj fö• 
épitésvezetöséqé.nek dolqozói példáu 1 
feltárták leveleikben, hogy hiányos az 
eqészséqvédelmi felszerelés. a rác
almásiak panaszt emeltek a helytelen 
munkameqszervezések miatt. Szerkesz
tőséqünk meqvlzsqálta a felvetett; hiá
nyossáqokat és lapunk hasábjain birá
latot qyakoroftunk a mulasztást elk� 
vetók felé. melynek eredménye lett, 
hoqy a sztálinvárosi pályaépit6 dol
qozók részére meqfelelö eqészséqvé� 
delmi berendezést építettek, Rácalmá
son pediq a dolqozók javaslatainak 
meqfelelc.'Sen, az ü:nemi bizottság tá
moqatásával a szUkséqes terUteteken 
átszervezték a munkákat. 

Az eredmények mellett vannak 
hiá-nyossáqok, az eqyes vezetö elvtár
sak, vagy funkcionáriusok qátat akar� 
f'!ak emelni a munkáslevelezés birála
talnak, eqészse(Jes kezdeményezéseinek. 
Vannak Uzemi bizottsáqa·ink. mint pél
dául M iskolc fütőház Uzemi bizottsága, 
ahol elveszett Tóth I l l .  János Kossuth 
díjas f6mozdonyvezetönek írt levél. 
Egyes elvtársak nem értékelik a mun
káslevelezés feladatait és íq:y nem is 
tudják felmérni ennek Jelent6séqM, 

Pártun,k és kormányunk minden tá· 
moqatást meqad a levelezól<nek, hogy 
bi>álatuk fejlesztésével seqitsék tovább 
szocialista építésünket. 

SZOCIALISTA' 'f AS-0TtR1' 
� 

Lapunk szerkesz1őségét sok olva
sónk keresi feJ levelekkel. Ezek érté
kes sorokat tarta lmaznak, és hozzájá
rulnak ahh:iz, hogy munkánkat meg-ja
vítsuk, a dolgozók bírálatát és észre
vételét köz8dnccsé tegyük. 

Bagdi Lajos tüzikovács arról í�! hogy mennyire megváltozott az o 
helyzete a felszabadulás óta. Hét újí
tása van, melyek közül az öt!etnapo
kon is több újítás juta!mazást kapott. 
Egyik i lyen újítása például a kocsik
nál a lánckikapcs�!ó, amely megaka
dályozza a láncok elvesztését. Most 
á l l  kipróbálás a lal! a va6úti kocsik 
forgócsésze kenése zsirozóval. 

Bagdi elvtárs 67 éves. de - mint 
írja, - sok éven át szeretné még 
munkáva,!· és újítása·ivaJ meghálál-mi azt 
a szerelő gondoskodást, melyet pár
tunk és népköziársaságunk nyújtott 
az új ár- és bérrendezéS6el a jegyrend
szer e Eör I és évei. 

özv. l(ucsera Nándorné békéscsabai 
nyugdíjas, levelében köszönetét fejezi 
ki a pártnak és a 5zakszervezetnek, 
hogy a minisztertanácsi határozat a 
nyugdíjasokra i·s gondolt. özvegy va
guok - irja levelébel/l - ma{!ányos 77 
é"ves, senkan sincs. de mégis gondot 
visel rám az álfom. minden személyi 
válog<Uás nélkül. 

for{'ek l(ároly, Budapest Nyugati
müszAki k:,csihivatal dolgozója, ba l ·  
ese l  utáni felgyógyulásáról ír: Sú
lyos aaióbaléset ,uán, a szakszervezet 
vezetősége intézkedett kórházba szállí
tásomról, ahol életemet menutték meg 
és rövid idő u!án fe/gyógyu/haUam, s 
most ismét épí1hetem hazánkat, a sao
cia/izrnus országát. Még jobb munká
val és fokozottabban veszek részt a 
szocialtzmus épí,ésében. mert egyik 
ajándék után a másikat kapom a népi 
demokráciától. 

Számos dolgozó az üdültetés szép
ségéről ír és b.asonlítást tesznek a 
mu:t és a jelen között. Szabó Sándor 
tolatás"ezelö L i l lafüreden ü<lüil kél 
hélig. , .A milölü11k ellopott pénzem. 
dőzsöliek és építettek maguknak ilyen 
gyönyörii palotákat - fejti ki a levél
ben. - Ma a dolgozók élvezik a pi
henést. a kitünő ellátást és a terrné
szetnyúj/ofla gqö11yöröket.'' 

Ug-yaní1ev ír Fazekas László, Ma
gyar József_ Bozóki András, Makra 
Pál. B. Tóth Márton sztahanovista 
vasutas Ga:yatetőről. 

_,ökölbe szorul a kezünk - írták -, 
ha arra gondolunk, hogy a mult rend
szerben munkásember ilyen helyeken 
még álmában sem lehetett je/en. Meg 
is fogadtuk. hogy az eddiginél is jobb 
é� több munkával, munkamódszereink 
átadásával kiterjesztjük a sztahano
vista mozgalmat és még több elvtársat 

és lwrtársat sorakoztat.unk fel a béke 
ügyéért, ö1éues tervünk megvalósítá
sáért." 

Kenese; Károlyné, Budapest-Nyugati 
pályaudvar dolgozója írja többek kö
zött: 

,,A fizetésrendezés az egész pálya
udvar területén egy hatalmas felsza
badult öröm hangját váltotta ki a dol
gozákbát. Most látom. hogy vidámabb 
a hangulat, többen jöttek e/ a termelé
si értekezletre, vidám.abban serceg a 
tol/ a kartársak kezében és hallom ifi 
is, ott is a ;obb iövőben bízás hanf[
jait . . . en az ú:l.ősebb korosztályhoz 
tartozó asszony vagyok. Sok mi11den 
van a hátam mögött ,  súlyos éve/1, dc 
én lé:ekben és fizikailag erősnek és 
fiatal·nak érzem magam. Fécradhatat
lan vagyok, kivirulok a küzdelemben, 
el vagyok ragadtatva. En látom azt a 
f[igászi küzdelmet. amelyet Sztálin elv
társ vezet és osodálva Rákosi elvtár
sat, a hií taní!Ványt, - a magam be
csületes munkájával segitem a pártot. 
a szociali.zmus építésében.-

V. T. Oszipo-v: 

IRANYVONATOK SZERVEZtSE 
ARU BERAKASI HELYEKR(IL 

Az irányvonatok közilekedtetése a.z 
áruszállítás és a kocsiforduló meqgyor• 
sításának, valamint a kedvezöbb üzemi 

jel lemzök elérésének hatékony módszere. 
A könyv a vasuti szállítási terv össze-
állitásának rövid áttekintése után álta
lában az irányvonatok szervezésével és 
közlekedtetésével foqlalkozik. Háromféle 
lrányvonatot tárgyal: a feladás helyén 
összeál lított, úqynevez.-ett rakodással 
képzett feladói irányvonatot, a lépcsö
zetes ir-ányvonatot és a rendezöpályaud
v.arokon összeállított irányvonatot. E 
három irányvonat összeáll ításánál haté
konysáquk a "többi vonatnemekkel és 
eqymássa1 szemben i-s k idomborodik. 
Az árutovábbitá.s id6szerl.1 kérdéseit a 
szerro iqen sok qyakorlati példával vl
láqltja meq. 
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Hogyan akadályozza a fegyelmezetlen dolgozó 
terrünk túlteljesítését 

Mi, hütökocsi bádogosok, fokozott egyhetes távollétét betegségre való bi
anyagtakarékOS6ággal, mennyiségi és vatkozáS&31 igyekezett „igazolrn". 
minőségi munkával, hiányosságaink 
[els,álmolásával készültünk tervünk 
határidő előtti befejezésére. Ez ered
ménnyel is járt, mert 

ezévi tervünket november 6-ra be
fejeztük. 

A jó eredmények mellett a.zo!}ban nagy 
hiányosságok is vannak 

Osztályunk valamennyi rés�l egének 
komoly harcot kellett vívnia a későn· 
jövök, az igazol atlanul mulasztó doi
gozók, a táppénzcsalók ellen, hogy tel
jesíteni tudtuk évi tervünket határidő 
előtt. Ezek gátolják mínden becsületes 
dolgozó eredményének fokozását, s 
nem utoísó sorban tervünk idő elöt!i 
befejezését. 

Ezt hátráltatja Brdélyi József, kOC6i
osztá'Jyunk dolgozója, a!ki 

többször elkésett 

és igazolatlanul mulasztott műszakot, 
vagy Takács József, aki 

ittasan jelent meg szolgálattételre 

és emiatt műszakot mulasztott. 
Olyanokkal is ta lálkozunk, akik táp· 

pénzcsaíással akadályozzák tervünk 1 teljesítését. I lyen volt Tóth Gábor, akí 

Rákosi ejvtárs az ár· és bérrende. 
zést és a jegyrendszer meg6zünte!ését 
bejelentő beszédében a munkafegyel
megszi lárdítására hivta fel figyelmün
ket és az öntudatos munkásokra utalt, 
akik nem tűrik maguk között a mu!}ka
legyeJem megbontóit. Nálunk is így 
van ez. A !eghatározottal>ban elítéljük 
építőmunkánk akadályozóit és mindent 
etkövetünk, hogy a párt, a 5zakszerve
zet segítségével öntudatos munkásokat 
neveljünk belőiük, hogy közös erővel 
szálljunk harcba jövőévi tervünk telje
sité6éért. 

A béketábor nagy vezérének, Sztálin 
elvtársnak születésnapjára mi, a VII. 
osztály hűtőkocsi bádogosai 1952. év:i 
április 4·i tervünket befejezzük. 

Arra kérjük nemcsak üzemünk, de ■ • 
vasútüzem valamennyi l>eC6ületes dol

gozóját, hogy folytasson következetes 
harcot Rákosi elvtárs útmutatása alap
ján az üzem munkafegyelmének va6• 
fe�ye!emmé való szilárdításáér.t. 

HOMMER GYULA, 
a Landler Művek dolgozója, 
s ,,Szocial ista Vasutért" !ev. 

Kultúrotthonunk a szocialista kultúráért 

Nekii.nk, a Szombathelyi Jármíi
;avitó OV doff[ozóinak mé{f élénken él 
emlékezetünkben az esztelen fasiszta 
rombolás, a romokban heverő üzem 
A párt se[.fítsé{fével a romok helyén 
ma szép és iól felszerelt kultúrotthon 
áll rendelkezésünkre. 

Napról napra emelkedik azoknak a 
dol{fozóknak S2áma. akik tanulni és 
.<?'.órakozni akarnók. 1500 kötetes 
könyvtár áU az olvasók rendelkezé
sére. Kőnyvtárunk olvasóinak száma 
naoról napra emelkedik. Háromszáz 
do/f!ozó rendszeresen olvassa könyv
/árun!, ideoló{fiai, szakmai és szép
irodalmi míiueit. Kultúrolthonunk elő
csarnokában az éleniáró dolf[ozóink. 
úiítóin k és észszeriisítőink munkáinak 
eredményei/ állandóan kiállítás for
máiában mu. tat;uk be. ami ef[yre nö
,ie/i az újítók és észszeríisítők számát. 
Kultúrotlhonunkban 

44 tagR'al műszaki továbbképző kör 
működik. 

ahol a dolf[ozók maf[asaáb műszaki 
képzésben részesülnek. s elsaiátítiák 
az a/sá- és középvezetés ef[qszeril és 
haladottabb formáit. 

A szórakoztatásról a kultúrolthonort 
belül míiködő 60 taf[ú férfi. énekkar, 
70 laf[ú vegyeskar. 40 ta(!Ú fúvós
zenekar, 10 faRú penf[elős-zeneka.r 
f[ondoskodik. Kuftúr&rif[ádiaink 

a termelés.ben élenjáró dol,gozókat 
a helyszinen csasztuskák,kal, jele-

netekkel köszöntik, 
a mi mé{f tovább fokozza dolf[ozóink 
harci készségét a terv idöelőtti befeje
zéséért folyó versenyben. 

A kultúrotthon irányítását kilenc
taf!ú választott vezetöséf[ vél(zi. A ve-

zetőség mellett míikódik ef/.11 üzemi 
kultúrbizottsá{l. amelu a kultúrotthon 
vitás kérdéseinek rendezésében hatá
rozal-Ot hoz. 

Ezenkívül hétkőzben ismeretteriesztö 
előadást, keskenyfilmvetítést tartunk. 
1952 ;anuár 10-if!, 

a kultúraktívák számára hathetes 
kultúrt:anfolyamot fogunk meg-

indítani, 

hof!y ezen keresztül méf[ iavítsunk 
kultúrmunkánk eddif!,i hiányossá.e:ain 
és méf[ iobban /öltse be kultúrottho
nank hivatását. felemelt ötéves ter. 
vünk határidö előtti teliesítéséért ví• 
volt harcban. 

Dolf[owink és családtaf[iaik szert'!
tettel iön.nek kultúrotthonunkba és 
vesznek részt rendezvényeinken. 

Munká11kat a helyi pártszervezet. e 
m.e,1_qei SZOT_ üzemi bizottsáf[ és a 
Területi Bizottsáf!f[al közösen me{!
beszélve vége?Ji'JÜk. Munkánk további 
m�g;avításának érdekében kériük. 
hof!,y 

a szai<szervezet Területi Bizott
sága még többet foglalkozzon a 

Járműjavító problémáival 

s a helyszín,en se{lílsen bennünket 11 
feladatok me![ualósításában. 

Mi mef[fof!adiuk Rákos; elvtársnak, 
hogy szerető f!orzdoskodását azzal há
láljuk mef!,. hogy Sztálin elvtárs 72. 
születésnapjának mef[ünnep/ésére mé,1_ 
11aru1obb odaadással és fokozottabb 
felelösséf!,érzetlel készülünk, hof[u kul
túrotthonunk munkáia eredmén.11es és 
erős fe{lyver le{lyen a szocialista kul
turáért vívott harcban. 

Lábas Lóránd, 

lmltúrigazgató 

Sportmozgalmunk alapia az MHK 
Ney,i demdkfláciál!1k kiilö�ös gondot 

ford,ít a testnevelés,re, a sporiira. úgy 
teké n ti , min'. a szooi rul'ista emlber neve . 
: é&énelt egyik esvköz-éll 

A vasutas do!,goz,ó'k, spo.rto!ök ré
szére eddig soha nem 1.áto:t aporto'<ási 
!ehet&égel bi2fos1t. spor!pá!yá1k,at, 
újaob és újabb spor:'!éteeítményekel, 
jobbnál jo'bb felszerelést nyujt népi 
ái'lamunk 

A.n,na'k e'.,'.ené-re, hogy teljes szélessé
gében kitártuk sporitelepei.nk kapuit a 
vasullas do!gozó'k elölt, nem váll 
sportmozgalmunk a lapjává az MHK 
Pártunk sz,ervező biwtt,,ága felhívta 
iigyelmünket az MHI( jelentőségére és 
határozatot hozott az elmaradás beho
zására. 

P,ártszerve�etei,ruk, üzemi l>i-zoi:r.&.ága
i'llk, szá-kvon,a]1ooli vezetöi.nk. sportaik
tívá,ink meg'szívüatélk a párfüa,t;i.roza
tot és úgy dolgozta!<, hogy a 'eri.i/etek 
a Na•gy Októberi Szocial ista Forra -
dalom napjá;g nemcsak hogy behoz.Dák 
elmaradá6ukat, ha•,1el!R kiemelkedő ered
mény•l érlek el. 

9 sz6mból 33.502 dolgozónk 
próbázott sikeresen 

Járműjavító OV.. Dombó\'á,r ái!'om,ás, 
Sopron. Béké6csaba, Miskolc Fütőhá"i, 
Budapest-Nyugat! p.-u. A nyugat'pá
lyau-dva.ri len,liiilet,re jeHemző, hogy 

a tavalyi 68 prób'ázó helyett 608-an 
prób'áztak le mind a kilenc szám

ból. 
Nem í,gy ál•I a helyre! Hidasnéme

Un, Putnokon. Nyékl.áldhá!zán_ l(azdnc
barcikán. Bánrévén, Nagybátonyban, 
óulon, vaJ.a-mint Szeged területén. Ba
ján. Metzőhegyesen, Vésztőn, l(i,skörö
sön és Bác5'8!lmáson. Itt nem moz,gó
sítottá'k a dol,gozók,a,t, amelynek a,z lett 
ae eredménye, hogy nincs ki,l�c s;zám
ból p,róbázó. 

Av. elmara-étt üzemek december 21 -e, 
Sztálin e'.v,tár6 sz.föeté:;napja tisz' el� 
-tére fejezzék be a próbázásoka.t. 

A II. Országos Alapfokú 
T orn6sz csapatbajnokság 

A SZOT el-nök6ége álla'. megincM
tolt II. Orsu.,á,gos Alapfokú Tornász 
C6apa· bajnokaág versenyére üzemi bi
rzo!tságaink mozgósi!sái'< a mM be 1e
vezett csapatokat. Pártszervezete, nk
nek, üzemi 1>;zott&ágai .1kna� � 5zak-

A p,róbázás terü•leti meg01S1Zlása a vona:,i vezetőinknek nem szabad má-
következ.ő: Bu<lape6! 1 1 .63 1,  Péc,s 5531 .  soclrendü kérdésként kezelni �csapat
Debrecen 4718. Swmbabhely 4007, bajnokságot. mert ezzel az MHK si
Sz,eged 3447 és végül Mísko:lc. ahol a kerét is veszélyeztetik. A ba jnokság 
területén 4168-a,n próbáztak. Az előírt férfi és női szabadgyakor!atának anya
kilenc 5zámból tehát 33.502 dolgozón!< gia ugya·�ris teljesen megegyezi.k az 
próbázott 61i'keresen. MHK 1. szabadgyakorlaié.val 

A területek közül • j<\ eredményt éI'l A 6portkörök szervezzék meg a tor-
el Péos és D€1brecen. Az üzemi b!zott- .,ász.bajnokságot. tartsana,k rendszere 
.;ágok '<özill k,ivá•ló mu,akát végzett a 

I 
sen edzéseket és azt tá>rsadalmi mun

Hiámán Kató Fűtühá,z. a De!Yreceni ·',atársaklkaJ e�lenörízr essék. 
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FORDÍTSUNK TÖBB GONDOT 
A NŐI DOLGOZÓK OKTATÁSÁRA, NEVELÉSÉRE 

�vekyö �aru�k, mezőgazdaságun�, el�tt kinyitotta a kiselejtezett iratokkal • egesz- nepgazdasag.�n_k soha, nem la· teh szekrényét és azt mondta : ,.amit I Partszervezetemk I a szakszervezet, 
wtt hatalmas fe1lod-ese lelszamolta a itt látnak azt mind kívülről ke/JJ, t d .. . az MNDSZ· 
mul� r:n.�zer átko,s 9rökSégét, _a 111!1�- arra pea(g maguk nem képesek, 

u
10
i� •�eryezetek , �uzdJenek erél-yese� a nök 

kane!lml 1seget, sot a munkanelkuhse- lesz ha Itt haggJ'ák as tatrl hatterbeszontasa ellen. Kove66ék 
get a legtöbb munkaterületen a munka-

' a O u · R.ákosi elvtárs útmutatását: ,,K_fmélet-
erőhi ány váltotta fel. Pártunk I I . kon- _Az sem v�letlen , jelenség, hogy a le_nül fel _ketl lépni azokkal a mara, 
gr�szusa meghatározta fejlődé6ünk pa!yafe�ntartast meg a lelszaba<luiás diakkal, osd,akkaJ, szemi>e,i, akik meg 
irányát é6 megállapította azt is, hogy uta�i 7-ik_ évben is úgy ;gyekeznek a_karjáff f!.á.tolni, hog11 a ,nag_11ar szocia• 
a további fejlődésünk megköveteli a feltun-tetm, hoi;n, a W1JS1úhnál  a /,eg. lt.Sfa ep,tes ereibe friss uér keriUjön, 
nők fokozott bevonását 8 �rmelésbe. utolsó �gálat. !özt azért teszik, hogy h�g_lJ pen_n�- korlátlanu� �s szélesen 

R,ákosi elvtárs kongre$zusi beszé. elvegyek a kedvel azoknak a dolgozó hompolyogJQn a do/gozc, nok áradata, 
deöen erről a következó1ret mondotta: n�k. a!kik élethivatásnak tekirnUk A magyar kommuniSták, a Magyar 

,1( 'T" - eme1n- kell "k 
a pályafenntartás; szolgálat ellátását. Dolgozók Pártja n.em fogja kímélni , _u ono_se\ 1111tá.sok a� A számos példa közül aem árt egyet• erőtt, hogy a dolgozó nőket akadályozá aranyszama a mu_n , __ : 1<ettőt kiragadni: k,,,:látolwt _ kimélettenü( [edö•itse ,!s 

�-unkások, a -�enne� ve�!m, kö- . _ szelesre tárja a kaput minde-n terük-
zott. fa tervunk ve1trehajtasanal< rtUf< a fOrgaitni es kereskedel- le11 a jelen és ;övö legjobb munkása, · 
egyik fontos fettétele, e2, pártunk mi tanfolyamon megfelew az et• a dolgozó nők előtt.� 
elhatározott szándéka

_,
_ e;? konná- szállá:5olás. addig_ . Pártunk, kormányunk megbecsül i  „ nyunk politikaJa. a pályafennlarta:, tanfo�yamo'l dolgoió nőket. A szakszolg ' lat f 1 -(pl, Rákosrendezon) a takoottho'l d t . • , a e 

A Népgazdaság! Tanács a vasút te• nem kietégílö, Agynemüt 6_
7 

a a �• ho\1Y a.z 1ranymutatasn�k rne�-
rü�é\.ére ebben az évben 10.000 női hef.enként cserél•iek a hallgatók feteloen b1ztos1t�a a ,_v�sutas no'k sza_: 
munkaerő felvételét írta elél. Bár a nőt ,eszére mára a szakma, feilodest, a megtetelo 
dolgozóknak a vasúti munká!ba n  tör• A .... �, . •-�fot ko tanulási és munkafeltételeket. Dolgozó 
té be · 'b k dm ' k, ,..,,g .... m, ,..,. yamo n a hall- -· ,. t nő vonasa aa vanna ere enye gatók részére biztOSítJ'ák olz ?:'�m."en van mos a sor, h02"(__1?harood-
korantsem lehetünk még megelégedet- egyenruhaellátást add"n 

1ak maguknaik azt a m�becsu-.est, ame-
tek ezen a téren. ' 1"- 1yet megérdemelnek. Tanutianak saiá-

a pályaje'lnl.artási tanfolyamon t1tsák el a szakmai ismereteket ' 1egye . (pl. l}ebrecen) ,,külön!eges (Mdl! nek fegyelmezettek, leplezzék 1� és tá!et�e' hwat���va az el{yebkéru volítsák el maguk közül mindazokat 
A vasút vezetőinek meg kell érleni, 

�y 
mar megLe?o eg!fi'nruhal,� az erkölcstelen elemeket. akik az el -Mm lehet kioszian,. lern;€-get segítik azzal. hogy az i lyen 

� .. -� � 
--��-.:: .... �.- . 

a do(,gozi, nö nemcsak munkaerő, 
han.em ugyan.o,kkor a!lya iS, fele
ség iS nő is, akinek mef!vCNmak 
a maga SClJátos ,ge11ye,. Aki ezt 
nem érti meg, � homlokegyenest 
el/.eniéthe kerül pártunk, kormá
nyurik poUtikájávat, amelyet a dol
gozó nők iránti odaadó gondósko
dás jellemez. 

.\ hanyag, lelkii.s.meretlen és netn mag-atartásuaa,kat az  öntudatlan embe-
odaadó munka megmutatkozi k a má, rek szívesen ált,a lánosítiák a becsülete
kiképzett női do! gozók munkába, szol .

1 
sen dol l?O_zó n<'jkre is. A feg-ye:mev.ett 

gáfat-1:>a áll ítása terén is, - mert itt m�
_
g-a_tartas. a mui:ik� l�IJ!1e_z�� el

, _ , � 
,

-. egze�e a szoc,altzmus ep1tését, a t;- _t�mad a.z , ellenseg. _- _E�t nei_;i béke ü1;yét swlgálja -, a lazaság, az 
al!tlJák_szolgalatba a mar k1kepzett no1 erkölcstelenség- az ellenség malmára 

A Vasútpolltlkai Osztály kttanlSen slke rlllt téN plak#.tJa le mozQ6si<tja 
utasainkat a téll száUl�sl feladatok Jó elvéqzésére. 

A vasutas férfi dolgozók lőobsé,,."" 
segítőt és munkatársat l át a női dol
gozókban é,; azon van. hogy tapas--tla
iatok átadá<sával, jó tanáccsal álsegít
sek a munkába lépő új vasutas nőket 
a kezdet első nehézségein. 

l A wasutas szakoktatás I biztosítja �zt, 
hogy az on· 

alló szolgálatra beáll ított női dolgozó 
szakmailag képzett és politikailag tá· 
jékozott legyen. Erről tanuskodnak 
azok az eredmények, melyeket már ed 
dig is elértek -· a nőj dolgor.ók közül 
többen magas kitünletésekben része
sültek. Altalában e1mondhatjuk, hogy 
a · szolgála.l ellátására kiMpzett dq!
gozó · nők töobsége derekasan meg
állja a helyét. 

Mar azt i6 elmondlratjuk, hogy • 
vasúti · szolgálat eltátá6ára" ll'llítdén 
fokú oktatásban részesülnek. !gy pél· 
dául az előmunkástanfolyamtól a� 
egyetemi „uasútepitő mérnöki" karig, 
a jegyvizsgáló tanfolyamtóJ az egye, 
temi „ii.ze,nmérnöki" ka.rig-. Mind több 
és több olyan nő, dolgozó van, aki 
él is az alkotmányunkban biztosított 
jogokkal, nem elégszik meg a szakmai 
alapképz.ettGéggel, hanem tovább tanul, 
képezi magát. 

Bá.nrévi Eszter kartársn.ő a forg. 
keresk. tanfo/yam e/végzése után a 
HTisztitanfolyamot" kitiinő ered-
1nén,iyet végezte el. 
Csi'JJ11uulia R,6za kartársnő -
Debrecen állomás egyik Legjobb 
váltnkezelöje - minden igyekezete 
a�. hogy uonat.menesztő térfetvi
gyá2ó legyen. 
Kugler Mária kartársnöt, akit 110-
natkisérö szo/gálaua vettek fel, 
magánszorgcJomból távirdavizsgát 
telt és most íelenleg Debrecen áJ.. 
lomáson az ái/elvéf.éles láuirászok 
közÖtt a legjobba.,, állja meg a 
helyét. 

Sorolhatnánk százait, ezreit azok
nak a vasutas dolgozó nőknek, akik ér
deklődnek a magasabb szakmai tudás 
elsajátítása iránt. Ahol gondot fordí
tanak az oktatásra és biztosítják is a 
tanulá& feltételeit, ott az eredmény 
nem marad et 

l ,\z ellenség I Is 14:l ismerte a n�ol• 
1---��� gozokoak a vasuthoz 
történő fokozottaob bevonásának [on
tosságát és épen ezért megkezdte tá
madó aknamunkáját. Mindazok, akik 
a régi rendszert visszasírják, a régi 
rendszer kiszolgálói. a felszabadulás 
után a vasúLra beosempészett �nö
kök, kétlaki doll}ozók a hanyag, mun 
kafegyelem-lazítok beiolyá60lni i gye
keznek azokat a férfi dol gozókat. akik 
seg-ítenek a női dolitcitOk szakmai kép· 
zésében. a c;z.akmai ismeretek elsajáli
tá6ában. 

Ezeknek a körülményeknek a hatá· 
sá ra kerülnek be ellenséges és egyes 
esetekben erkölcsi szempontból nem 
megfelelő elemek a vasútra. !gy tör
ténhetik meg az, hogy egyes helyeken 
ne.,.71 biztosítják a nők részére a taou- 1 lás feltételeit. 

Bakonyszentlászlón az i1Jomásfö
n6k. a viltókezelők - akiknek ta
nítani. nevelni keltene a nöl dolgo
zókat a vasúti szole-á'at ell'.átására 
- íe-v nyilatkoznak: ,.tanítsa az, 

aki felvette őket". 
A felsőrajki állomás vezetője, R.om

ha'l!li Imre, a felvett ilÖi dolgozók 

dolgozokat hajtja a vizet. 

A minisztertanácd vándorzászlajáért 
továbbfolyik a verseny 

AZ ELNÖKI TANÁCS A MAGYAR MUNKA· ÉRDEMREND 
ARANYFOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA BEBRITS LAJOS ELVTÁRSNAK 

Az éves ,tervek határidő előtti befe- dés- és postaügyi mini.sztérium, több 
jez:éséért folyó szocialista versenymoz. minisztériummal együtt. 
galom további kiszélesítése érdekében A vándorzászlókat januárban arok
a minis1liertanács elhatározta, hogy u nak az üzemeknek dolgozói nyerte d. 
all<otmán ünnepének tiszteletére kez- akik 
deménye.zett munkaverseny győztes a) az előző évi (tehát jelenleg folyó 
üzemei részére alapított vándorzászló· évi) tervük határidő előtti teljesítésé
kat - a z,ászlókkal járó pénzjutalom- ben, �lelve túlteljesíitéMben, 

b) az anyagtakarék05Ságban, 
�1 egy�tt - �ugusztus 20-án kívül e) a termelés minőségében, 
minden ev januar első felében is oda- d) valamint 82l üzemek közötti egyiltl-
ítéli. 

I 
mül<ödés megjavífásában egész évben 

Külön vándor.zászlót nyer a közleke- a legjobb eredményeket érik el. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Bebrits Lajos köz'.ekedés
és postaügyi mini,;;zternek hatvana· 
dik születésnapja alkalmából a 
Magyar Népköztársaság közlekedé· 
sének újjáépítése és fejlesztése terén 
elért eredményes munkája elismeré-

séül a Magyar Munka Érdemrend 
arany!okozatát adcntányozta. 

A vasutas do!gozók nevében a 
vasutasok szakszervezetének köz• 
ponti vezetősége távirat i lag üdvö• 
zölte Bebrits elvtársat és további 
sikereket kívánt a miniszternek a 
szocialista vasút megvalósításához. 

A. Közleke,dés- és Postaügyi Min isztérium 
és a Vasutasok Szakszervezete ielentése I a ronatkésések tsökkentésére 

a minisztertanács vándorzászlóiáért fo lyó M_i: ! MAVAG __ Mozd�ygy�r do!- fe,I 1re:'lö eréllyel a munkafe1<?1Yelem la-
�OZot otéves tervuak sorao 111ar ez· zí:óival szemben, hogy közlekedésünk 

verseny á l lásáról ideig is több úja_bb aikolást adtunk, a betöltl-.esse hivatását az  ipari terv ma-
vasutas dolgozoknak népgazdasag1 radéktalan tel jesítése érdekében . is. 

A köz:ekedés· és postaügyi minlsz• 
rer-:um és a va:rntarok 5-zaU<:s.:rervezete 
jelent, hogy a mms?.tert.anáci; vándor
z.í5zfaj.á,érl folyó versenyben a követ

kező üzemek érték el a leg-jobb ered· 
mfutyt. 

l .  MA V R'á1<osrendezői állomás. 
Az állomás do! gozól a.z őszi for

galom során november 30-ig a teher
vonatok öss.ze'állításában 1 13 s,záza 'é 
kos telje.sítményt értek el. A2- állom'á
son élém<, lendületes szoc;ali&ta munka
verseny folyik. A verseny nytivános· 
sága jó, nagyrészt e1V1ek kösronhetö, 
hogy az állomás úgy a koogresszusi. 
minit a.z a¾kotmány tisziteletére meg
indult vel'senys:r:af<aszok sorlÍfl az élen
haladók között foglalt helyet. A1, ·á1to
más dolgozói a közlekedő vonatokra 
megadott tervs,z,ámokat 98 s:iiázalékro 
teljesitetté1c Az állomás balesemien
tes>eo do' g-0:zott. Novemberben 6 ké
sés és 8 hiányzás volt u 'állomásoo. 

A munkafegyelem terén teh'át még van lervü,k maradéKlalan teljesítésének 
javítani való. 

2. MAVAUT 
Vállalat, 

lebonyolításához, a va.suti forgalom- Kövesdi István OB-elnök, 

Autóbusz1<özlekedésl hoz. Nem régen fejeztük be az új Palánkai lstv;án, Pohiba János 
303-as sorozatú mozdony építését, a MAVAG dolgozói ne\lében. 

3. Posta Távbeszé-tő Altözponü 0'1Je
mi Vállalat. 

4. MAV Szolnoki-fütöhú. 
Ev. kocsijavítás; tervüket 1 20 szá

zalé1<ra, mozdonyjavitási tervül{e,t 1 0 1  
százalékra teljesítették. A kocsijavitás
ná.l 1 952. év 1. negyedévi t.ervükön 

do! goznak, amit december 2 1 -re. 
Sztálin elvtárs sziiletésnapjára befejez.. 
nek. Minőségileg is kiváló munkát vé· 
geznek, amit bizonyít, hogy ritkán for
dul elő szo!gálatképtelenség. A fütö
há.lll dolgozók a versenymozgalomban 
mindannyian részlves-znek. A-z üzem· 
ben a versen,y nyilvánossága jó. 

5. MASZOVLE.T. 

amely a budapesl-miskolci vona:on 
közlekedik. Ugyanitt emiíthetjük meg 
a Bo-Co-ié1e villanymozdonyt is, 
amelyel a közelmultban adtunk át a 
vasút dolgozóinak. 

Kedves Elvtársak! A tervünk telje
síté�éért folytatott harcban, valamint 
AZ uj a:Kotások, tervek valóraváltásá
hoz szükségünk van a ti támogaiástok
ra is. A mozdo„ygyár és a MAV AG
üzembe 

több mint 5000 dolgozónk jár vo
nattal. 

Ezeknek a dolgozóknak a terv és an
nak teljesítése népgazdaságunk erősí
lését. s a béke védelmét jelenti, 

6 FOVAROSI VfLLAM.OSVASlJT Mi, akiK Hatvanoól, Ceglédről és 
kispesti forgalmi és vontatási telepe. I<unszentmíklósról járunk be Buda-

pestre, a már rendszeressé vált vo,at
késésböl származó munkaóra-kiesést E!!t/l'g t•aruta.•ok arra való hivaJko?.ás- szenvedünk. 

sal, hogy a mult évben enyhe tét volJ, Az elmúlt hónap egyetlen napját 
n.em veszik komolyan a téli forgalomra mérlegelve 

1 közel 400 munkaóra kiesésünk volt 
l vonatkésés miatt a termelésből. 
1 Ezek a késések nemcsak a tecvek tel

jesité�él akadályozzák, de szorosan 
hozzájárulnak a rnunkafegyeiem lazí
tóinak elképzeléséhez, tarcunk gye,. 
gítéséhez. l(ülönösea a • klllllszentmik
lós�budapest: viszony atban köz,eked0 
mu.nkásvonai rendes közlekedtetését 
kérjük. Megállapilásunk az, hogy sok 
esetben azért kap a 939-es 15-20 
perces késést, mer\ egyes állomásokon 
tehervonattal elöztetik meg munkás 
vo-iatunkat. 

Arra is lig-yelemmel kell lenni, hoizy 
a késett \'Onaiokrói leugrálnak mun• 
kástársaink, s hogy néhány percet be. 
hozzanak, még életüket is kockáztat
ják. 

A H IRHEDT PEVE.R-PAl(TU MOT 
30 esztendővel ezelőtt, 192 1  december 
22-én kötötték meg. Harminc eszten
deje annak, hpgy Peyer és a Szoéiálde• 
mokcata Párt másik két funkcioná
riusa, Farlkas és Miaklts aláírták azt a 
titkos paktumot, melyben eladták kép
viselői mandátumul< fejében a magya, 
munkások szervezl<edési jogát. A mun
kásárulók a paktumban arra is ígéretet 
tettek, hogy nemzetközi kapcsolataik 
segítségével szolgálatára les.znel< a 
Bethlen-l<ormánynak külföldi kölcsönök 
megsze,,:ziésében. az ellenforradalmi 
rendszer megsa;ilárditásában A felsza
badult magyar vasutassá2 gyűlölettel 
gond-OI vissza a mull gyászvltézelre és 
mé1t szorosabbra tárják soraikat, s kí
méletlen harcban állnak Peyerék ittma• 
radt elvbarátaival, a jobboldali szociál
demokratákkal. u imperialisták aljas 
ügynökeivel. 

A RAI<OSI FOTOHAZ dolgozói de
cember 6-ra részleteiben is teljesítették 
1 95 1 .  évi tervüket. A kocsijavítóműhelv 
dolgozói Sztálin elvtárs születésnap
jára 600 teherkocsi meg-javítását vál
lalták és elhatározták. hogy valameny
nyi kocsit az érkezés napján megjaví
tanak és ,�sszaadnak a lorg-a omnak. 

BUDAPEST NYUGATI·P U. I<E
RESI(EDELMI FűNűI<SEGE ez évi 
tervét december 12·én, a szombathelyi 
osztá lymérnökség- dolg-ozói pedig de
cember 14-én fejezték be. 

T• mondtad azt, hoqy nem kell felkészUlni a �i forq,aJomra, mert 
az idén sem lesz télll 

IISl!11ételten arra kérü!llk benneteket, 
hogy a Hatvanból induló 329-es és 
337-es, s a Ceglédről 3 óra 55 perckor 
és 4 óra 25 perckor induló vo:iatok 
menelrendszerinti pontos továbbításá
ért harcoljatok, használjátok fel ezen a 
téren is a h& szovjet vasutasok ta
pasztalatait Ha pedig kell, léojetek 

A LANDLER JENO JARMOJAV!Tö 
OV DOLGOZOi november 30-ra be
fejezték ez év-i tervüket. Ezzel a lény
nyel a december havi teljes termelési 
értékkel mintel!')I 12 millió forinttal és 
négy és nel!')ledmill .ó forint anyaiz
meg-takarítással teljesítették túl tervü• 
lret. 
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M Csonka Mlhilly �tahanovista f(lt6k, szegedi tat6há.t, � 
� Az őszi forgalom sikere.s megvalösitása érdekében ezldetg a követ- , 
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� viszonyítva 26 százalékos, a 2000 tonnás mozgalomban 17 túlsúlyos vona- 'I 
� · tot, a 4'-<>s mozgalomban pedig 2 1  vonatot továbbítottak. Javítási költ- • 
; ségüket a tervhez vlszonyflva 42 száZalékkal csöl<kentették A mosástól- !fi. 
f.é mosásig moz,galomban eddigi eredményük 25.000 km. Kimagasló teJJesíL lJ 
11, ményüket a forgalmi dolgozókkal való szoros el!3/ütt.müködéssel érték el. � wz, &�i � Pe,«:/� d«4Já/-óe 
� Kovács Mihály .sztahanov sta mozdonyvezető, Ratl<ó Já.nos és Makai � 

lf951 . tVI AUGUSZTUS 20.TOL NOVEM• 
BER 30-IG AZ 6SZI FORGALMI VER
SENYBEN LEGJOBB ÉS KEVtSBBt JO 

EREl)Mt!;NYT ELtRT SZOLGALATI 
H ELYEK 

A LEci�i
G
l��L�fc,.G_f.

L
!� .. YEK: 

l. Miskolc, személypályaudvar. Az. 
egy kocsira eső mozditásl Időt 1 17 szá· 
zalékra, a vonatterhelési tervszámokat 
126 százalékra. a menetrendszerintl vo
natlilditást 105 százalékra, a kocsltar
tózkodásl egyoogidöt 1 1 3  százalékra 
teljesítette. Az anyagtakarékosság! té
nyezőt 125 s,záza!ékra teljesitette. Ko
csi forgalma 247 .!?38 kocsi. ös=es pont
száma: 196 pont. 2_ Bp .. Ferencváros pu. 
összes pontszáma: 1 94 pont. 3. Pécs
bánya-Rendezö állomás, összes pont, 
száma: 1 60 pont. 

• KEVt.SBBt JO EREDMtNYT ELtRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

1. Ceqléd ál lomás. összes pontszáma 
- 17 pont, 2. Tatabánya-Alsó, Almás
fUzit6 és Bicske állomások. Vonatkozó 
Jelentésüket Ismételten nem küldték 
meg az lll:'azgatóságnak. 

.VONTATASI SZOLGALAT 
A LEGJQBB SZOLGALATI H ELYEK: 
1. Szeged, fütöház, Mozdonyjavitásl 

kÓlt.sé-J�'iltket a tervh'ez viszonyítva 27 
százalékkal csökkentették. Az egy üzemi 
mozdonyra esö papi ki!ométertelj�Hmé
nyüket 1 százaléh"'kal emelték. A 2000 
tonnás mozgalomban a nap1 többterhe
lés 50 tonnával emelkedett. A mo.sás\6!
mosáslg mozgalomban a mozdonyok 
kilométerteljesft.ménve 10 százalékkal 
eme!kedett. A · minden tlt Jövedelmezö
ségéért mozgalomban a vonalt moz-
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A vontatas1 személyzet hibáJából két 
ezolgá<latképtelenség fordult elő. bal
eset nem történt. összes pont.sráma: 
520 p,ont. 2 Miskolc, fütöház. összes 
wntszáma: 42,!i pont. 3. Szombathely, 
füt6ház, összeg pontszáma: 377 pont, 

KEVtSBBt JO EltEDMltNYT ELtRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

P'ORGALMI SZOLGALAT 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELtRT 
FORGALMI SZOLGALATTEV6K 

(11,, tii„ Itt/a, csoportba· tartozó 
szolgilfatf helyeken): 

Galambos László fötiSZlt, Veszprém
küis6, A 24 órás vonatforgalmt tervet 
78, a tehel'Vonatok terhelését 125, a 
személyszá}.Jító vonatok meQetrend sze
rinti Indítását 105, a tehervonatok me
netrend szerinti Indítását 100 száza• 
lékra teljesítette. A 4-es mozgalomban 
közlekedett vonatok tervszámát . 150 
százalékra teljesitette. összes pont
szama: 98 . . 

Majoros Imre forgalmi szolgálattev6, 
Pécs-bánya-rendező. összes pontszáma: 
88. 

LEGJOBB EREDMtNYT " ELERT 
VALTOKEZEL6K, VALT06ROK: 

Ifj. Sipos Imre állom'ásfetvlqyáZó, 
Debrecen. Személyszállító vonatok me
netrend szerinti indítását a tervhez 
viszonyítva 1 10, a tehervonatok menet• 
rend szerintt indítását a tervhez vfszo
nyftva 1 10, a göztartásl egységidclt 129. 
az egy kocs1ra esö l)'lozdi(ás! tdót 1 16 
5zázalékra te!Jes!tette. A vonatok je:zö, 
nél való !eltartásá,t csökkente.tte, te!je
sltése 106 százalék. összes pont· 
értéke: 142. 

Naqy ijároly vált'66r, Szentes. összes 
nontértéke: 130. 

GYENGE EREDMÉNYT ELtRT 
VAL TOKEZEL6, VALT66R: 

Kiss József, Móri Bé"fa és Nagy Ben
Jlimln váltóörök. Pttsztas.z,ibolcs ál!<>
máson hanyag és figyelmetien szolgá
la'ttételOkkel ba.leootet idézteil< elt5. 

GYENGE EREDMtNYT EL tRT Jii András f.(itók, debreceni füt6ház, � ' FORGALM I  SZOLGALATTEV6: \ Az öszl forgalom eddig! tartama alatt a következö kimagasló ered· � 
Juhw, Gábor forq..-lmi $ZOlqálat11ev6, 11, rA0���1:G.�
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�rv��:"t\Tz�ri'.vt:: � HarkányfUrdö, Előzetes ér-testté.s nélkül � 28 százalékos. A 2000 .tonnás mozgalomban 61 túlsúlyos vonatot a 4-es , elfo.<:Jalt vágány,:a .v.on?tot Járatott. Jii_,.,. mozgalomban 5 vonatot továbbftottak. Javítási költségüket a "tervhez 'a · vJs,zonyltva 15 százalékkal csökkenteltél<. A mosástól- mosásig mozgalom LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT .• Y4 eddigi erdményilk 18.068 km. Hlváló te!Jesftményűket példamutató mun- Y VALTOKEZEL9K, VAL1"06RöK: � káJukkal és mazdonyuk J� karbantartásaval érték el. '4 

Kiss Pál Gyula váÍtóke�16, ' Fén.yes- � · Csóti Józs� Jt!lvényes sztahanovista esztergályos, SZeqedl fQt6hiz. � 
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�.;rt::1,;á'fsá�?���t� � . A ml,npség!- _munka és az anyagtakarékosság fjgyelembevéte!éve1 209 � 

kentette. Tel1esltése 116 ,százalék. Az � százalékos eredményt ért el. Kiváló teljesítményét emeli. hogv munkáját � 
állomáson tényleges munkát végző i/, h

e
':-!';

I
:!�t

n��!fól végezte, am! mintegy 1520.- forintos megtakarltást � 

��'i�1��;!
0

�9:
r
:1�'1�

á
� ��'ir.;;t�: � , 

koóásJ egységldt5t 246 százalékra telje- 11, FORGALMI SZOLGALAT, 
r:. slté1te. öss,.es pontér!éke 261· pont. � Budai, Lajos forgalmi szolgálattevő, Kiskunhalas. � 

Mátyás Ferenc v-áltókezelö, Mez61ak. J A kocsiforduló leszorítása érdekében a 24 órás vonattorga!mt terve• 'a összes pontértéke 234 pont � ·ra, a tehervonat terhelését a tervhez Yiszonyitva 1 15, a személy- é-$ teher � 
GYENGE· EREDMtNYT ELtlt-T � vonatok menetrend szerinti lnditá.<át pedig J OO ozá.7,alékra teljesítette 

VALTOKEZEL6: ' � 
I<lvá!O t1•!Jesltményét ·a brlg6.d t,agjaln!lk szoros egytlttmOk(!désével érte el , � 

Pecz Sándor válf6kez&lcS . .  Hark,ny
- � KERESKEDELMI SZOLGALAT. t 

fürd6. Előzetes értesltés nélkül elfog. � Nilidal György 6 16 brlgá!IJ,a,, Szen-. � lait vágányra vonatot Járatott. il ö • � 
t
J('-z s'Z! forgalom gazdaságos megvalósftása érd<ili;ében az árumoz. ;a. 

VONTATASl SZOLGALAT Á! �kát 
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:'e�j..8iftniétj�''.tt�1:fd�:if � LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT .; ezoros egyúttmúködésének tulajdonítható. . 'a 
MOZDONYVEZETOK tS FOT6K: "" ,. 

Tassi Mihály sztahanovista-Jelvényes 11,. PALYAFEffNTARTA.51 SZOLGALAT. 
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���t!:'.ó el6munkás • brigádja, Békéscsaba osztálymérnökség ! 
Csonka Mihály szitahanovista fü.-t6. Sze- , ' -, A munka Jó- megszervezésével, valamint a munkai dö telje.s ktha:i:;z. � 
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Fontor János el6munk6s N brigádja. Omiskolci osztálymérnökséq. -� 
26 s?..ázal&. Mozdonyjavftá::;t kölL�gük � Vámos.�yörki .szak?sz.án vágan�·szabály_bz�si mun_k.Hatoknál 1 48 szá- � LEGJOBB EREDMltNYT ELtRT 410 rorinl. Szo!gá!atukban baleset és zalékos teJJesltményt ertek el. mmagasló te?jesítményoket a Rova!Jov'" f 

KOCSIMESTEREK: .szol.<tá!alképte,Ienség nem fordult elt5. 
' 

munkamódszer gyakorlati alkalmazásával érték el. 
" 

� Szepesi János f6ke>esimester. Miskolc Mosá,stól -mosáslg -mozl!alombnn ezidelg 
%11,._.,. ..,,,_.,. ,,,.,.!.._.,. -.,� . .,. . • ..  . 

,> sz:pu. A7- e!1,v kocsira esö mozditási 25.000 km-t tettek meg. Több!erhelés• .., .. ...,,,.., "'·"' ...,J,i "•◄:► "<b- ..,,.-<llll!" "'/411i,.. �,,.,. "'/4111�.,. "'/41,IJ." "'/41Íi-� "'Ili�.,. .. /4111�.,. "-i4:►"' •/41ii:' 
egység)döt ! 28. a tehervonatok terhe!é· :�I �;�';!�:it
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� KERESKEDELMI SZOLGALAT GYENGE EREDMtNYT ELtRT Rét 125. a_ tehervonatok menetreud összekapcsolású vonatot ÍOvá,bbltottak. LEGJOBB !:'.REDMtNYT ELl':.RT TERVHIVATALNOK: szerint! lnd,tását _95, a 4--es mozgalm

1
1 A minden űt Jövf)(:lelmezöségéért moz- ' 

vonatok lervs,ámat 1 10 _ s�zalékra te - '(alomba" . �észt .ve.szn.ek, vonatjal'kat SZALLITASI TERVELLENORöK: Lengyel Gábor, Celldömölk. összes 
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ké•ésmentesen továbbftJák. · · Ovárl János, Pápa. össz.,,. pont�záma pontszáma - 34. 

LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT i:,esvárl lstvAn é,a Vasas János füt6, váílalatok ötnapos berakási terveinél az NOVEMBER 30-IG. 
t. Hatva-n, tatóház összes pontsztáma: FORGALMI SZOLGALATTEV6K Miskolc: füt6haz, t:lsszes pontértékük: :'.
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lrányvonatt terv· FORGALM I  SZOLGALAT - 291 pont. 2. Hámán Katö-fütöháZ. K",ZtPALLOM,ASOKON 177 =• 

összes pontszáma -:,_ 2!19 pont. · · · '  " ·  · ' � · : �- ·- � ' � • � � .• Be!CZI Sándor, Sárvár. összes pont· G URITASNAL LEGJOBB EREDMÉNYT 
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EREDMtNYT ELtRT DOLGOZOK: 
LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT , Berta Pál qurításvezetö és brlqádja, 

1. Hódmezővásárhelyi osztálymérnök- száza.lék. Az áliomáson tényleges mun- MOZDONYVEZET6KNtL ÉS FOT6KN�L TERVHIVATALNOKOK: Dombóvár. A vonatszétrenclezésl mOve-
kát végzö tehervonatok tartózkodását KörtvéJesl ödön -mozdonyvezet6 és Bicskei Kiss Béla, Gy6r. összes pont· lelek egységidejét 138. a legurított ko-

ség. A�lagos telJeslt�ényi százaléka 129 csökkentette. Teljesítése 220 százalék. Bányai Imre fat6, ·Békéscsaba fút6ház. száma 300. Az ötna'pos bera/kást tervek- esik mennyiségét a tervhez viszo�zázalek. A [-elmerült munkaórák 92 A kocsltartózkodási e,s,ységldőt 132 szá- November 27-én az 1614-es számtl vo- né\ az eltérés - 2 százalék A stl'Y· nyitva 165 száZalékra teljesítették. 6'Zázalékát dolg_ozták le teljesit.ménybér- za'é-kra teljesítette. összes pontértéke: nattal „megállj" je1"ö mellett OrosháZán ponti vá'•lalatok ötnapos berakási ter- szolgálatukban aláváitás, uto!érés és ben .  Az átlagos rakodást időt 0.72 órá• 

1

234. be-haladtak az állo,násba. . velnél e:térés nincs. Irányvonal! terv- helytelen sa.ruzás nem fordult elö. ró! 0.40 órára csökkentették Klvá>ló Kovács József tiszt, forgalmi szol(Já- Tóth Lajos mozdonyvezet6, P.ées fiit6- te!jes!tése 260 s.z-áz.alé"k. összes pontértékük 206 pont. eredményüket a munka Jó megszervezé- lattevö, Debrecen-vásártér. összes pont- ház, Hanyag szo!gálattétele miatt Jobb FUrd6s Gyula, Bp. Nyugati, összes 
sével érték el. .,sszes pontszáma: .69.-20 értéke: lRR. hátsó ft5tengelyágya kiolvadt. pontszruna: 275. Juhász Pál qur[tásvezető és brigádja, 
pont. 2. Kiskunhalasi osztálymémökséq. ,-· -----------------------------------------·-----------, 

Rák
os

rendező. A vonatszétr
e

ndezés
! ö·sszes pontszáma: 68,40 pont, 3. s.;.' mavelet egységldejét 1 19. a legurltott 

k.éscsabal osztálymérnökséq, összes mérnökeink már „téroe;:i.k" az új pá- kocsik mennyiségét a lervhez vtszo-
pc,ntszáma: 68 pont • • ·• · f i  

lyakocsikat. nyitva 118 százalékra telJesitették. 
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Szolgálatukban aláváltás. utolérés és 

KEVtSBBt JO EREDMtNYT .ELtRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

· 1. Székesfehérvár; osztáiymérnökseq. 
összes pontszáma-: 42.6 pont_ 2. , Bp., 
Józsefvárosi , osz,tálymémökség. összes 
pontszáma: 42.S pont. . 

KERESKEDEi-Mi SZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
I. Bp., Nyugatl-p, u. kereskedelmi f6-

116kseq, Az átlagos rakodási !döt 18 
száZalé<kkal csökkentette. A J<ocsrklhasz
nálásl .  yalamLnt állomási kocsiklhasz
n*lás! tervét 128, illetve 102 száza.ték
ban tel.lesltette. Irányvonatképzés terén 
200 százalékot ért: el .  ötnapos berakási 
tervét 100 százalékban te!Jesitette. A 
kereskedelm! dolgoz�k · átlagos foglal
koztatás! fokát 92 százalékra növelte. 
Anyagtakarékosság terén .49 százalékot 
ért i,1. Jó eredményét a komplexbrigá
dok al<tivfzálásán kereszto,J érte el 
ö....,s pontszáma 376 pont. 2. Záhony 
ál10111ás, kereskedelmi főnökség, Osz
·s:zes pontszáma: 369 pont. 3. Győr állo
más, kereskedelmi fónökséq. összes 
pontszáma: 339 pont. 

KEVítSBBt JO EREDMtNYT ELtRT 
SZOLGALATI HELYEK! · 

' 
1 1. Bp, Déli-p, u. kereskedelmi fönök-

séq. összes pontszáma: + 77 pont. 2. 
Kecskemét, kereskede-lmi főnökség. ösZr 

,szes pontszáma + 77 pont. 

MOHELYI SZOLGALAT 
4 LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT 

SZOLGALATI HELYEK: 
,1, tsz,aki Járómlljavitö Ozeml Válla

lat. fd'5arónyo., tervét 1 15.7 3záza· 
Jékra teljesitette. 3.48 szaza!ékos ter
melékenységgel, é" 95.3 százalékos t!!rv
szcrúséggel. Vállalásá� 407 száza 1ekra 
te}!-esftette. Anyagtakar..ékosságban az 
egv főre es6 érték 484 forint .  öss2.ies 
pontszáq,a 41 .52 pont. 2. Miskolci 
Járómüjavltó Ozerhi Vállalat. összes 
pontszáma 38.08 pont 3. Landler Jenő 
Járómüj.avítö Ozemi Vállalat. összes 
pontszáma 37.48 pont, 

REVtSBBt JO E,REDMt.NYT El,tRT . 
. "SZOLGALATI HELYEK: 

f. Szomba:thelyi Járómüjavitó Ozemi 
Váll,alat: Osszes pontszáma 2,9.69 pont. 
!:!, Szolnoki . Járómdjavító üzemi Válla
lat. összes i,ont�záma 1 6.97 pont. 

AZ őSZI FORGALMI VERSENYBEN 
AUGUSZTUS 21-TOL NC1"<':M6ER 30-IG 
BEZ�ROLAG A LEr.JOB� •� KEVÉSBBt 
Jó EREDM ÉNYT ELÉRT DOLGOZOK 

r _ 
SQ,r; U]llSana helytelen saruzás nem fordult elő. 

majd mi felójjük öss,,es pontértékük 1 1 1  pont. 

Miért nem lett sztahánoyista 

Császár és Bartha
„ 

kartárs 
A MA V Felépítményi- és Vasanyag. 

javító OV szegedi műhelyének vezető• 
sége sztáhá11,0vista oklevél elnyerésére 
terjesztette fel Császár Nándor villany
h.egesztőt és• Bartha Ferenc kovácsot, 
előző háromhaui tel;esítm.én/.lük alap
ján. 

Miruiúttim még csak fok,:,zták ered
ményeiket a felteril!sztés után és arra 
törekedtek. hog_q a sztahánovista 
büszke címet méginkább kiérdemeljék. 
Feltételezték. hogy a Vasúti Főosztály 
'6/d ügyosztálya, miután értékeli a két 
sztahánovisfa /elölt jó munkáját, min
dent megtesz azért, hogy időben meg
kapják az okleveDet. 

V asanyagjavitó 0-V versengfel.elase ·.....! 
nem is szólva Császár' �s Bartha kar
társakról - egyre !esték a Vasúti Fő
osztá/flbÓl érkező poStát: vttjjo-i meg. 
érkezik-e? 

Egy na.póri aztán tén.yleg megérke· 
zett a várt posta. A . 61 d ügyosztály 
arról értesítette · az. üzemet, hogy a két 

sztahánóuista bekűldött duniirígtti ,;el,• 
tüniek". 

A 61d ügyosztál.y rossz munkája 
miatt a ·két do!gozó nem lett sztahá-
novista. . . 

Az a véleményünk, hogy az ilyen 
.,hiányosságokat" egyszer s minde'l
korra fel kelt számolni a 61 d-ben, mert 
�zz.el nem előrelendítik, hanem féke

K.at.ona _ Lajos, a_ Felépítményi- és zik a ua.sutasok rrersenyét. 

Molnár Lajos újítását elutasították a vasúton, 

de a Sztálin Vasmúnél már alkalmazzák 
A ,ieptcmberben megtartott vasu

tas újító értekez'et sok hiányosságot 
l\ozott felszínre. A szakszervezet se
gítsége és harca azonban még mind;g 

nem jelenti v • gét a vasutnál lévo 
bürokráciának. amely bürokrácia so)< 
értékes újítás nyakát töri." 

Itt az én esetem. Mé� márclus 
első fel�ben beadtam egy újítást. 
Ebben az ü!közőknél ismeretes ütő
dés. zökkenés csökkentését szolgáló 
újtípusú heveder alkalmazását java
soltam. 

Az újítási birotts ág nyolc hónapig 
tartogatt,i fiókjál>an, 

mig végre táq�·ya lás alá bocsátotta. 

A javaslatot egyébként hétről hétre 
sürgettem. Azzal biztattak, hogy már 
rajzolják, s a.zóta is rajzolják. 

Méi;t mull év februárjában meg
kezdtem újítási · tevékenységemet. 
Turbinák elhelyezéséj: javasoltam pél
dául a vízdaruk fővezetékében, hogy 
áramfejlesztés révén lpari és világítási 
célra felhasználhassuk· 

Az újításomra nem is válaszoitak.  
Ebben az esztendöben a Sztálin 

Vasmünél már alkalmazzák is. 
A közben beadott ú.iításaim soroza

tát nevetséges indokolásokkal utasít
ják el. A pályakocsi kirakós1,erkezet 
újításomat azzal utasították el, hogy 

SIKTOLATASNAL LEGJOBB EREDM tNYT 
Agoskm elvtárs, miókor · kijött a mi- �LtRT BRIGÁD 

nisztériumból. javaslatomat felül' {Osztályon felüli 1 . .  1/a. és 1/b csoportba 
vizsgálni, így vélekedett: ,.A multban tartoZó állomásokon): 
rtem kaptak semmit az ilyen dolgokért, Bede 11 ,  László tolatásvezető és 
most pedig minden szamárságga! brigádja, Miskolc szpu. A 24 órás 
jönnek,' mint újítással. Különben csak vonatforgalm; tervet 1?8. az eJty kocsira 
újítsanak, majd mi 1-előjjük", esö mozdítási !döt 1 1 9. a tehen•onatok 

Persze ez· nem vette el kedvemet és terhelését a tervhez vlszanyilva 127. a 
. .. t „ d tehervonatok menetrendszerinti !nditá-egymásután újabb három ÚJI ast a · sát 105, a 2000 tonnás vonatol< összetam be: ezek egyike a vasbetonaljak- áll!tásánál pedig 106 százalékos leUe• 

nál  új sínrögzftés, amivel a nyombö- sftményt <írtek el. Az áitaluk inditbtt 
vülés is szabályozható. · A mási� újí- tehervonatok 60 száza,léka szavatossági 
tási javaslatom: oszlálymérnöksé- levéllel köziekedett. összes pontértélkak 

günknck szüksége van 500 darab la- 1 12 pont. 
katra. öcska, használható anyagba! Mih�lyi Béla �latásvezet6 és brigád· 
erős és biztonság-cs lakatot . ál l itottam Ja, Szo!nol( A 24 órás vonatro,·galml 

e.lő. Ezt is bead'tam, de hogv mikor tervet 85, az egy kocsira esö mozdítás! 
időt 106 a tehervonatok terhelését a 

kerül tárgyalás a!á, azt nehéz lenne tervhez �lszonvítva 117. a teher-vona,ok 
megjósolni. menetrendszerintl indítását 85. a 2000 

Ezideig 35 újítást adtam be. de ne- tonnás vonatok összeállitásánál pedig 
gyedrészet sem fogadták el. Osztály- 1 20 szá.7..alékos eredményt értek el. 
mérnökségünk újítási javaslatait összes pontértékűk 96 pont. 
egyébként nauslani Neumann Rezső KEVÉSBBÉ JO EREDMÉNYT ELt.RT 
volt műszaki főtanácsos bírál_ja el és DOLGOZOK: 
határozza meg már előre, hogy az Kálóczi Miklós és Majzlk Illés kocsl-
í,jítás alkalmazható-e, vagy sem. Meg rendez:ök, Bp. Ferencváros. Az őszi for
sem vár}B az · ö11etnapon a _javaslat- galom Jelentöségét semmibe véve. a 
tevők mondókái"t, már előre így be- munkafegyelmet" megszegve. ittasság 
szé1: ,,Ez már uan/11 €s görcsösen miatt három naÍ:,ig szolgá:atból távol� 

szorítja a pénzes 1,acskót. de IÍa a maradtak. 
bizottság tagjai mégis elfogadják. e1 '  
mondja: ,Kérem jegy,ökönqt•be fn!!
lalnl, hogy az i{!az,;atóság megbí
zott;a nem járult hozzá". IQ"en P'Va 
kori eset az is_· hog-y az egvsz�ríí dol 
gozók javaslatai  e!l'yáltalán nem ke
-rülnek úiítási bizottság- elé. 

Mi, újítók va1ahog,v ÚP.'Y látjuk. hog, 
a bürokrácia útvesztőjében már so!-
kezd„mén·vezés 'elveszett. Az újítást'l
kat felülbíráló bizottság nem vállal 
lelelössél!'et az újítás elbírálásáért. 

. Elodázzák azzal. hogv az ú i itás nem 
m�i:rfe!elő, s íg-v megszabadulnak a,  
Ííjítótól és  az újítás az  aszt a lfiókhe 
kerül. 

Molnár Lajos, 
111 Budc,pest.Józsefvárosi 

Osztálymérnökség dolgozója. 

(' . �::..-,..�,C,.:J, JZtJal"íh·• '.1� 
A KözJekedés- és Posta:0.l?VI M101szte1·tum 

és e Vasutas iSzakszervezet laoJa 

· Megjelenik havonta kétszer 
Szerkes2,U a szerkesztO bizottság. 

Laptulajdonos: & Közlekedés- és PQ\'lla
Qgyt Minisztérium i. Vasut1 FőosztáJya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, Vt„ Munkácsv M1haJy.u. t�. 
Te•efon- 1 18-887 ! 24-89;3,. 313-744. 

Kiadóhivatal: Vll., Rá.kóczl·tlt 54. 
Sztkra l>apnyomda. Budapest vm„ 

József-körilt 5. 
B'elelös oyomdavezet6: Kulcsát Mihál)', 

.... 



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

·:.A 'K P. M . VA S ú T '  F Ő  o s  z T Á L:YA . .é ·s . A  .VA S u T A S s z  A K-.S z E ·rt v  E z  E f,,, ,LA ·P J A · 
XLIH. EVFOLYAlfl, to. SZAM. 

Nemes versenyben 
a minisztertanács zászla jáért 

Írta : Bebrits Lajos, közlekedés• és postaügyi miniszter 

A 
di�siryő�i _doh?ozók_ 

kez_�e
.: 

Közlekedési és mélyépítési 
menyezesere szeleskoru üzemeink dolgozóí kimagasln 

verseny indult vállalataink, üze- eredményeket értek el a kon
meink között az aikotmány im- p-resszusi versenv során és r.zzel 
nepé11ek tiszteletére. Ehhez a kifejezésre juttatták szeretetü
vr.rsenyhez széles körben csat- ket. ragaszkodásukat Pártunk 
lakoztak tárcánk j<özlekedési, iránl 
posta- és mélyépítési üzemei, Most alkotmánvunk ünnepP-
szolgalati helyei. nek tiszteleté1 e az elért eredmé-

Vállalataink, üzem� egy- nyeket tovább kell fejlesztenünk. 
más után vállal j ák teljesítmé- A közlekedés- és postaügyi 
nvük fokozását, a terv idő előtti minisztérium dolgozóinak az al 
tel iesítését. Vállalásokat tesz- kotmánv ünnepének tiszteletére 
nek az anyagtakarékos.ság-ra, t�tt eddigi vállalásai azt mutat
amelmek eredményeképpen sok ják, hogy megértették alkotmá
tonna vas, színes fém. fa, üzem- nyunk jelentőségét, hoi?v meg
anyag, szén halmozódik feL tanulták értékelni, mit jelent az, 

Vállalataink, üzemeink egymás hoP-v orszáP-unk a dolgozó népé, 
.tán vállalnak kötelezettséget hogy minden, amit építünk, visz
arra is, hogy az üzemen belül i  szavonhatatlanul a miénk. Tár
szervezettséget meg magasabb c-áink dol[!ozói az eddiginél jobb 
fokra emelik, hogy az tizemek munkával ünneplfk afüotmá
közötti együttműködést aregja - nyunka.t és alkotmányunk meg-
vitsák. teremtőjét, Rákost elvtársat. 

KorrnánYUnk üdvözli do�o- y asúti közlekedés dolgozói!  

zóinknak ezt a k�demén,,.ezé- A minisztertanács zá ·z-

sét és a maga részéről elősegí
teni kíván ja, A minisztertanács 
június 22-i ülésén négy 'fándor
zászlót alapított az alkotmány 
ünnepének tisztelet-ére rendezett 
verseny győztes üzemei ré
szére, egyet a bányás,zati é� DP· 
hézípari, egyet a,z építő- és 
építöanyagipari, egyet a könnyű
és élelmezésipari és eg-yet a 

közlekedési üzemek részére. 
Tárcánk üzemei tehát versenybE' 
léphetnek a közlekedési üzemek 
ré;:zére felajánlott és az éoítö
ipar részére felajánlott minisz
tertanácsi vándorzászlókért. A 
vándorzászlót a minisztertanács 
első ízhen ez év augusztus 
20-án, alkotmányunk ünnepén, 
és ezentúl minden évben augusz
tus 20-án ítéli oda. A vándor
zászló elnverését jelentő kitün 
tetésen kívül a győztes üzem 
50-150.000 forintig terjedhető 
pénz jutalmat kap, amelynek felE' 
a dolgozók jutalmazására, másik 
fele aL. üzem szociális-kulturális 
létesítményének fej lesztésére 
szolgál.  

A 
minisztertanács vándor-
zászJa ját és az ezzel járó 

pénzjutalmat az a vállalat, üzem 
nyeri el, amelyik folyó év 
augusztus 20-it: szóló tervte!Je
s!tesében. Uletve túlteliesítE\sP 
bP.n 

az anyagtakarékos.sáf[ban, 
a minőségi termelés mee:• 
iavításában, az üzemek kö• 
zötti e�yüttműködés kiépíté• 

sében 
a legjobb eredményt éri el. 

lajáéd a dolgozók kezdeménye-
zésére meli!indult versertyben 

fokozzátok a raksúlyt, J!yor
sítsátok a kocsifordulót, 
csökkentsétek a szállítás ön
költsél!ét és emel jélek a ja

vHások minőségét1 

Harcolja tok a vonatközlekedés 
menetrendjének pontos betartá
sáérN 

Gép járműközlekedés és ha jó
zás dolgozói! Növeljétek a szál
lítóté.r kihasználását, csökkent
sétek a l 00 kilométerre eső 
üzemanyagfogyasztást! 

Városi és távolsági közlekedés 
dolgozói ! Az utasok jobb ellátá
sával, a menetrend pontos betar
tásával javítsátok a közlekedé,; 
minőségét. 

Posta dolgozói ! Az egy före 
eső bérmunkaegyséi? növelésével 
harcol jatok a hírközlés és levél
irányítás 2:yorsaságáért és pon
tosságaértl 

Mélyépítés és útfenntartás 
dolgozói! Az anyagtakarékosság-
gal és a munkafeJ:rYelem meg
szilárdításával harcol ja  tok a ter
vek határidő előtti teljesítéséért! 

Elvárom a tárca minden dol
g-ozójától. mérnököktől, techni
kusoktól, vállalatvezetőktől és 
minden egyéb vezetőtől, hogy 
minden erővel küzd jön az első
ség dicsőségéért! 

Közlekedési és mélyépítési 
dolgozók! 

Előre nemes versenyben a 
minisztertanács zá.szlajáértl 

Ara : 20 ií H. ,.. 
1
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A PÁRT VEZETÉSÉVEL ÚJABB EREDl,fÉNYEK FELÉ 
} 

Írta: Gáspár Sándor, a vasulas szakszervezel főtitkára 

A 
felemelt ötéves terv hatalmas 
szállítási feladatok elé á l l í tja 

a dolgozó vasutasságot. A szocia· !izmus építése ütemének meigyor
sítása a vasutas dolgozók szamara 
azt jelenti, hogy erőinket tovább 
kell fokoz.ni ,  emelni kell a vasút tel
jesí tőképességét, munkaiegyelemre, 
szocia l ista hazaszeretetre, a dolgozó 
nép tulajdonának védelmére kell 
mozgósítanunk dolgozóink lizezreit. 

A felemelt ötéves terv feladatai· 
nak maradéktalan elvégzése meg
követel i ,  hogy munkankból te! jesen 
lüküszöböljü-k a szociá ldemokrata 
munkamódszert, kíméletlen ha rcol 
folytassunk a fegyelemlazitók és az 
imperialisták belső ügynökei ellen, 
dolgozó népünk ádáz el lenségeivel 
szemben. 

Azok a felada1ok, melveket Pár
tunk I I. kongresszusa ·határozata 
alapján, valamint a Pártunk útmu
tatását követő dolgozó parasztság 
munkájának eredményeként betaka
rításra kerülő hata lmas termés
mennyiségek e}szál l ításával már 
ebhen az időszakban el kell vé-gez
niink, óriási felel6séggel, fokozott 
munkával járnak. Növelnünk kell 
a vasút technikai felkészültségét, a 
vasutas dolgozók öntudatiit, tovúhb 
kell szélesíten i ,  meg kel l  szi lárdí 
tani  szocial ista munkHíeg·yelmet. 
Mindez elösegíti a vasúti tervek 
gazdaság-as végrebajtiisát. a 57.0v
jetunió á ltal vezetett békl"l:ábor ránk 
eső frontszakaszának erősödé,;ét. 

A felemelt terv küzdi>lmeiben 
gyorsabb ütemben kovácsolódik ki  
az új szocialista vasutas t ípusa. 
Ugyanakkor felemelt ötéves tervünk 
ennek a szocia lista vasutasnak jobb, 
boldogabb jövőt biztosít, életszín
vona lának és életkörülményeinek 
olyan javulását, amelyre az elmult 
rendszerben mégcsak gondolni sem 
mert volna. 

Ebben a munkában és harcban, 
amelyet az ötéves tervünk si

keréért folytatunk, fel nem mérhető 
segítséget kapunk Pártunk útmuta
tása meltett a hős szovjet vasuta
soktól is, élenjáró munkamódszereik 
és különböző mozgalmaik átvételé
vel és hazánkban való széleskörű 
a ika lmazásával. 

Feladataink eredményes megva ló
s ításában a kiváló munkamódszerek 
ismedetésén keresztül a kritika és 
önkritika fegyverének igénybevételé
vel szakszervezetünk eddigi lapja a 
,,Közlekedés" ts harcosan és ered· 
ményesen vett részt. Ahhoz azon
ban, hogy Pártunl I I .  Jmngresszusa 
határozatait a \"asútpolitikai Osztály 
segítségével a szakszolgálat és a 
szakszervezet munkájának megjaví
lásáva I sikerre vig:yük, szükséges az 

eddiginél is erősebb, harcosságában 
továbbfej lődő kötpontí la1> megte
remtése. Ezt a célt szolgá l ja a köz-
1ekedés- és postaügyi minisztérium 
1 .  Vasúti Főosztálya és a Vasutas 
Szakszervezet közös kiadá�ában 
megjelenő „Szocialista Vasútért" 
című ú j  lapunk. 

Az a tény, hog-v a minisztérium 
és a szakszervezet közösen jelentet 
meg a \'asútpo!it ikai Osztály e l !en
őrző segítsége mel lett egy új lapot. 
azt mutatja, hogy Pártunk vezeté
sével még szorosabban együttmű
ködünk a kitűzött kladatok sikeres 
megvalósításán. A közös k'a,jásban 
megjelenő J.apban még inkábt· lehe
tőség nyíl ik arra, hogy a s-takszer• 
vezet· és a szolgálati vezetés tárgyi
lagos bírá!atot és önbírálatot gya• 

koroljon vég�ett munkáj_a felett, 
amihez a reális a la pot a „Köz/e/le. 
dés" á lta l  széles aliipokra helyezett 
mw1káslevelező há lózatunk . fovábbi 
aktivizálása, a szerkesztés rnunh.á
j álía való fokozott bevonása fogja 
biztosítan i .  

A
.
z ú j  kiad�sban megjelenő la 

punkban tehát még nag�obb· terel 
kívánunk \adni az alulr.ól jövő kez
deményezéseknek, a szakszerveze·t 
és a . felső szakvezetés felé irányuló 
nyilvános bírá latnak. Ezen keresztül 
lapunk �aFcos segítőt�rsa lesz a 
vasutas ,  dolgozóknak abb;lsn a küz
deleqJben,. melyet a, Párt irányításá
val a .termelési előirányzatok telje
s ítéséért, a vasútnál megbújó' ellen· 
séges el.emek · lelepleiéséért és fel
számolásáért a szocia l ista vasút 
m('irteremtéséért vívnak. 

Úi lapunk a kiéleződött nemzet-
kqzi helnetben a békelrn rc 

kemény küzdelmei között, felemelt 
ötéves tervünk második esztendejé
ben, az őszi forga lom küszöbén i,n
dul meg. Mindez a körülménv azt 
követeli meg a „Szocialista · Vas
útért" szerkesztőbi zottságálól, hog� 
ígéretéhez h íven, harcos, meg alku
vás nélküli lappá izmosodjék. Olyan 
harci  fegyverré, mely képes mozgó
sítani a vasutas ,j0Jgozók2t az előt
tük á l ló nehéz feladatok elvégzé
sére, mely szilárd heiytá llásra, ál
dozatvál la lásra, hazánk, Pártunk, a 
nagy Szovjetunió iránti szeretetre 
nevel. 

Lapunk következetesen harcol 
Pártunk politikájának megvalósítá
sáért, a termelő mur1ka megjavítá
sáért, a munkafegyel<él ll megszilár
dításáért, a szovjet vasutasok pél 
dája nyomán k ibontakozott szlah:í 
novista mozgalmak továbbirjlcsz. 
téséért. Nem kíméljük erőiRkct, hog, 

leleplezzük a sorainkban megbúvó 
el lenséget, bOJlY küzdjünk a maradi
ság, a vaskalaposság elien és hogy 
következetesen síkraszál ljunk az 
újért. 

A Szovjetuqió vezette bekelábor 
harcát. csakis akkor tudjuk kel lő 
mértékben t ámogatn:, Páfll.L!lk ve

z-ető szerepének csakis akkor szerez• 
hetünk érvényt lapul)kon keresztü l ,  
ha ebbfo ·támogat bennünket a vas

µtas d.olgozók sz'éles tábora. Legye• 
nek a v_asulá.s dolgozók rn'inél szá
mosabban űj lapu'nk munk�társai, 
levelezői, segítsék .a.  ,;ier�eszlőbi
zottságot építő bírál atukkal, a lulról 
jövő kézdeinény!zéseikkel. 

A „Szocialista Vasútért" című 
lapnak a miniszt�rium és a 

szakszervezet közös kiadásában való 
megjelenése tehát nem jelent va la· 
miiéle egyesülést, ahol a szakszer· 
vezet vagy annak akár egy részterü
lete is egybeolvadna a Vasúti Fő
osztállya l, hanem azt jelenti, hogy 
Pá<rtunk útmutatása nyomán elér
tünk egy olyan á l lomáshoz, ahol a 
szakszervezet és a szakszolgálat  
célkitüzései alapjában véve azono
sak: a szocializmus és ezen belül a 
szocialista vasút mielőbbi megte
remtése. Az azonos célért folvó 
harcunkat a közös kiadásban meg
jelenő lapunkka l  i s  szimbolizáljuk, 
egy célért, a szocializmus megvaló
sításáért harcolunk és lapunk fej
lécén igen találó ennek a közös 
küzdelemnek a meghatá rozása. hogy 
a szocialista vasútért egyesítjük 
erőinket. 

Ebben a küzdelmünkben minden 
segítséget megad számunkra a Párt, 
a \'asútpol itikai Osztály és ezek a 
körülmények biztosítékot jelentenek 
arra, hogy a lap a vasutas dolgozók 
hozzáfűzött reményeit beváltja. 

ELŐRE A BÉKEMŰSZAK S I KERÉÉRT !  

Június 28-án lelkes tiltakozó béÍ;4gyülést tart�ttak a Landler Müvek moz. 
donymühelyében. A fiatalok egy csoportját 1\\1-jr,k a k�pe.n: ··Ung.vári Benjámin 
ifi lakatos és társai ti ltakozó nyilatkozatot írnak alá az FDJ ny11gatnémetor• 
szági szervezetének imperialisták által történt · megszüntetése miatt. 

-

A szovjet vasutasok napján forró, testvéri üdvözletünket küldjük példaképeinknek : a hös szovjet vasutasoknak ! 



, 

A Szakszervezeti Világszövetség Végrehajtó Bizottsága 
határozatot hozott a békeharc fokozásáról 

A Szakszervezeti Világszövet5ég .az 
elmúJI napokban Bécsben ülésezett. 
Ezen az ü :ésszakon határozatot hoz
tak a békéért folyó küzdelemrő\ Nyu
g.it-Németország és Japán újrafelfegy
verzése ellen irányuló harcról .  

Aa SzVSz Végrehajte Bizottsága 
mee-elégedéssel állapítja meg a béke
mozga:om erősödését. Ugyanakkor 

felhív ja a szakszervezeteket és 
mindffl dolgozót, hogy fokozzák a 
harcot a ·tegyverek gyártása, vala
mint szállí1ása ellen, továbbá,, hogy 
hatékonyan vegyék ki részüket az 
aláírásgyüjiésből a Béke Világ
tanácsnak az St nagyhatalom kö· 
zötti békeegyezmény megkötését 

követelő felbiv'ására. 
A Szakszervezeti Világszövetség vég
rehajtó bizotlsáfg,a 78 mi:lió dolgozó 
nevében támogatja a Nyugat-Német· 
ország remiJi.tarizálása elieni Európai 
Munkásérlekez!et határozatait és ajánlja 
a szakszervezeteknek, hogy 

fokozzák a ha.rcot a német béke• 
szerzödéS11ek 195 1 -ben történő 

megkötéséért. 
A Szakszervezeti Világszövetség lel· 
híyja a szakszervezeteket és az ázsiai 
országok do!gozóit, hogy VEIID'enek 
részi az áZBiai és osendesóceáni orszá
goknak a Béke Vi;ágtanács állal összi\· 
hívott értekezletén, ame: ynek tárgya 
a harc Japán fel fegyverzése, a kü:ön
béke megkötése el len és a mindenoldalú 
Japán békeszerződés 1951 -ben történő 
megkötéséért. 

Befejezésül 
a Szakszervezeti Világszövetsér 
üdvözli a SZO\' jetunió kezdeménye
zését, amely lehetővé tette a koreai 
fegyverszüneli tárgyalások megin-

dítását, 

és relhivja minden orszájg, dolgozóit, 
harcoljanak azért, hogy ezek a tár
gyalások AZ6iában és v1:ágszerte a 
béke megteremtéséhez vezessenek. 

A Német Demokratikus Köztársaság dolgozó népe 

június 1 0-én ünnepelte a „ Vasutasok Napját" 
Az elmult napokban levelet inté- nyalni, hogy az „Erdemes Vasutas" 

zett a szakszervezet központi veze- kitü,ntetést Létesítette. 
tőségéhez a kelet-németországi Mi, a mai ünnepi napunkat ab
vasutas szakszervezet elnöksége. ban a történelmi órákban. ünnepel• 
Ebben a levélben beszámolnak a jük, amikor a ,-zémet nép túlnyomó 
német „vasutasok napjának" ünnep- többsége kivétel nélkül és zárt rend
ségeiről. A levélben ezeket írják: ben sorakozik fel a béke erői mö-

.. Kedves Elvtársak! Korrná,.'iyunk gött. 
június 10-ét a német „vasutasok Ezt a sikeres harcot csak a Szov
n,ap;ává" avatta, hogy i/ymódon jetunió és a nept demokráciák 
kellő méltatásra találian.ak azok a népeinek következetes békepoütí
ruzg_q teljesítmények, valamint döntő kája, valamint a kapitalista orszá
jele,•itőségük, amelyet a vasút a mi gok békeharcosai tették lehetövé. Az 
Német Demokratikus Köztársasá- egyre wikább elmélyülő barátság, 
,!unk életében, békegazdaságunk amely a német népet ezeknek az 
felépítésével kapcsolatban ielent. országoknak népeihez füzi, 

A m. terv-eik teljesítése és túltelje· fájdalmas csapást jelent az im
sítése érdekében végzett erőfeszíté- perialista háborús uszítók számára. 
sü.nk csak a Onnepnapunkon megfogadjuk, 

következetes békepolitika, vala- hogy még erősebben folytatjuk 
mint ·a Szovjetunió · és a népi küzdelmünket a béke megvédése 
demokráciák részéröl élvezett érdekében és hog_q valamennyi or-
önzetlen segítség és tárnoga• szág vasutasaival való barátságun-

tás révén vált lehetségessé kat ál/a,•1dó tapasztalatcsere segít-

azáltal, hogy példamutatásukkal ségével még jobban el fogjuk 

segítettek bennünket és jó munka- mélyíteni. 
módszereiket átadták számunkra. A „vasutasok napja" alkalmából 

Aktivistáinknak, a munka élen- a Német Demokratikus Köztársaság 
járó hóseiJnek, nemkülönben, az erre vasu�ai nevében testvéri üdvöz• 
érdemes vasutasoknak kiváló telje- letünket küldiük. 
sítményeit kormányunk olymódon I A Német Vasutas Szakszervezet 

óhajtotta egész különlegesen méltá· l(özponti Vezetősége. 

Bolgár vasutasok köszönete 
Az elmúlt hónapokban bolgár vas

utasok tarlózkodtak hazánkban. Meg
ismerték a magyar vasutasokat, min· 
dennapi munkájukat és tapasztalat
c�ere révén gazdag szakmai tudás 
b:rtokában tértek vissza hazájukba. 

Most Alexander B. Atanaszov elv
társ, az itt járt bolgár vasutasok ve
zetője levelet intézett magyar barátai
hoz. Atanaszov levelében többek kö
zött a következőket írta: 

„Szabadság, Elvtársak! Szerencsésen hazaér.keztiink. Most a mindennapi 
munkával kell ismerkednüllK. amely hathónapi távollétünk alatt erősen e!öre
halarlt. A vasutas dolgozókkal máris ismertetjük kiváló munkamódszereiteket. 
Valamennyien örülünk annak, hogy szilárd testvéri kapcsolatok jött�k létre 
közöttünk. 

Szívből kívánjuk, hogy még jobban haladjatok előre a szocialista köz!eke• 
dés megteremtésében, a 5zocializmus építésében és eltökélt s:tándékunk, ho gy 

továbbra is tanuljunk egymástól. Valamennyi bolgár vasutas dolgozó nevében 
köszönjük azt a nagy figyelmet és segíl6éget, amellyel �ünket el!'a_lmoz
tatok. Fogadjátok harcos üdvözletünket. Előre, a demokr.acla, a szocialtmms 
és a népei< közötti barátság győzdméért!" 

ALEXANDER B. ATANASZOV 
a Bolgár Allamvasutak dolgozója. 

AURELIA TAMBOR LEVELE 

A MAGYAR VASUTAS ÚTTÖRŐKHÖZ 

SZOCIALIST A V ASOTtRT 

� ·  

KARIKO ERNONF 
a .Jel!'ynyomda dolg-ozója. Eredetileg 
szlahánovista könyYkölő volt, most 
művezetővé léptették elő. Két l!'Yer
meke van. Karikóné az üzem pártitkára. 
tankstag és választmányi tagja a VI. 
kerületi pártbizottságnak. 

- Mindezt a munkám után értem 
el - beszéli Karikóné elvtársnő - éi. 
dön lően annak köszönhetem, hogy 
nagy Pártunk és a mi forrón szeretett 
Rákosi elvtársunk egyen jogúsította a 
nőket. Az alkotmány köze:edő ünnepe 
minden nő figyelmét felhívja i-s.mét, 
hogy mi<nél 5-'lámooahban vegyék 
ki nőtársaim részüket a termelésből. 
Csakis így tudjuk felemelt ötéves ter
vünket megvalósítani, a szocializmus 
építésének ütemét meggrorsítani és 
erőteljesen hozzájárulni- ahboz, hogy 
békénket és boldog jövőnket megvéd
jük. 

DANIELISZ BF:LANF: 

a Landler Jenő Járműjavító OV. do� 
gozója. Művezelőnő. Három gyermeke 
van. Egy most érettségizett és már fel 
is vették az agráregyeternre. Dánielisz
né aze'.őtt háztartási munkán dolgozott, 
de Pártunk tanítását megfogadva, elha
tároz,ta, hogy művezetői tanfolyamon 
VE'6Z részt. A tanfo!vamot jelesen vé
gezte el. Jól dolgozik és mint az 
MNDSZ vezetőségi tagja, értékes tár
sadalmi munkát lejt ki 

- A gyermekeim !jövőjéért, a béke 
meirvédéséért jöttem a termelő mun
kába - mondja - és azt hiszem, hogy 
lehetővé válik számomra, hogy megmu
tassam: szí1·ügvem a szocializmus mi
hamarabbi felépítése. 

GEISZT !RÉN 
Az alábbiakban közöljük AureHa 

Tambo.- román úttör6 levetét, ame

Jyet a magyar vasutas úttörökhöz 

intéz, lapunkon keresztül: 

KeclYes EJ\'lársakl Elhatároztam, 
hogy írok nektek, mivel a vizs��k 
vége felé i°,(özeledünk. Ha megkapJa
tok ezt a levelet, kérlek benneteket, 
válaszoljatok azonnal. lrjátok . me�, 
hogyan készültetek fel tanu lmanya1, 

Olvastok szovjet könyveket? Sok 
minden érdekel Benneteket a swvjet 
úttörők életéről? Hát a szovjet hősökről 
olvastatok? Olvastatok a krasznodóni a Landler Művek dolgozója. Sztaháno· 
komszomolisták, az „Ifjú Gárda" föld. vista magkészítő. Jelenleg 1 45 száza. 
alatti szervezetéről? Tanuliok oroszul, lék átlag-teljesítménnyel dolgozik. Egy 
tetszik Nektek? Mi lyen tantárgyakat éve dolgozik a szakmában. I�v beszél: 
tanulnak Nálatok? Van·e Budapesten _ A Párt, a közelmultban tagjelölt -

' tokkal, hogy a vizsgákat s!kerrel le· 
tegyétek. Szeretnénk t_udi:11, �og� a 
hetedikes pajtásoknak szinten kel y1zs· 
gát kell-e letenniök és hogy milyen 
iskolák vannak nálatok? Hogyan töl· 
titek a vakációt? 

Jrjatok sokat az életetekről, a váro
saitok életéről. Kinek köszönhetitek 
napjaitok javulását? lrjatok iskolai �s 
az úttörő-egységben végzett munka. 
tokról. Gróf József pajtással találkoz
tam Bukarestben, az Utlörők ?alot�
jában és sok szép dolgot meselt Ro· 
latok. 

románnyelvű iskola? ségre érdemesített. Ezt azzal hálálom 
Kérlek Benneteket, írjatok a Ma-

gyar Népköztársaság dolgozóinak meg, hogy az augtl6ztus 20-i verseny. 
munkában elért sikereiről. Irjalok ben igyekszem felajánlásomat túlte:je
részletesen kulturális megmozdulás1<Yk- sítenl. Ugy szeretnék dolgozni, olyan 
ról. Válaszoljatok, hogy rendszeresen jól és olyan sokat, hogy bebizonyítsam 
Jevelezhessünk. a Párt és 'Rák'osi elvtárs iránti meleg 

Egységem nevében, valamint a ma- szeretetemet. Ezzel is köszönetet mon
gam nevében vidám és forró úttörői dok azért a megtisztellelésért, amely 
üdvözletemet küldöm. minket, vasutas dolgozókat ért, a 

Aurella Tambor 

RaionuJ Nicolae Balsescu. Bucuresti 

Strada Maior Borroczin Nr. 11.  

(R. P. R.) 

„Vasutas nap" rendszeresítésével. A 
magam területén is elősegítem az őszi 
forgalomra való fe)készülést, majd a 
csúcsforgalmat. 
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A Landler Jenő Járműjavító OV 
dolgozói sohasem érezték olyan benső
ségesen a munkás-paraszt szövetség 
tartalmát, mint éppen most, amikor 
660 dolgozónk, brigád0kba tömörülve 
elindult a fejérmegyei ál lami  gazda
ságokba, hogy résztvegyen a termés 
betakarításáért indított harcban. 

Pártunk és kormányzatunk felhivá• 
s.ára tömegesen jelentkeztek öntudatos 
dolgozóink Tudták, hogy évtizedek 
óta nem volt olyan termésünk, mint 
éppen most. A különbség csupán az, 
hogy nem a grófi magtárakba gyűlik 
a búza, hanem rákerül a dolgozó 
nép asztalára. 

A Landler Művek fontos hivatást 
tölt be: vasúti mozdonyokat és ko
csikat épít, javít - mégis a dolgozók 
megértették, hogy 

a gabona mirwen szeméért folyó 
küzdelem, 

most mindennél fontosabb és megelőzi 
az egyéb feladatokat. I Az üzemben maradt dolgozók most 

kétszeresen igyekeznek helvtállni arató 
és betakarító társaik helye"tt is. Az a 
660 dolgozó pedig, akik az elmúlt na
pokban elindultak új munkahelyük 
felé, két héten keresztül becsületesen 
dolgoznak majd a bő termés belakarí
tásáért. Az üzemben maradt dolgozók 
hangsúlyozták, hogy 

munkástársaik t,ávollétében arra 
törekednek, hogy az üzem harma

dik negyedévi tervének ezidöre 
eső részét tlilteljesítsék. 

Ugy dolgoznak, hogy a mozdony- és 
kocsimunkákat hátrnlék nélkül elvé
gezzék. Azt is tudják, hogy a termés 
betakarítását követi a sr.áll itási fel
adatok megoldása, ezt pedig csak jól 
karbantartott járműparkkal lehet le
bonyoi ítani. 

Ezzel kívánunk hozzájárulni ötéves 
tervünk teljesítéséhez és a szocialista 
országépítés meggyorsításához. 

l(olos! Arpád, 
a Landler Művek dolgozója. 

A VIT tiszteletére párosversenyre hívtam ki 
Vigh János ifi-sztahánovista hegesztőt 

A DJSZ poli.tikai körön ta�1u1tam, f[arn an.11afli helyzete is mef[iavult. 
hogy a munkal'erseny a szocializmus Mindkettőnk keresete jelentősen emel. 
építésének kommunista módszere. A kedett. Ré.(!i váf[11am tel;esült: vettem 
versenymozgalom a:apjál az egyéni és el[// fé1111képezŐ,tépet. 
párosverseny képezi. A versenymozga. A harmadik berlini VIT tiszteletére, 
lom ;elentősé,tét mef[értve kapcsolód. valamim alkotm.án.11unk ünnepére mó
tom be én is a párosversenybe és tet- dosíto/tam versen.lJszerződésemet. 
tem versenykihíc•ást a ,,elem egy asz- FelaMtomnak tartom, hol[// dolf[oz6-
tál.11on do/f<0zó Vif[h János sztaluíno- társaim előtt saját tapasztalataimon 
vista villanyhegesztő felé. keresztül vüágítsak rá a szocialista 

A versenykihivás után munkám lé- murikav.:rsenyben e:ért eredményeimre 
nyegesen megjavalt, mind minőségi, és bevonjam őket a versenybe. 
mind mennyiségi szempontból. Nemrégen ért az a nagy megtisztel· 

Párosversenybe lépésem eiőtt nem lelés, hogy fe:vettek Pártunk tagjelölt
éreztem magamban a:al. az erőt, amely jei sorába. Minl a Magya, Do:gozók 
arra ösztönzött oo.·na, hogy még na- Pártja tagjelöltjének a jövőben még 
gyobb eredményeke,t érjek el, de meg- fokozottabb kötelesséf[em, hof[q a ter
értve a oersen.11 je!entőségét, valamint melő és társadalmi munkámat példa
a DISZ-szervezetem felhívását. mun- mutatóan végezzem, minl tagje:őlt 
kám döntően meJ(változott. Mu,nkámaz ifit kövessenei, a DISZ-szervezeten ki.
;elenlea 136 százalékra teljesítem. vü!i. mél! eddífl nem mozf[ósított fia· 

Vers,enytársammal, aki 137 százalé- falok. Azon leszek, hogy Rákosi elv
kot teljesít, á[landóan harcban állunk társ szavait beváltva: a terme:és ro.. 
a több, jobb munka e:vé{!zéséért, ler-

1 
hamcsapatáuá segítsem üzemünk DISZ 

uünk mielőbbi befejezéséért. Amióta saeruezef.ét. 
versenyben vagyok a közösségnek is FARKAS JANOS 
többet adtam munkámmal, de a ma- Szolnoki Járóműjavíló OV 
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Orömmel és érdeklődéssel vettem 

kezembe a Vasútpolitikai Osztá ly ki
adásában megjelenő legújabb szovjet 
tapasztalati kézikönyvecskét. Ez a 
könyv az „Vrali fuígókon" címei viseli 
és Kuprijarwo szovjet mozdonyvezelő 
írta. 

Ennek a könyvecskének tengelyében 
az á l l, hogyan kell építeni egy moz
donyvezetőnek a szocial izmust, illetve 
a kommunizmust. Nálunk azelőtt tel
jesen ismeretlen volt a „2000 tonnás", 
az „500 kilométeres", a felemelt se
bességű és az irányvonatképzési mo
galom. A szovjet tapaszitalalok átvé
telével, megismertük ezeknek a moz
galmaknak fontosságát. Fél év mulva 
már jel�nt?s összeget takarítottunk 
meg m1lho forintokban népgazdasá
gunk számára. 

Nálunk jelenleg a „mosástól-mo
sásig"-mozgalomban a mozdonylutás 
emelésén dolgozunk. Az első próbánál 
10.000 kilométerrel emeltük a mozdony 
mosás nélküli futását. Ezt az ered
ményt kel lő vízlágyítással, szódázás
sal és mienetközben való Ieiúvatással, 
ólompakolással értük el. Ezt tovább 
fejlesztjük. Mosáskor a kimosó fede
lek.el ta-u.ril-tömítéS<Sel pa<koltátk be 
és így a kövebkező mosá&i<g már 
25.000 kilométert irányoztunk elő, 
amelyet ha sikerül, tul is teljesítünk. 

Június első napjaiban Tamás Ven
del és Führ Ferenc lűtötársaimmal, 
felhívással fordultam az ország moz
donyvezetöihez és lűtőihez. Arra kér
tem őket. hogy csatlakozzanak ahhot 
a kezdeményezésünkhöz, hogy még 

tovább fejlesszük a jóminöségű 
szénnel való takarékosságot és a 
külföldi, vagy hazai jóminöségü 
szenek mellett - az eddigi átla
gos 35 százalék helyett 50 száza. 
lékban a gyengébb, harmadrnndü 

hazai szeneket használják fel. 

Ezt a mozgalmat fütőházunk egyre 
szélesíti. Ezzel egyidejűleg az egy
lapátos-tüzelést és a gyors lűzkezelést 
az eddiginél is nagyobb mértékben 
alkalmazzuk, mert azt tapasztaljuk, 
hogy a mozgalommal segítjük fel
emelt ötéves tervünk túlteljesítését. 

Mindezekhez, amit elmondottam, 
nagy segítséget nyujt Kuprijanov 
könyve. Amit ott elmond színesen, 
érdekle,zitően, azt igyekszünk fel
használni a mozgalmaknái. l(ornoly 

támogatás a dolgozók részére a ki
advány közkinccsé tétele. 

Nagy értéke a könyvnek az, hogy 
lebilincselő módon közli velünk a 

munkamódszereit. 
Mi, nemcsak felhasználjuk ezeket a 
módszereket, hanem igyekszünk hazai 
talajon gyakorlatba ültetni. 

lgy segít bennünket a szovjet kis
regény, így nyúl a hónunk a lá, mikor 
zavarba vagyunk egy problémánál és 
így teszi lehetővé számunkra a sw
cializmus fokozott ütemű építését. 

Födi Sándor, 

sztahánovista mozdonyvezető, 
Északi Fűtőház. 

A „Közlekedés" lapfejpályázatának 
eredménye 

Méq az elmult év novemberében a 
„Közlekedés" pályázatot hirdetett új 
lapunk nevére. 

Eqyéb okok folytán, amely SZ10rosan 
összefüqqött az új lap meqjelenésének 
Idejével, a pályázat eredményét nem 
hozhattuk nyilvánossáqra. Július 14-én 
a Vasutas Szakszervezet elnökséqe 
foqlalkozott • pályaművek odaltélésé
vel. 

Az elnökséq az els6 dl)at Csenqeri 
Károly elvtársNk, a MAV Pályaépft6-
és FelúJltó OV dolqozóJának ltélte oda 
a „Szocialista Vasúté-rt'' lapcimért. 
Senki más ezzel a clmmel nem pályá
zott. 

Az elnökséq azonban méltányosnak 
találta a közel 300 pályázóra való te
kintettel, hoqy a pályamOvek lelkes 
hanQ)áért és szocializmust éplt6 lrány
zatáért méq két pályázónak oda1l<!l)e a 
második és harmadik díjat. Ezek: Szabó 
Antal mozdonyfat6, a Budapest-Ferenc.
városi FOtöház és Deák Antal f6kalau� 
a Széchenyi-heqyi Uttör6 Vasút dolqo
zója. 

Az eredeti els6 pályadlj kétsztz, a 
második száz és a harmadik díj ötvell 
forint lett volna_ A'ZJ elnökséq Uqy hatá
rozott, hoqy mél�yol)a a dolqoz6k 
seqít6készséqét és az eredeti pálya
díjak összeqét felemeli, lqy az els6 
pályama néqyszáz, míq a másodjk és 
harmadik pályadíj, amely mlndeqylk• 
uEl6re a szocialista vasútért" c.lmet 
viseli, 1 50-150 forint Jutalmat kap. 
Felhlvjuk a pályanyertes doJqozótár
saínkat, hoqy a pályadli átvételére Je
lenjenek meq a .,Szocialista Vasút6rt" 
szerkeszt6séqében, Budapest, VI„ Mun

kácsy Mihály-utca 16, szám alatt, 
Uqyanakkor szerkesztoséqOnk fel

használta a Völqyes László 61tal be
kllldött pályama eqylk tussralzát, a 
.,Sor-ompót" rovatfeiként. A szerkeszbS. 
séq a rajzért postán meqküldi a terve
z6nek az ért:e járó szokásos munka. 
dljat, kétszáz forintot. 
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Az alkotmáµy ünnepére tett vállalások 
túlteljesítésével készülünk a „Vasutas napra" 

A vasút jelentőségének és a &7.0- A "Vasueais nap" tudafosíiija a 
cialilzmUs épftésében vaJó fontossá• magyar do!,goz.ó néJl'Pe'l, a va&11tas 
gá'ltak �ihangs,ú'.yozása_ érdekében - do'.gozákika'1 a vasút nép,gaz.da&ági je
mint arról a „K.öz/ekeaés" jú!iius 3-i !entőségé.t ötéves tervü,l]k végrehajtá
szám;iában ni.ár beszámo!lunk -, min- sában. a béke megvédésében. Ezen a 
den év augusztus hónapjának máso- napo,1 még az eddi,gmél is hatvá
dik vasámapját „ Va.sutas nap"-mak nyozottahban Mfejeresre jut Pártunk, 
nyilvámtotta a minisztertanács. A a Szovjelull'ió, a hős 5zovjet vasuta
határoza't utal ar,ra, hogy ez a nap sok seg1t5ége és támogatása, ame'.y 
méginkábib fokozza a vasuia,s dO:go- né'.kül nem lett vo'.na lehetséges a 
zók munlka'lendü'.el>ét, mwgós.ítja a va5út eddigi eredményeinek e'.érése. 
vasutas do'.gorokat még nagyo'bb A „Vasutas nap" lesz voltaképpen 
helytá!lásra. a vasút IegnagycMi fel - az öszi forgadom beindításának 
adatának, a mhnd� évi ősz>i 5zá<'.'1íloá- nap.Ja. 
sdkook végrehajtásáira, a felemelt öt-

, 

melyen a versenybe való bekapcsoló
éves terviben a vsasútra eső feladatok- <lással harcba im<lulnak a vasutas ddl• 
nia!k teljesttésére, hazánk békevéde!mé- gowk at1J őszi for.galom sikeres le-
nek megerősítésére. bonyolításáért. 

A Párt es a kormany szereto gondoskodása, a dolgozo nep 
megbecsülése jut kifejezésre a „Vasutas napon" 

A „Vasutas nap".oo az egész or
szág :fig,ye!me és efü;merése a va5• 
utas dol,gozók felé for-dul. Az öatuda
tas va5u-tlJ_60k jo'bb munkával, az 
augusz<tus �0-4 veraen}"be va•'.ó bekap

csolódással, munkafelajánlások:kal jut
t.atjáik llcifejezésre a Pá11!, a konmány 
iránt érzett háláju'ka,t. 

és a 5zociális viszonyok mérlegelésé· 
nél mindig a ti5ztvis.elők vo'.ta1k a 
kedvencek, meiit oszlályhelyzetük'llél 
fogva legközelebb állt-ak a rendszer
hez. 

Ugyanez a bántó megkü'.önböztetés 
érvényesül1 a családi póbléknál is, 
a,hol az „úr" gyermeke magasabb 
családi pótlékot kapatlt. l(i gondo:t 
vol'f!>a abban aiz időben arra, hogy a 
fü ikai munkásokat is nyugdíjazzák 
Seillk i ! 0 regségü1Jv-e még na gyOlbb 
nyomorba dönlövték ől.{et: nyug,bérezr 
ték őket. Ha magasrangú MAY- vezető 
halt meg, 1000 peng& remetkezési 
segélyt >kapta•k a hátrarrnara-dClltak, a 
fizikai munká5nak meg kel!e'tft elé
gednie ennek negyedrészével. 

vasúton is. Ugy3111ez :volt a helyzet a 
vasutas taaond'fjúság vonalán is. 

Ma már nincsenek vá'.asz,fa.lak. 
Megszüntették a MAV Nyugbérpénz
tárt és az Allanwasutaknál aJka:ma
Zlásban lévő 30.000 órwoorest ki•�ez
ték és öregségükre nyugdíjat kapnak. 
Végtelen hosszú oldalakon tudnánk 
sorol-ni a kü;örrbségeL Ezt l átják ma
guk a vasutasok is és nem felejbik 
el a mu:Jt me�a!áztatását. Nem fe'.e)
tik el a jol>boldal i szociáldemokra-tak 
árulását �, a hirlledt Peyer-pakfo
mot, amely elzárta a szervez,kedés Je• 
het&égét. Nem ta,nu'lha!tak, végzet1 
munkájuk gyümölnsét nem el'Vezhet
ték. 

Megv'á,!'tozott teljesen a helyzet a 
fe[s,za,ba,dulás után. A hatalmas szov
je.t haderő megrernmisítci'Íe a fa5isztá
kat  fel,sza;l,a,di'tott·a hazánkat A közel 
három év'tiizeden át fé'lrenevelt vas· 
utasok 1945-ben a szó legswrosahb 
ér,re!mében fels1,ahadultak. A d<0rnmu
ni61á1c irányításáva•l megkezdődölt a 
harc a vasút újjáépítéséért, a do!go
zók a,;ryjlgi he'.y,retének megja'Vítá
sáért. A vasutasok látták, hogy gon
dolnak rájuk. A Magyar Kommuni,sra 
Párt nem hagvta el a vasutawkat. 
Gerő Ernő el'V'tár,s,at á!l ította a köz'e
kedés élére és mozgós1fotia az egész 
magyar népet a vasút ú jjáéj}íté.sére. 

Amíg a ma,gya>r vasuta5ok ,szaba
don, megbecsüléstől· övezve. kWiinte
tés:ben részesüi'Ve, egy bol doga•bb és 
szebb jöYő a-!ap,jait rnkjá4c le, ugyan
a,kkor az imperialista országo'k va5• 
uia53i véres harcokban küzdenek Ie.g:
e'.emihb jogaik, kenyerük és életük 

egyen. véde'.méért. Fouillard franci.a moz.. 
volt a donyvezeló megfag.adta egy amer'kai _____________________________ ,7 hadiany.agg-al rakott vonat továbbítá -

sát. Jul'o Lfago arj1'e,1tinai vasutas. a 

Harci •. elentés S�nta -Féi �űhely dolgoz?iva'. eg:.iitt 
kuzdenek a Job:b mu-n'loa- es bérfeltete-

A magyar vasutasok még nagyon 
Jól emlékeznek azokra az esemé
nyekre, amelyek mega!áztatá&i és el 
nyomást ho-ztak számu,\:ra. Ki ne em. 
lékeznék a,11ra például. hogy a vasufas 
társadialom egyes retegept 5z.'i:nte át
bághatat,lan a,kadályoklkal vá,Jasztottá,k 
6Jziét eg)ITT!ástól. A ti5tlvisel ő „úr", a 
segédtiszt „úrH melle!1t ott vo:tak az 
al11i&ztek, a műhelyi munkások. Ott 
voltak a pályamunkások, akik már 
>nem is számítol!tak. A bérek, a Jakás-

Hol vo!t a multban a nők 
jogtísái;ra? Csa'k írott mala5zt 
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A vasut do:gozói IendüJeteseo és 
lelkesen készülnek az augusztus 20-i 
munkaverseny vállaiása'Ínak iú!teljesí· 
té�re. Osszekapcsolják a versenyt a 
„Vasutas napra" való feikészü)éssel, de 
u-gyani)yen gond=ággal kés-züinek az 
őszi forgalom megindítására is. Terü
leti bizottságaink és üzemi bizoHsá
gailfllk felha,sználjá,k Páirtunk lf .  kon
gre,szusára, április 4. és május l .  
tisZ>teletére 5zetvezett munkaverseny 
-1.apasztalataít, mint ahogy az augusz· 
tus 20-i verseny szervezését is felhasz
nállák arra, hoig,y az aktívákat jobban 
működtessék és megjavítsák az üzemek 
közötti együttműködést. 

A Debreceni Járműjavító OV·nél 
pé!dául értekezletet szerveztek és erre 
meghívták a . 5ztahánov,ü;tákat hs, hogy 
segítsenek kiküszöbö!ni a meglévő hi 
bákat. Ez az értekezlet komoiy ered
ménnyel járt. Az üzem 200 nagykap,a
citású gé,pén 250-en do)gozn.ak és eb
béil 120 gép 1 50 do!\gozóvaJ résztvesz 
a Nazarova-mozgalomban. Varsányi 
Ferenc, az üzem legtakarékosabb dol -
2ozója kezdeményezésére új takarékos· 
sági mozgalmat indítottak, ame:Jyel 
&<özel negyedmillió forint értékű kül · 
földi anyag behoza.ta l át takarítják meg. 

A nagykanizsai fütőháznál me;g,szer
veztek a pártszervezet, az üzemi bi · 
zottság és a szakszolgálat patronázs-
munkáját, így közösen nyújtanak tá· 
mogatást a doigozóknak a váJ,;aJáook 
iieljesílésére. 

A Budapesti Területi Bizottság pedig 
nyolc társadalmi aktívái ,kapcsolt be 
·a verseny szervezésébe, s felha5ználja 
6ket a verseny ellenörzés.ére •is. Esz
t'ergom á!comáson az aikth•a - és bi•zalmú 
értekez!eten, a bizalmiak egymá,s kö
zött versenyt szerveztek. Me;g;tették fe!
ajánlásaikat, s a versenypontok közé 
bevették a versenyagitáoió munkájának 
megja,vítását is. 

Nyíregyháza fülöház alkotmányunk 
ünnepére a „Minden út jövedelmezö
ségéért"-mozgalomba 3 fütőház vala-

mennyi gépét beszervezte, Az üzem. 
dol gozóinak 90 százaiéka megújította 
a hosszú)ejára,tú verseny-szerződést és 
26 do:gozó lépett egymással párosver
senybe. A debreceni fütőházban a do!· 
gowk 85 5zázaiéka tett felajánlá&t, a 
mozdonyvezetők és fűtők ötszáza lékos 
szérnmegtakarítá,;t vál laltak 75.600 fo· 
rint értékben. A mozdony futőjavításí 
költségét április hóna,phoz viszonyítva, 
25 százalékkal csökkentik, 22.340 fo
rint értékben. A ,,mosástól-mosásig"· 
mozgaloml>8Jl augusztus 20-ra 6200 
kilométerről 8000-re emelik a kilomé
ter-teljesítményt. 

Budapest-Kelenföld ál lomás dol-
gozói a &záI1ítóvátlia!1atok küldötteivel 
érteikezletet tartotta,k, a komplex·bri· 
gádok eredményeinek kiértékelésére, a 
kocsik ig,yors kirakására. Erre az-ért 
volt 5zükség_ mert június 20-á,n pél · 
dául 96 kocsiál láspénzes vagon áHt az 
állomáson, 1 1 16 órával, 9420 forint 
kocsiál láspénzzel terhelve. 

Az ómiskolci osztálymérnökségen 
Révai Józs.ef és 17 főből álló brigádia, 
a szakszo�gálat tervére e)lentervet 
nyújtottak be, amelyben harmadi,k ne
gyedévi tervüket 10 nappal a ha1árid6 
eiőlt fogjá� teljesíteni, A Cegléd XIV., 
Adony XIII ., Kavicsbánya IX. pálya
fen.ntartási szaka5zok dolgozói sem 
fogadták el a szakszolgá)a,t áJtal i&
mertetett tervet, ellentervükben vál)al
tá•k, hogy augusztus 12-re, a ,, Vasu,tas 
nap" tiszteletére befejezik harmadik 
neig,yedévi tervüket. 

Az ellenség sem alszik. Dombóvá
ron Süveges főkalauz lázított a ver· 
seny ellen, Szo!nokon Bakó Ferenc 
agitált az ellenség érdekében. 

Az öntudatos vasutas doi,gozók azon
ban harcban ál lnak az e!lenséggel és 
az augusztus 20-i munkaverseny váHa
lásainak túlteljesílésével küzdenek a 
minis2;tertanács vándorzászlajáért és 
készülnek fel az ősz,i forgalom &ikeres 
végrehajtására. 

N� a MAV forqalmi szolqálattev5-kép215 tanfolyamon. Somorjai Anna, Kovács 
L"5r16né (baloldalon el51) szorqalmasan készUl,-,ek a távlrdavizsqára. 

körü,lmények közöfi: él. Ez pedill -
rnint írh - a bekövetkez1ett ,i,nf'.áció
na1k, a megdoo:zadt katooai költség
vett'1mek �edménve és ez az oka az 
élei!fen,ntarh§5i költségeik ál:Iandó emel
kedé5ének is. 

A magyar vasutas dolgozol{ r.,,yu
godt élelkörül1111ények kozött i'pí1iik a 
61wcia'iizrrnust és vál lafásaikkai, h06Sz11-
lejáralú versenysrerzódéseikke: hozzá
já,,rulnaik a szocializmus építésének 
meggyorsít:isához. Q55zekötilk augusz
tus 20-i vállalásukat a „ Vasutas 
nap"-ra tett felaján'.á5aikikaL Miskolc 
területc<n pé'.dául rö1:>g-vüléseken a 
do!,gozók újabb vá'lalárokat tettek 
Igv pé:d,fol a füt8ház, a kocslt isztíM
mií'helv dolgozói ha,vi tervüket három 
na,ppal, évi tervüket pedig- egy hó
na,ppal előbb fejezik be. A verseny
ben é!enjár Pincsák La.iois és brigádja 
143, Ben,kö Kálmán 5ztabánovisia, for
gal1111Ü szolgálattevő 126 szároiekoo 
teljesítméJ�mel. 

A békéscsabai fütőház dolgozói a 
,.Vasutas Nap"-ra felajánlást tettek. 
Szlávik István kazánkovács 130-140 
százalékra. Viktó Mihály esztergályos 
153-ró! 180-ra, Bahus Mihály tüziko· 
váM 160-ról 180 százalékra emelik tel 
jesítményüket. 

Székesfehérvár á l lomás do!g-ozói 
nal!"Y örömmel ,szereztek tudomást a 
Vasutas Napról. A dolgozók vállalták. 
hogy auguszllll, 20-i fe:aján!ásukat má,r 
a Vasutas Napra, aUl!"U5ztus 12·re tel 
jesíteni foe:ják. Rákosrendező doli;rozói 
elindították a .. Szavat055áe:i moziral 
mat". melvnek az a lényeire, hogy a 
vonatot indító állomás. felelősséeei vál 
la l  az indított szerelvénvért. annak 
helves összeállításáért. A menetlevél
hez szavatossági l apot csatol nak, me
lyet a kocsivizs!!áló. tolatásveretö. a 
mozdony• és vonatszemélvzet ír a lá. 

Szeged terü!etén Kovács II .  József 
kazánkovács 160 5zá-za'.ékot ért el 
egy társától átvett munkamód5z�rel. 
Szombathely területén a do'gozók 90.4 
százal@ka késznil váI!a'.ásokkal a 
„ Vasutas nap"-ra. A fe:aján'.ás értéke 
megközel íti a má<Sfé'.mii'Jió forintot. 

A vasuta5 dd'.gozók a vasút minden 
terü1Ietén munkaversenyben ál lnak 
U gy dol,gozna1k. hogy a „ V asuta.< 
nap" méltó beindítója legyen az őszi 
forgalmi versenyncl<, s úgy ,küzdenek 
a mi•ni5zterta,nács vándorzász!ajáért, 
hogy e'.ősegítsék fe::emeH ötéves ter
vünik második tervévének határ'Ídii
előtti befejezése!. 

Az őn-tudat0s vasúti do'gozók úgy 
készülneik a „ Vasutas nap".ra, hogy 
munkoájuk eredménye kHejezii e,gyben 
harc0s békevágyukat és tanubizonysá
got tesi,nek arról. hogy még folkozot
tabban elmélyfük szeretetüket és há" 
lájukat II Szovjetunió, a Párt és 
Rákos; elvitárs iránt. Ugy ké,,szülnek a 
,, Vasutas nap" méltó megünnep'ésére, 
hogy ha>rco),nak az e!!ens,ég el'en, fo. 
kozzá•k az ébe-rséget. megszilárdítják 
a munkafegyelmet , és kivetik maguk 
közül mi.idazokat, akik hanyag,;águk 
kal a·kadályozzák terviiffk te'.jesítésél, 
a-z őszi forgalom !ebonyol íhását. 

A magyar vasutasok igy készü1 nek 
augusztus 12-re, a- ,,Vasutas nap"-ra. 

Dolgozóink munkával ünneplik 
a szovjet vasutasok napját 

(Emlékezés Sztálin elvtársnak 
a vasutasok fogadásán mondott 
beszéde 1 6-ik évfordulójára.) 

1935 július 30-án az SZK (b)P Köz
ponti Bizottságának és a Szov,ietunió 
kormányának vezetői a Kreml nagyter
mében fo,gacMák a vasuta'!')k orozágo,s 
tanácskozásának résztvevőit. Ezen az 
értekezleten a vasutak munkája meg
javításának legfontosabb kérdés.eit vi· 
talták meg-. 

Az értekezlet �öinek fogad�sa 
a Kremlben megmuta/ta, hogy milyen 
je!entéí&éget tulajdonít a l(ommunista 
Párt és a kormány a vasuti közleke
désnek. 

Ezen a fogadáson a szovjet nép ve
zére, I. V. Sztálin elvtárn is felszólalt 
és a vasutasok előtt feNárta azokat a 
fontos feladatokat, melyek a közleke• 
dés további feilődését meghatározzák. 

"" • .  A vasutnál dolgozni mindlen szovjet ember számára kitüntetést je· 
lent. Vannak a vasutnál kisebb és nagyobb állásokat betöltő doll[ozók, de f«• 
lesleges vagy jelentéktelen munkát végzők nincsenek. A legmagasabb ranflÚ 
vezetők munkájától kezdve egész a váltóörig, az olajozó munkások és a va
gonokat takarító ásszonyok munkiájáig, minden munka egyaránt jelentős és 
fontos. . 

A vasuti szállítás gazdasági egéssz:é kapcsolja és forrasztja iissu a-z 
ipar központjait, az őket nyecsanyaggal és élelemmel ellátó mezőgazdaság te
rületeivel és körzeteivel. 

A közlekedés dolgozóina,k harci feladata abban áll, hogy emeljék min
den egyes részlegének fennakadásnélküli együttmíiködését, erős<tsék a munka
fegyelmet, könyörtelenül harcoljanak a munkában mutatkozó hibák ellen és 
mindennek alapján érjék el a teherforgalom további emelését." 

Sztál in elvtárs útmutatása egyben goz&k lellkes munl<afel,aján!ásod<ai 
a szocia l izmust építő magyar vasuta· teszoe!k a 5zovjet „Vasutas niap" tisz· 
sok munkaprogrammja is. Nagy Pár• te:etére. A ma,gyar vasút dolgozói 
tunk, nér,köztár5asáJ<Unk kormánya eb- távirntdkban s.zámo'.na1k be munb· 
ben az évben először, ugyancsak vas- fulaján,Jásadlkról, amelyekben kiiejeziik 
uhas nappá nyilvánította auguszfos 57:eretetiillret és hálájw�at a hős szov-
12-ét és minden évben augusztus hó· jet vasutasok i ránt, a'kiik.1eik péld>a 
nap második vasárnapját. A magyar mutatása, önzetlen, badti támogatása 
vasutasság, amikor hálával és szere• tette lehetővé számukra, hogy a meg
tette! eltelve gondol a Pártra, Rákosi növe'kedelt sz,á!Wási fel,adataiikat 5i · 
Mátyásra, népköz!ársaságunk kormá- kerrel tud·ják megold.anl. 
nyára a vasutasság megbecsüléséért, A hódmezővásárhelvi vontatási és 
ugyanakkor forró &zeretettel és a hála ál!omási dol gozók pé'.dáui .�áviratot 
érzéseivel forduJ a hatalmas Szovjet- küdte!k ebből az a llka'omoól Jva>n 
unió, a nal!V Sz,tálin és a hős szovjet FjodoroviC5 Pányin elvtársnak s ebben 
vasutasok felé, a szovjet va5ulasok e!mondják, hogy a 520vjet „Vasut35 
napja alkalmából, akHmek minden si- nap" tiszteletére, Pányin úimutiatás,a 
kerün,ket köszönh_etjii,k. 
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Szerte az orsz.aig,ban a va&uta5 dol - km-re te1jesí,lefték. 
. 

Az új szállítási feladatokat 
csak a többi szakszervezetek segítségével tudjuk megoldani 

- A VASUTAS SZAKSZERVEZET FELHÍVÁSA -

A Vasutasok Szakszervezete Köz-
, 

szakszervezetekhez. Ebben támogatá
ponti Vezetéiséj1'e nevében Gáspár sukat kérte az elmúlt esztendő őszi 
Sándor elvtárs, főtitkár levéllel for- forgalmát is meghaladó száll ítási fel• 
dult a száll ításban részvevő nagyobb adatok lebonyolításának előkészítésére. 

A vasutas dolgozók - kezdődik a felhívás - az elmúlt őszi és téli for• 
galomban aulőtt ell<épzelhetetlennek tartott hatalmas szállítási feladatokat 
ha,jtottak végre. A sz_ocializmus gyorsabb ütemű építése, békénk harcos meg
védésére irányuló erőfeszítés, .a terv teljesítése olyan tennivalók elé állította 
vasutasainkat, mint például a közel 80 százalékkal több árumennyi6ég elszál
lítása, a kocslfordulónak három napra való leszorítása. 

Meg kell mondanunl<, hogy a vasutasok helytállása ebben a küzdelemben 
�öntöe11 annak köszönhető, hogy Pártunk segített bermünket ebben a harcban 
es a többi 5zakszerve.2>etelc dolgozói is a végrehajtás során mirulen lehető 
segítséget megadtak. 

Felemelt ötéves tervünk határidő előtti teljesítését, a srocializmus építé
sét és ezen keres2ltül a Szov jclunió ál'tia,l vezetett béketábor magyarországi 
frontszakaszát erösiítjük a vasut előtt , álló r-endkívüli feladatok megoldásával. 
Ezt a feladatot a vasutas dolgozók minden odaadása és öntudatos vasfegye• 
lemmel végrehajtott munkája mellett csa,kis a többi szakszervezet öntudatos 
dolgozóinak fokozott segítségével tudjuk megoldani. 

Ebben a,z évben még nagyobb feladatok hárulnak dolgozóinkra. Népgazda. 
ságunk rohamos fejlődése, a szocialista építés ütemének gyorsulása és nem 
utolsó sorban az idei kitűnő termés eredményeként mii:id ipari, mirul mezéi
gazdasági vonatkozásban a tavalyi 5zállítási terv 35-40 százalékos emelkedé
sével lehet számolni. 

Az idei őszi csúcsforgalom tehát olyan feladatok megoldását kívánja vu
utas dolgozóinktól, amelyeket feltétlenül és időben, zökkenőmentesen és bino
san, határidőre ken végrehajtani. úgy kell megoldanunk ezeket a feladatokat, 
hogy a bö termés elszállítása, a gabona, burgonya, tengeri, cukorrépa stb. 
szállítása idején más, a srocial�ta épít� ütemét fékező korlátozásokat ne 
kelljen életbeléptetnünk. 

!(érjük az elvtársakat - fejeződik be a felhívás -, hogy adjanak meg 
minden lehető segítséget a� öntudatos vasutasság munkájához és mozgósítsák 
dolgozóikat arra, hogy a koe&iforduló idejének meggyorsitásával, a rakodások 
idejének lesroritásával, közös komplex-brigádok létesítésével gyorsan, biztosan 
és az előírt időre elszál!ítha&Suk begyüjtött terményeinket, ipari termelvényein
ket. 

A vasutas dolgozók bíznak abban, és segítenek bennünket abban a küz
hogy a szá l litásban érdekelt szak- delemben, amel yet a felemelt ötéves 
szervezetek, döntő módon pedig a kü- tervért, a szocializmus mielőbbi fel
lönféle vál lalatok dolgozói eleget építéséért és a béke megvédéséért 
tesznek szakszervezetünk felhívásának folytatunk. 

I N D U L  A B É K E VO N AT 

Pártunk ve;,etés6vel. termel6sUnk fokozásával harcolunl< az Imperialisták há
borús uszitása ellen - hirdeti a békevo nat elején lévö tábla. KépUnkön a 
budapest-ferencvárosl fűtőház és a soroksári-úti ál lomas OISZ.fiat.al)alnak 

néqyes-mozqalmi vonata Indul Szajol fel6. 



SZ-OCIALIST A VASúTERT 
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Zrinyi János mozdonyvezető tudja, 
miért nem veszi le tekintetét a pályáról 

Budapest-Keleti pályaudvar. Az ötö
dik yágányon hata!mas 424-es vár for
dított ál lasba.1 .  Rekkenő a hőség. A sín 
:koronája ie:ett reszket. )ebeg a felme
legedett :evegö, s zaYarja a lá tást. 
Mennyire fontos pedig az, hogy amed
dig csak a svem ellát, tisztán lássuk, 
szabad-e a pálya. Mennyi veszélyt há
ríthat et az éb�r mozdonyvezető, fütíí, 
!elbecsü!hetctlen kár1, .S'>k ember életé
nek kio:tását i dézheti elő a sínpár. a 
pá lya, ha nem figyeiünk kellő gondos
sággal rá. 

Jó t íz perce á l l  a mozdonyóriás, a 
424 2 19 -es a forgalmi iroda mellett. 
Zrinyi .Já nos mozdonyvezető, Sára Já 
nos fűtő megosztva fig,elnek. Egyikük 
a csarnok felé, a másik a .,s.záZlábú" 
irányába. 

- .Mire várunk? - kiát1ja a forgal
mi i roda felé Zrill!li, de még csak ,·á
laszra sem méltatják, ped·g nyitrn az 
ah:ai( és a hane-os szó betalál az asz
ta !ok mdlé. A gőzsip é!esen megsz,i
Jal .  Erőteljesen sürgeli a me"lesztést. 
\'égre ez is megtörténik. Indulunk. 

Szerkocsival fordílott á l lásban me
gyünk előre. l(e!enföid már sürgette a 
gépet. menni !dl az 1 307-es elé. Ja
' ítják a hálóza lat és Kelenföldlől Kele
tiig a Ka,dót e:öfogn\olia a gőzmoz
dnny. Zrin!liék.. vontaljál< a gyor„wna
tot. 

Ivben .m�)'ünk. 35-40 ki lorné'eres 

sebességJ<'el. Znnyi elmondja kérdé
semre, hogy a Kelet! .,agyfordúban jár. 
Hegyeshalomra. Tapolcára, Záhonvra, 
Pécsre, Szolnokra. 1 agykanizsára jár
nak. Beszél. de a szemét le nem ve
szi a ·ágányrnl. .\\eg is jeg) zi :  

- Most már beszélhetü1k, tiszta a 
pálya, jól Játok. 

Amerre megyünk, mindenütt a lázas 
építkezés nyomai tü .1nek szemünkbe. 
\'asúlon beiül és vasúton ki(·ül eg) · 
a ránt. A szocial! zmus épilé-sénck meg
g10rsult ütemét bizo,yÍlja mindez. Ta
l álkozunk a 323.524-es géppel vontatott 
9 1 7- essel, majd a 42,1.046-ossal .  Mind
két gép mozdonyvezetője előre tekint 
és iid,·özl :k egymást. A 424-es tehervo
nalot vo.1tat, az egyik !Ülő tüzel, a 
másik fiitő a melh·éden ül és hátra íi
gyel. Ferencvárosban már \'ár a for
galm; szolgálatte,·ő és a tárcsának le
és felielé való mozgatásán! adja a 
jelzést. A kijárati jelző szabadot mu
lat .  Simán haladurrk tovább. 

Zrín.yi és Sára szaktársak bemond
ják egymásnak a jelző á l lását. Ugvlá
tom - bár a mozdonys:iemélyzet nem 
is sejti, hogv mijáratban vag�ok a gé
pen -, hogv mintaszeríien. �ben'!n 
íig-yeLwk a ielzök ál lására, s á l landóan 
fürkészik a vég-te'en hosszú acélpántl i
kát, ame: yet m'ntha a �zél fújna előt
tünk. hol nyilegy�,esen, hoJ kanyarog
va l átunk. 

A jelzőknek és a p"álya "állapotának állandó figyelése vastörveny 

Megkérdezem Zrinyi .Jánostól, hogy elvtárs mondását. Konwl11 okok készlet.
akkor is így szoktak v igyázni, s ak- nek bennünket arra, ho([!I fig11eljük a 
kor 1!' ilven éherek-e. m'kor eg-vedül jelzéseket ho/!Y minden idegszálunkkal 
utaznak? Zrin!li e!Ylárs elmosolyodik figyeljük ' a pályát. A nemzetköz, asz
és így felel: táiyltarc élesedik; erre tanít bennü,rket 

- Ml 11cm azért figyeltink a jelzők a Párt és ezt bizomtílja a Grösz-féle 
állására és nem azért fessük a pályiif, kémkedi>si per, ez/ bizonyítja a józs,>f
mert úgy akarjuk fcltiinlelni, mintha városi ál/0111ásJ"iínök és 1ársai haza
mi k;tiinően dolgomúnk - mondja árulása. Dszintén szóh·a, vari mit fél
Zrínyi elvtárs. - Ennek más oka t•an. lenem. Mi, ak•k utazu11k, saját sze
Ez az ok kézenfekvő. Az új forgalmi mankkel lálj11k, hogyan építkeznek, ho
utasítá.< és a most kkziilő jelzési ula- f!!fan. alakítják át az orszá.izot. De azt 
sí/ás r{rintn fontossáf!ot hizlosit a jel- ds látjuk. hogy a Párt, Rákosi Mát_�ás 
zé.<i képeknek. Ahomr Bebrits elt1/árs elt•társ menn!lif ftiradoz,k a nép /el· 
mondta a vasutas ufahonooisták ér/e- emelésén. B 'zfos a j&•őnk és bízunk a 
krzl'€1é11: a jelzők állását „szentség- Pártban. Tudjuk, hog!I ha vi[.!yázunk, 
nek" kell ti'kinleni. éberek va1;t11t11k és nem alswnk, akkor 

- Minden ;;,,tadalas r>asufasnak. dr rajta csípjük az rl!rnsi>,tJ.et és me[!aka
fiiképpe" nekü11k. mozdo11yc•�zet/jknek I dálfJOZZllk szabo1ázs:scl_ekménµeir Nem 
és fíilőknek meg kell foaa.d1t1mk Bebrits ad111k oda semm, penzert maaunka/ az 
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i:p\.11 a békem1.:ihöz vezet6 vasútvonal" cimü riportunkhoz. Felső kép: a vas. 

belonal)-rako qép munkiiban: kö;cépen: a földkotró éj>iti az ú) töltést, alul: az 
ú) híd a kulcsl-vonalr.szen, 

amerikai imperializmusnak. Hiába hal
úa sziréaha11gokat és hiába ócsárolják 
hiu:án.�at s a népet. 

A hídon megyünk át. Sárga a jelzíí 
- szól át Sára Já,106 Zrinyinek -, a 
bejárat nem ál l .  Zrinyi el\1árs mag-a is 
l átja, hiszen a lég-iéken már olt a keze 
és már húzza is befelé. Todbb robo
gunk. már látjuk az előjelzőt, amely 
\édjelzőként mííködik. A zöld [ény biz
tat bennünket: szabad a pálya! 

A beszé'.getés abbamarad. Közeledünk 
a bejárati vá·:tókhoz, szerteág-az
nak a \'ágányok. egész 50f , állót kell 
megii gyelni ,  útátjárók, mozgó embe
rek tíínaek elő a ka·JVarban. Csak a 
g-ép d-Ohog-ása hallatszik Csattogva sza
iadnal; át a kerekek a keresztezéseken, 
mai<! sima útszakasz jön: beértünk 
Budapest-I<elenfö!d á l lomásra. 

Bejár a gép - de a forgalmistát 
nem érdekli 

A 12:épmenetet senki nem fogadja. 9 
óra 40 az idő. Várunk, hátha észre
vesznek bennünket. Folytatjul< a beszél
getést. 

Sára elvtárs közbeswl: A laktahar
kánvi ü1ryet megúsztuk. Ha 'lem [i
r,yel jük a pályái, bizoay kidobta vol na 
a mozdonyunkat a nígányra rakott 
sínkorona. 50-55 k' lométeres Sebes· 
seggel robogtunk, de érdemes voll ! -
gyelni a pá .vára. A drág-a gép és sze
rehc'ny, sokszáz ember élet� iorgot! 
veszélyben. 

Zrim;i elvtárs hozzáfűzi : - Itt voll 
a simontornvaí eset i�. Ez :s bizonyí-lja, 
hogy miért .1em ,·ehetjük le tekintetün
ket a pályáról. S imontornya és To!na
nf'medi közötl hatalmas felhőszakadás 
puszlítolt. Három heiyen is kimosta 
!\-6 méter hosszúságban a töltési. Mi 
nagy sebességgel közeledtiink balka
nyarban. Valahog-y úgy tünt, mintha 
nem volna valami re«lben. i\\ég a lapo· 
sabban c!őre íi gyellem. Ekkor észrevet
tem,' hogy kis iskolásgyermekek muto. 
g-atnak. Lassan az arekiicjezésüket is 
kintlem. Az i jcdt�g von;isait láttam. 
Abban a pi l lanatban már fékeztem is. 
Gyorsteher szereh·ény volt, maga a vo
nat kézifékkel közlekedett. A megállj 
jelzés eredménves Yo!t. A fékezők jól 
doi<ro:i!ak: 10  méterre mc1;álltunk a 
bizios halá l  színhelyétől. 

A pérsi igazgatóság eli�merő levelét 
is megkaptam éberségemért. Azért, 
hogy n&pgazdaságunk'.Jak a nag,-érlé
kíi gépen és szerelvénven ki\·íil 1 g.,n ér
té-kes. száll í tmányokat és ember�le1et 
mentettürrk mee. 

Öt forint - amely még sincs 
.,elintézvP" 

J\á-r PO óra van, pc-ntosan 20 perce 
be&z.;:getünk, de a ke:enföldi iorga!mi 
iroda nem akar rólunk tudomást sze
rezni. Az ál lomásba ez aia1t az idő 
alatt semm'iéle mozgás nem voit. A 
perronon szembe jön velünk az állo
másiőnöl-. a,�; azzal fordul a forg-a :mi 
szolgálat1evőhöz, hogy miért nem fo
gadják a gépet, és miért nem törődnek 
ie:e? \'égre előkerül Hardi lstdn in
téző. térielügyelcies_ aki ii:-en rövid, de 
„kirejező" monda1okban , á laszol a 
szolgálati vezetőnek: ,,Nem fogadtam a 
gépet. Hát mindenüct nem leltelek ott, 
legfeljebb öt forintal kapok és el van 
intézve." 

! gy á l l  az új Fegyelmi Szabályzat 
ismerete Hardi lst,·ánnál. Érdemes len
ne utánanézni . hogy egyáltalánban is
merik-e az állomáson a fegyelmet. Le
hel-e így állomást vezet ·ti, lehet-e 
i lyen !elelőtJen szolgálattétellel és a 
Fegyelmi Szabályzatba ütköző modor
ban, azt ennyire lek·cs:nyelve, elin:ézn i 
egy szolgálati vétséget. Nyildnnló, 
ha.gy nem. Itt hi-Oa lehet a:i e12:yszemé
Jyi  felelős vezetés körül is. Az á do
mas,eze,őnek é ln ie kell a Fegyelmi 
Szabályzat nevelő és büntető erejével. 
A szoci a lizmu.s ép itésé-nek 12:yors üteme, 
de dö.1töe·1 az ellenség ellen; kérlelhe
tetlen harc megkö,·eteli, hogy ne J il>E-.
rálisan. hanem keményen birá!;.a el a 
sZO: gáJati főnök az i'.vcn meg-ny,l\'á
nul ásokat. Eljen a Fegyelmi Szabály
zat �dia iogokkaol, amelyek eJsV· 
ben a szolgálatvezető kötelességei is. 

Zrinyi Já.1ossa1 kapcsolatban pedig 
az a megjegyzésünk, hogy csak lo
vábbra is  igy: fi[Wclje a pályát, éjjel 
és nappal, 11apözönben, ködben és éj
szaka egyaránt. & ebben legyen se
gítségére Sárai János jó munkájával .  
A pksi igazgatósúgnak ped ig ennyit: 
a jö,·öben ne o.<;ak elismerő levéllel ju
talmazza az i lyea értékes mu,kát, ha
nem pénzzel i s. És azt hisszük, 
hoJsV még mmdie- nem késö ja
vítani a dolgon. Még mindi g nem késő 
Zrinyi J ánosnak és !ütőjének anyagi 
vonatkozásban is ki fejez·,; ·,1épi  demo
kráciánk, a dolgozó nép köszönetét 
azért, hogy népgazdaságunk számára 
hatalmas értékeket mentett meg éber
ségével. 

Sc,k Zrinyi Jánosra és Sára Jánosra 
van szüksége a magyar vasútnak és 
bízunk abban, hogy mozdo,1y- és ,·o
:rntkisérő személyzetünk megérti a jel
zők á l l á6a és a oálvák á 'iap()(a [ig-ye

' lésének r-enclkivüli horderejét. 
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Az elmúlt pártoktatási év tapasztalatai 
a Budapest Keleti-pályaudvaron 

.ALLOMASUNKON AZ 1950/1 95 1 .  
PARTOKTATASI E V  üsszefoglalói le
zai lottak, az  oktatási év befejeződött. 

Az oktatási munka meg-j avítása ér
dekében v isszapi i lantást kell vetnünk 
az, elmu't oktatási é\Te, hOl!Y mennvh 
fejiöáöll a párttagok marxista-leninista 
tudása, a pártokta1ás mennyiben .se-
12:itel te elő a Párt munkáját ,  a terme
lési eredmények növekedését és meny
ny ben járultunk hozzá azoknak a ha
talmas ielada toknak 'a meg-,·alósilásá 
hoz. ame!yekc( a kongresszus tűzött ki 
Pártunk és népünk elé. 

Az 1 950-51 .  oktatási évei megelő
zően a párloklatás terén állomásunkon 
is súlya� hibák és hiúnyosság-ok vol
tak. E lső hibánknak emlilhetiük meg, 
ho12:v nem rendelkeztünk e!eg-endő és 
rn�g-iele!ően képzelt szemináriumi ve
zetővel. A szemináriumi vezető szemé· 
lye is gyakran \'ál tozott. 

A PARTTAGOK KOZOL OKTATAS
RA kevesen jelentkeztek. Az oktatás 
megindítását nem előzte meg megfe
lelő és a lapos [elvi lág-ositó munka, 
maid az oktatások során na12:1• volt a 
l emorzsolódás. 

a munkál és a tanu ást egymási;aJ. De 
hiányzott az a lapos, jó népnevelő mun
Ka is. A hal l12:atókkal jobban kell-etl 
volna tudalositani, hogy a tanulás el
hanyagolása milyen hibát jeleni a 
pártmunkában. 

A jö,·őben a tanulási feg-yelem m�-
6érlő;vel szemben szigorúbban kell 
fellépni. 

A KADERNEVELÉS ÉRDEKÉBEN 
a prqpagandarnunkába jobban b-e keH 
,·onn i  a termelésben, a munkaverse
nyekben kit űnt és élen járó dolgozókat, 
kü:önöscn a sztahánovistákal, a mű
szaki értelmiséget és a tanulnivágyó, 
Pártunkat követő pártonkívüli dolR"O
zókat. Az elméleli színvonal további 
fejlesztése érdekében a Pol itikai Bi• 
zottság- 195 1 .  má jus 1 7-i határozatá
nak megfelelően a VI I I . kerü· eti párt
bizottság é• a Pol i tikai Osztá ly  állal 
meg-adott irányelvek alapján akarjuk 
pártoktatásunkat rendszeresebbé ée 
tervszer(ibbé tenni. 

A jövő oktatási évadra készült 
ütemtervünk szerint az alapszer• 
vek vezetősfgének bevonásával 
egy propagandista.szemináriumot, 
3 középfokú és 8 alapfokú politi· A dolgozók nem vol tak tisztában es kai iskolát indítunk és így a tag-nem értették meg az oktatás jelentősé- ság 75 és a pártonkívüliek 15 szá-12:ét, a po i! ikai nevelés kérd�sével zalékát vonjuk be u: oktatásba, szemben pass1.ivan viselkediek. 

Az 1 950-5 1 .  pártoktatási év ered- Emcl ielt a pártta12:okból és párton-
ményeit yjz5gá!rn megál lap íthatjuk, kiYüliekből tömeg-csen vonunk be az 
hogy a pártoklatás színvonala na- oktatás : azább formá jába, a rádiósze
gyot fejlődött és az elmu,t oktatási év minárrum ha i l galásába 200 dol gozót, 
jelentős eredményt mutat. akiknek \'ezetöi a középíokú poiit;kai 

iskol ák fcj ' ett hal lgatóiból kerülnek ki. Az elmult oktatási évben állom!- Az e,ökészületek során az volt a sunkon 2 köz.épfokú és 3 alapl<Jl..ú föcélunk, hog-y minden dol12:ozóval politikai iskola indult és azokon 50 �gyéni agitáció útján megismertessük párttal!" véf{zett középfokú, 74 pe- a pártoktatás és a pártiskolák jelenlö-dig a lapfokú politikai iskolát sé12:ét. 
Az oktatások során hal lg-alóink mc,r- A pol i t ikai iskol ákat szakszol�álatok 

érlelték, hol!y II n agvobb feladato� szerint fogjuk megindítani. Éspedig 
me12:oldása lelkiismeretes, odaadóbiJ küiön-külön pol i tikai iskolát a [orgal 
munkát, példamutatást, helytállást, a mi,  a kereskedelmi.  pénztári és vonat
f0t ylon élesedő osztályharcban az ed- kísérői dolgozók részére. 
d 1ginél nagyobb pol i t ikai és szakmd1 A:i ooszeiogla !ók után az elmult ok• 
tudást kö,etel. Az oktatás a marx· ta tási év eredménvének kiértékciése 

jsta-,eninista ismerelek eJ5a játitása. " ulán a hal lgatók tudását és felkészü1t . 
jó polit ikai munkának eleng�dhetetlen ségét fi12:yelembevéve az új iskol a,·e• 
feltétele, a szakludás helyes alka lma- zetök ki,·álasztására párl\'ezet-cségünk 
zásához, a termelési fel adatok mcl!OI- a VJ J J . kerületi pártbizottságna:k ja· 
dásához pedil! bi ztos iránytű. vasl atot tett. 

AZ OKTATASI ÉV ELEJÉN a ta - ISKOLA\'EZETOK:--EI< RATER• 
nulás kis.sé nehézkesen indul•. A lnl l- METT, sokoldaiú, jólhépzetl é.s a mun
gatók nem í,;rnerték a jegyzetkészítés kához jül viszonyuló e!\'társakat java· 
mód5zereil, ami lényegesen mcgnche- sol tunk. felülvizsgálatra az a l apszervi 
zite!te tanul ásukat. Amikor awnban veze(ösé12:ck is azokat javasol ták. akik 
oktatási osztályunk a je�yzelkészilés az el mult pol i tikai iskolákon a Párthoz 
módszereit ismertető bro-�úrát rendel- való hiiségüket, becsü:etességüket, péJ
kezésre bocsálotta, a ha , Jga,ók megis· damulat ásukat, ió termelő munkával 
merkcdt�k a jrgvzetkész ilés módszeré- beb: zonyitot ták, akik magasabb pol i t i
vel és ig-y a heti tananyagot könnyen kai ismeretekkel rende"keznek, kép-
elsa já t itot!ák, rendszeresebbé vált a zetlségüknél és fej!etlségüknél fog, a 
tanul ás. po: itikai i skol ák vezetésére a lka lmasak, 

Az eredmények mellett nem feled- Gondoskodás történt arról is, hogy 
kezhetünk meg a hiányosságokról 5em. minden iskolavezető mellé he])'ettes is 
A középfokú pol it ikai iskolákon Jemor- kerül jön, ne fordulhasson elő az, ami 
zso!ódás nem volt .  Ugyanezt nem az elmul t oktatási évben történt, ami
mondhatjuk el az alapfokú polt ika; is- kor az egyi k  palit kai iskolán egvmálri 
ko:ákra, ahol bizony a Jemorzso,ódás d tol ták a ve:ielők. 
25 százalékos volt. Párl\•ezetöségünk A SZOVJETUNIO Pf.LDAJA NYO· 
azonban e1,1 a hiányosságot menetköz- .1\1\AN meg-ál iap itották az ú j  oktatási 
bcn !elszámol t a  és a lemorzsolódott év munkaidő beosztását is. A munka
hall 12:atók p/ltlására 1 5  százalékban idő beosztásának nem szabad aka
párltagot és 1.0 százalékban pedig dáiyozni a tanulást. mert az elmé!eti 
pártonkivüli dol12:ozót kapcsolt be a színwnal emelése, a továbbképzés, a 
pártoktalásba. tanulás scg-íti a munkát. 

A lemorz.�olórlás oka az oktatási fe- A ió tanulással és munkát"Gl épitjült 
,gyelen lazul ásában, az c-ktatás lebecsü· a szocializmust, védiilk a béket. 
lésében keresendő. A hall gatók egyré- Vörö-s Adám. 
szé-nél hiányzott a szocial ista öntudat középfokú pol it ikai ;skola vezetö. 
károsan és hely!elenül szembeá: J ilották Bp. Keleti pu. 

,,PÁL YAMUNKÁSOK" 
Veres Péter könyvének nagysikerú ankétja 

a Vasúti Főosztályon 
!Vagysikerü irodalmi ankét za;lott le 

a Vasú!i Főosztált1011 a napokba.•1. \/e
res Péter Kossulh-díias író „Pál.lJa• 
munkások" című kö•iyuét uitattú.k a 
dolgozók a neves író iélen/étében. Az 
ankétra eliöltek az ország különböző 
részéről a pál11amw1kások, hoa.11 el
m.andják, miként éltek a mul!ban, ho
gyan változott m� a felszabadulással 
életük. 

.. Valaha a vasutasok nemige•i olvas
tak'' mondotta Veres Péter, aki 
maf!a is tizenöt kic>en keresztül volt 
órabéres kisef!í/ö oál.1Jamunluís. A vas
út eg!lkori urai nem jó szemmel néz
zék, ha a t•asulasok könyvet vesznek 
kezükbe, féltették a do!aozóktól a ku'· 
túrát, mel.11 az ö monopóliumuk volt. 
Persze, hoay könn1Jebb volt kizsákmá
n11olni azokat, akikhez nem iulott el 
a kutfúra, kö1111yebb volt megfélemlí
teni, rettegésben tartani azokat a dol
gozókat, akik nem önzudatoscdhaltak a 
kultúra elsaiátitásával. 

\/eres Péter „Pályamunkások" című 
kö.•iyve leleplező ereiil írás, mef.q mea• 
11wtalia, mil.11en volt az eg11szeril pá
l11amunkás élete a Horthwfasiznws ide
;én. Ez a kön11v, mely m/11dössze né
hán11 e[!.11szerü pál11amunkás életéről 
szól, e{.!!JÚltal keresztmetszetét adia a 
a m.ult vasutának. .Mef.[mutat;a ez a 
könyv, hogya"I. basáskodtak a vasút 
egykori urai a do!gozók felett, hogyan 

alázták meg az eayszerü doll!ozókat, 
hogyan if!yekezlek J!crincét törni a vas
utas társadalomnak, hOf!.tf ne szervez
kedien, ne ismer;e fel osztálqhel11zetét. 

Az ankéto.n meg;e/ent oál11amunkások 
bes.zámo•lak arról, mil.11en az életük 
most, hog11an változott meg viszonquk 
a munkához, mi/11en úi emberré for
málta őket a Párt. Kérték a mef!.iel.ent 
dolgozók, lzoglJ \I eres Péter most már 
arról ír;on, mi/11en a mai pál11amu,11-
kás, a ma pál11amunkásának, a ma 
vasutasának a sorsa, hog11an él, lur 
g!lan go11dolkodik a ma vasutasa, ho
gya11 kapcsolódik be a versenymozga· 
lomha, hogyan építi a szocialista vas
utat, a szocializnwst. 

\I eres Péter Kossuth-diias író kim.eri
tően válaszolt a ieltett kérdésekre és 
örömét fejezte ki afelett, hogy . míg 
a multban a vasutasok nemigelt ol
vaslak, ma il.11e11 ria!ll/ érdeklődés mel• 
lett folyhat le ef!.1/ ol11an aJ1két, me• 
lflen iroda1omról van szó. 

A Vasúti Föoszlál.11011 lcza;lott Iro
dalmi ankét naf!I/ si/1.ere biztató rei 
arra, hoa11 a vasutas dol[.!ozók e;t._qre 
11ag.11obb ii!emben és tlllf!,1/0bb számban 
hódítiák me;t. a kultúra t•árát, tanul• 
nak a szocia'isfa·rea/ista lrodalombót, 
mel.tf felemeli őket, se!!W őket abban, 
ho!J..1/ munkáiukat meg;avífsák, sZJO
cíalisla típusú emberré vál;an.a/,. 
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• A Keleti fűtőház pártszervezetének harca 
a minőségi szén megtakarításáért 

- .Jl .'. : FEGYEfAfl SZABALYZAT + u, M �ili a � �Q,l. 

,1 K.eleN fűtőházban serényen fo! yik a munka. A gépeket tisztítják,, 
olajozzák és szeretik a munkások, sz énnel töltik meg a szerkocsikat, hogy 
frissen kez�'ve, útrakész állapotban kerüljenek az ország minden tája 
felé közlekedő szemé!yszállító vonatok elé. A minőségi szén megtakarítá
sá.ér� már régen megindult a mozgat om, de megállapodtak az e:ért ered
mények me:/ett, a nyári hónapokra való hivatkozással. A minőségi szén 
megtakarításának lényege az, hogy gyengébb minőségíi, kevesebb kaló
riájú szenet, nagyobb keverési arány ban használunk fel, job\ minőségű 
tatai � pécsi szenek mellett. A terme tési fe.elős kimutawsa szerint május hó
napban 35-40% arányb·an kever ték a harmadosztályú szenet, a régebbi 
30-33 szá?4!ékos aránnyal szemben. Ez az arány nem jelent kü!önös 
me!{'takarítást és eredményt, mert a keverési arányt a 785!/C/8/951. IV. 
számú rendelet értelmében. hivarolból 45 száza!ékban. szahttik meJ!. 

Hiányossagok, melyeket meg kell szüntetni 

A fűt&náz do!,gozói szi.vesien tenné-
, 

csupán 4048 mázsával ha l a,dta roog 
1 !lElk vál!a1'á.ooka,t arra, hogy ham:ad- az i'dei foe-ya1,ztás a tava,!yft. 
� ren<lű borsodi szenet nagyobib ara�y- A fűtőház területén 19 moodony 

� 

ban haswá•ln.aik fel. de az et-!áro szer- személyzete van hrigádlian. Márkus 
vek ezt ,a tizénf.ajtát nem tudják Béla mozdonyvezető, Balla József és 
6Zámukra kellő rnennyiséiben bizto- Weiget András fűtő 40 százalékos 
&ítani, arányban keverték a gyengébb minő-

jófonnán csakis elsőrendű ma- ségü szenet 424-e;; típusú mozdonyu-
gyar és külföldi szenekkel tátják kon. 328-as típusú mozdonyon K.iröiy 

el őket. István és Józsa Benő brigádjai értek 
Ezelmek a lhiookna:k egyilk fő oka e/ hason!ó eredményt. 
az, hogy nincs megfo!elő s1zJén'tiere az 
üzemnek, úgyszólván a v-a,gonokból 

l a 67.én egyenesen -a szerkocsikba megy 
· át, tehát nem tudnak gazdálkodni 
6 sem a iűtőanya ggaL Lüktető tempó
i ban érkeúk meg a szén és gyakori 

Csányi elvtárs magaévá tette 
a pártszervezet 

kezdeményezését 

tást, hanem a pálya lcjtviszonyának 
helyes kihasználásával és nem utolsó
sorban azza l, hogy példásan rendben 
tartja a mozdonyát. 

- Az üzemi pártszervezet felvetette 
a mozdonyvezetők előtt a kérdést, ho
gyan vehetnénk ki jobban és eredmé
nyesebben részünket a minőségi szén
megtakaritásért folyó harcban 
mondotta Csányi elvtárs. - Ugy 
gondolom, ha biztosítanák számunkra, 
hogy 50 százalék harmadrendű bor
sodi rostált diószenet kapnánk és 50 
százalék pécsi szenet, akkor teljes 
mértékben lemondanánk a tatai szén-
ró/. 

A Vasuti Főosztály támogatja 
a dolgozók kezdeményezését 

A Vasúti Főosztály tudomást szer
zett a l(eleti fűtőház pártszervezeté
nek javaslatáról és teljesen egyetért 
vele. 

M•indenben támogatni kívánják 
ezt a keZJdeményezés.t. 

A l(eleti fűtőház mozdonyvezetői é!s 
fűtői tmát nekfüíthaitnak a pártszer
vezet java&!atálnaik vé_gnihajtásálloz. 
Csányi elvtárs megikezdheti a szén
neik Ilyen módon va'ó keverését. A 

Vasúti Főosztály g,ondoskodik róla, 
hogy a fűtőház szénkeveréke meg
felelő legyen. 

Az új Fegyelmi Szabályzat olyan 
harci eszközt adott az öntudatos dol
gozók kezebe, amellyel 

eredményesen tud küzdeni a fele
íőtlenség, a hanyagság, a felelős 
egyszemélyi vezetés elkenése, a 
laza munkafegyelem és nem utol,. 
sósorban a mult rendszer igazság-

talansáfii ellen. 
Az öntudatos nolgozok magukéva 

tették Pártunk I I. kongresszusának 
határoza tait és a kongresszusi ver• 
senyben ígéretet tettek arra, hogy a 
telemelt ötéves terv túl teljesítésével 
meggyorsítják a szocializmus építésé• 
nek ütemét. 

A Fegyelmi Szabályzat a lkalmas 
arra, ho!l'y egyes üzemek munka lendü
letét, te!Jesítményét, a felelősség érzé
sét megerősítse a vezetőkben. Alkal
mas arra , hogy a becsületes dolgozók 
nyugodt és zavarta lan munkáját biz
tosítsa, de ugyanakkor elég erős ah
hoz, hogy kíméletlenül lesújtson a 
visszatérően hanyag, vagy rest dol
gozókra. 

A MAV Hídépítő OV-ben jól isme
rik már az új Fegyelmi Szabályzatot, 
pol itikai felvilágosító munkával egybe
kötve tudatosították. 

A Fegyelmi Szabályzat tette lehe• 
tővé például Zátrok István sztaháno
vista fúrós számára a munka fol ya
matoSLSágána'< bi-?Jtosításá! s a hoz.z.á
kapcsolódó munka jó megszervezését. 

mány é6 sepemem keDett az Dzem-
ben. 

Nem va lami jól festett a Hidépitő 
OV. sztahánovistája, a szokásos fúró 
helyett seprűvel a kezében. 

Ennek vége - mondj a örömmel 
Zátrok elvtárs. - A Fegyelmi Sza
bályzat megszilárdította a munkafe
gye lmet, érvényesíti az egyszemélyi 
felelős vezetést. Megszüntette az üze
men belül a zi a szervezeti enséget, arr?e
lyet a szabályzat nem tür meg. Ma 

már µgy szervezik meg a termelés 
folyamatosságát, hogy va lamennyiünk 
számára biztosítva van a munka és 
nem fenyeget a veszélye annak, hogy 
sztahánovístákat seperni küldenek. 

Va lóban így v an, ahogy Zátrok 
sz!ahánovista mondja. Itt van pél 
rlául Ujhegyi elvtárs főművezető, a 
szabályza t megjelenése óta sokkal fa. 
kozottabb mértékben érzi át fe lelőssé
gét, s ez meg is mutatkozik a telje• 
sítmények emelkedésében. 

!gy segíti az új Fegyelmi Szabály
zat vasútüzemeinkben megszilárdítani 
az egyszemélyi felelős vezetést, az 
öntudatos v asfegyelmet, s így járul 
hozzá a szocia !izmus építésén keresz
tül a béke megvédéséhez. 

A Felépítményi- és Vasanyagjavító MNDSZ 

nöí brigádjának felajánlása 

esebben gyengébb minőségű harmad
rendű fűÍóanyaiz- nine;, a szá!l ítmány 

A dolgozókn,ak az a véleménye, 
hogy a nyáTi hó.napokban gyeogeb-b 
mi nőségű bamaszeneJt nem szaba,d Azonban szükséges, hogy felhívjuk 
nagymérték!ben felhasZJ11álni, m erit 8 borsod'W<iéki báoyáink flgyelmét 

arra: 

Zátrok elvtárs, a szakma első dol
gozója az üzem'ben., fiatalos lendü'.et
tel végzi munkáját. Nagyon jól tudja, 
hogy az augusztus !W-i verseny sikere 
döntően mozdítja elő a harmadik ne
gyedév i terv túlteljesítését és előké
szíti az őszi száll ítási feladatok elvég
zését. De azt is tudja, hogy ezzel tar
tozi'k - amint mondja társai körében 

A MA V Felépítményi- és Vas· 
anyagjavító OV. gépmü.helyének 
MNDSZ női brigádja levelet írt 
szerkesztőségünkhöz. Ebben mélyen 
elíté/:i.k az imperialisták belső ban
ditáit, a Grősz-féle összeesküvőket. 
Mél11en elítélik a banditákat, akik 
.. szabad életü,7.k ellen vétettek és al
jasságukat, mellyel szovjet katonák 
élete ellen törtek". 

között. 
A másiik döntő hiba az, hogy az 

üz,emj párlsrervezet ;;em fektelett 
kellő súlY<t a 6zé!lllTlegita·ka rítási moz

: gafomra, ·megelégedtek a,z, e'.ért ered
: ménnyel é� a 45 százalék keverési 

arány szi.nlie ,,pl'afont" képezett szá-
._ mukTa a mit nem tuclt,ak, vagy nem 
· alkartak áttörni. 

Ha ö.sszehaootl!ítjuk a mult év jú
niusi barnaszénfogyasztást az i dei 

- júniusi adatohl:al, a zt Mtjuk, hogy 

Gyönyörű napsütéses idő van. Né
• hány bárányfelhő úszik a sírna kék 1 égen. Már az új betonúton suha

nunk . . .  Alig várjuk, hogy Pentelére 
· érjünk. 1<.özben felfedezzük _az izzó 
I oopsültésben félmeztelen testtel dol-

gozó pályaépílö munkásokat. Ezek a 
� derék emberek tisztei.etet érdemelnek. 
� Nehéz a munkájuk, égő napsütésben, 1 zúgó szélben, cipőmara.sztaló sárban 
; és csikorgó fagyban egyaránt helytál l -

nak. Most, a népi demokráciában jut· 
nak először emberi megbecsüiéshez. 

· Azelőtt, Horthyék a latt, emberszálll,a 
� sem vették őket. A kutyának jobb sMsa 

· volt, mint annak a páriának, akit pá. lyamunkásnak neYeztek. A felszabadu
i lás meghozta a pályamunkások fel ·  
' szabadulását is. A kommunisták éles 

harcot folytattak ennek a z elhanyagolt, 
� lerongyosodott, semmi bevett munkás-

ennek nagy szikraszórása van és 
száraz időben könnyen meggyujthalja 
a gabonát és egyéb száraz, 
könnyen gyu,!O adó növényeket. 
Ennek eHeaére büszkén cslllog 
a megtaka rítási tá.bl a Csányi Já
nos mozdonyvezető 424.069. számú 
gépén. Csányi elvtárs világosan látja 

a szénmegta karítási mozga lom pol i
t ikai és gazdasági jelentőségét. Nem
csak a ha rmadrendű szén nagyobb
arányú keverésével ér el meglakarí-

,, 

adjanak minél több szenet a vas- - nagy Pártunknak, és Rákosi elv-

i 
társnak azért, mert a minisztertanács út résaére, meri( ez egész nép- útján „ Vasutas-nappá" emelte minden 

gazdaságunk szempontjából fontos. év augusztusának második vasárnap-
A J<eleti fűtőház do!gozóinak ja- jatÍátrok István összehasonlítást tesz 

vaslata azt bizonyíkja, hogy vasutas a Fegyelmi Szabályzat előtti időkre. dolgozóink szívügyüknek tekiatik nép.i - Sokszor megtörtént velem 
átlamunk érdlekeit, á,gyekezaek mun'l<a- mondja mosolyogva -, hogy a mű
terület ükön újítások bevezetés.éve!, szaki vezeté� ne1:1 biztosította szá
anyagtakarékos.sági moz�·tom kiszéle - m_omra az all and<? fo(yama tos_ mun
sítésével és io· • mun'kájuk'kal elősegí- k�L Ped,� 200 szazal ekon !eluI te!Je-

. .. • . . . s1tettem atlagosan a munkamat. tern a be1<e �yet es hazank szoci.a- Amlkor 219 százalékos teljesít-lista lejlooését. ményt értem el, megállt a tudo-

Levelük végén felajánlást tesz
nek az alkotmány ünnepére és han
goztatják, hogy a nőla'!.ek kétszere
sen ünnep az alkotmány ünnepe. 
Hálából az alkotmányért, teljesítmé
nyüket 5 százalékkal emelik, s se
lejtet kiküszöbölik. a 10 perces moz
galmat kifejlesztik, az a�yagfaka
rékosságban élenjárnak és úgy dol
goznak, hogy a munkafegyelemmel 
összeütközésbe ne kerüljenek. 

Epül a hékeműhöz vezető vasútvonal 
A kulcsi építésvezetőség brig�dokat 

szervez, fel ü lvizsgá l ja a munkafolya
matokat és minden területről ös,szeül
nek a háromszögek és megtárgya l ják 

rétegnek a felemeléséért. Nagy Feren
cék, Sulyok Dezsöék és kebelba rátaik 
mindent elkövettek, hogy aka dálvt gör
dítsenek a kommunisták szándékai elé. 
De nem sikerüll: több mint tízezer pá
lyafenntartási munkást neveztetett ki' a 

Ma,gyar l(ommunis!a Párt a reakció 
minden kapálózá.sa el! enére. 

Az egyik legnehezebb fiz:1kai munkát 
végző pályamunká.s, akinek kereS<!te 
háromszor-négyszer volt alacsonyabb 
mint a szakmunikásoké ekkor vette 
észre először. hogy törődnek vele. és 
bizaikodá6sal tekintett a kommunisták 
fel"-

- DUNAPENTELEI RIPORT -

munkában, fel,elösséget érzöek az irá
nyításban, és ügyesek a szervezésben, 
vagy például a Debrei Gábor-brigád, 
melynek tagjai 122 száza léko.s tel jesít· 
ménnyel dolgoznak - valóban a vár
va-várt szocializmust építik. 

elvégezni, a Szovjetunió 
most félóra al att e:végzi. 

a tennivalókat. A rácalmási ,,Szabad. 
ság"-ifibrigád 184 százal éko.s álla gtel 

segítségével jesitménnyel dolgozik. A vasútépítők 
azt akarják, hogy a ugusztus 15-re első
rangusítsá1k a duna,pen-te'.ei-paksi vona
lat .  Igen jól dolgozik a váli sztahá
novista brigád ls. 

Amikor erről beszélnek, előjön a szó 
a hibákról. Elmondják a vasútépítők, 
hogy a pályamunkások közé hogyan 
furakodott be az ellenség. Az éberség
gel eleinte ba j volt, de a Grösz·eset 
felnyitotta a dolgozók szemét. Lelep
lezték és el fáyoi itották maguk közül 
a pálya mm1kások között agitáló Né
meth Erzsébet apácát és egjl pálos
rendi szerzetest. 

A Simonyi-kastély - ma vasiíti lőépítésvezefós'ég 

Papp elvtársnak panasza is van, de 
ez a panasz inkább csak formai . A 
bő aratás, a nagyszerű termés, a beta
karítás láza lemorzrolódást idézett 
elő a dolgozóknál. Siettek segíleni a 
termést betakarítani s közel 60 száza
léka arat, csépel, begyüjt a széles ha 
tárban. A féíépíté.svezetőség azonban 
nem csügged. Ismerik pályamunkásai
kat, tudják, mikor visszatérnek, úgy 
fognak dolgozni, hogy a viszonylagos 
lemaradást behozzák és mire a ,, Vas
utas n,ap" ünnepe elérkezik. mire 
augusztu,s 20-át írják, már el is fe;ej
tik, hogy kizökkentek a versenyből. 

Megnézzük a várost, az épülő nagy
szerű ötemeletes háza kat, a kultúrpalo
tát, a nyüzsgő életet és el indulunk az 
új dun apentelei ál lomáshoz. Itt mind
jár,t szembetíinilk, hogy milyen sok 
épületanyag- van felraktározva . Azon· 
ban meg tudjuk Fodor József el v-társ· 
tói, hogy az anya_g ugyan meg-van az 
építkezéshez, de még- mindig nem kap
ták meg a:i;· új terveket. Egyedül a 
raktárépü!eten dolgozna k. Augusztus 
20-ra válla l t  fel a jánlásaikat segédmun
kások hiányában nem tudják előrelen
díteni, de ahogy az aratásról vissza
térnek a pályamunkások. kél mű.szak 
ban fognak dolgozni é s  behozzák az 
elmaradást. 

A hiány06Ságokról is beszél ünk. A 
dolgozók hibáztatják, hogy Szabó Ar· 
pád főépítésvezető . elaltatj a az alulról 
jövő kezdeményezési, kiadja albérletbe 
a termelési értekezleteket és nem fek
tet súlyt az egyszemélyi felelős veze
tiés megjavítására sem. Szabó Arpád 
még úgylátszik nem olvasta az új Fe
gyelmi Szabályzatot. 

Megéi;.kezünk Dunapentelére. Egy 
község, ahol senki nem tudta meg
álmodni azt, ami most és a jöyőben 
történik velük. A meseírók történetei 
el törpülnek azok mel iett az események 
mel l eit, amelyek itt játszódnak le a 

Duna mentén egy egyszerű, k :s  fa lu 
határában. A falu dombra kapaszkodik, 
s jól l átni az épülő békemű, a Dunai 
Vasmű és a város körvonal ait. Aki 
először van itt, nem tudja kivonni 

. magát itt sem a lenyügöző hatás a lól. 
Itt érzi az ember i gazán, hogy hova 

, tartozik. Itt szippant nagyot a levegőből. 
� s szoruJ kemény markolá1>ra az ökle: 
• milyen büszke tud lenni az ember 
' arra. hogy kommunista. Hogy ő is ré
• s:zese annak a o.sodá:atos építő mun
' kának, amelyet a Párt hiv élelre, s 
_ amely elvezet bennünket visszavonha
, tat! anul a szocializmus útján a kom
• munizmu.sba. 

Es amint elnézzük a Simonyi·féle 
, kastélyt, a földbirtokos képviselő „úr" 
. rezidenciáját, s látjuk benne a szocia-

fü:must építő vasúti pályamunkások ki-
- be járását, felszabaduitan, örömmel és 

" bizakodóan simogat juk tekintetünkke l 
� őket. 

�megyünk a vol t  kastélyba. El lá-
• gyulásunkat odakint hagyjuk és arról 
• érdeklődünk Papp elvtárstól, hogyan 

á-1! a széna? 
• Elmondja nekünk, hogy augusztus 
, 20-a tis:iJveletére újrasz-erveziik a mun
'. ka1:zrsenvt és szakosí!olták a br:,gádo
' kat. hogy a lel •es:tménveket ezá:ta l 
t 10-15 százaiékkal eme'jék. 

Minden este előmunkas-érlekez.letet 
• tartunk - folytatja - s itt megbeszél
. jük a műszaki vezetőkkel és az élen

járó do! gozókkal a következő napi 
munkát. Most vezetjük be a napi mun-

katervezési könyvecskét. Ez nagy se
,1?itiséget jelent a verseny túltel iesíté.sé
ben, előmunkások pontosan előre Iá!· 
ják, mi a másna pi teendő. üzemünk 
1 14 százalékos átlagtel jesítménnyel 
dolgozik. Ilyen dolgozók, mint Ver
t/U!s János, vagy Ternesfaivi Lászió 
előmunká.sok, akik szorgalmasak a 

Augusztus 2-re ötletnapot hirdetnek 
és versenytáblájukon ott látjuk az 
élen járó Dózsa-, Táncsics- és Beke
brigádok lel jesítményét. 

Visszafordulunk és a ráca lmási épí
tésvezetőség felé vesszük utunkat. A 

,,K.u/cs" Epítésvezetőségnél ál lunk 
meg. Itt nagyarányú fö!dmunkálatok 
folynak és a provizórium mutatja, új, 
korszerű híd épül .  

Ficsor Márton elvtársat, a főépítés-
Nagyszerű szovjet gépek segítenek a vasútépítőkne� vezelőség pol itikai tisztjét és, minket 

körül vesznek a do' E!'Ozók. Arrói beszél -
nek, hogy kemény harcot kell vivni 
az ellenség el len. Az imperi al isták 
ügynökei, a volt csendőrtisztek és nyu
gatosok, a nép áll amának esküdt el· 
lenségei befészkelték magukat a be
csületes pályamunkáSok közé. Sajó. 
hegyi Lórándról, a nyugatos üzemi .sta 
tisztikusról beszélnek, aki az előszá'. lási 
főépítésvezelőségen azzal nyugta l aní
totta a munkásokat, ho_gy elbocsájtják 

Súlyos hiba az is, hogy megleled· 
keznek az emberről va ló  szocia li6ta 
gondo.skodásról. A dolgozók elszálláso. 
lása sok kívánnivalót hagy maga után, 
orvos vagy rendelő nincs, az üzemi ét
keztetéssel is ba jok vannak. Ebben hi
bás a sza k.szervezet központi Munka· 
védelmi Osztálya és hibás a szakszol 
gálati felsőbb vezetés, hogy nem' gon
doskodnak a hibák' megszüntetéséről. 

Tovább megyünk a város felé. Hosz
szú autókaravánok robognak a békemű 
fel é  és felől. Ahogy közelebb kerü
lünk a vasműhöz, mindinkább úrrá 
lesz rajtunk az a gondol at, amely 
71.agy Pártunk és a mi drága Rákosi 
elvtársunk felé röpít bennünket: az 
életet nem kímélve harcolni  a Párt cél
kitűzéseiért, annak a bo:dog jövőnek 
megvalósításáért, amel ynek alapjait 
most rakjuk le ál dozatvállal ással, ÖJ, 
tudatosan. A szerte ka nyargó új be
tonutak, műtárgyak mentén még ott 
l átjuk a domb egy csücskét, a többi 
részét már elhordták. E,; ahogy ez.t 
nézzük, s elhúzunk az égő voros 
zászióval díszített autók mellett, s hall
gatjuk a fi atalok énekét, meleg szere
tet száll szívünkbe győzelmeink szer
vezője, a Párt és édesapánk, Rákosi 
Mátyás i ránt. 

A p-yári részhez érünk, itt van a 
rendezőpályaudvar. Akármerre né· 
zünk, mindenütt nagyszerű szovjet gé
peket látunk. A vasútépítök.1ek a közel 
négy és féltonnás vasbeton-a! j rakodó
gép segít. Deák Bé!,a a lig kkt hete 
hogy kezeli a gépet és már olyan 1<1a
korlatra tett szert, hogy 30 perc a l att 
kirak egy vagon vasbeton-a l jat .  Ez a 
szovjet e-ép 10-12 ember megfeszített 

a őket. A versenyjelentések körül is ba · 
iok voltak. A _dolgozók a dolgozók tár
sadal mi bíróság elé ál l ítják Sajóhe
gyit. 

munkáját helyettesíti kön,1yedén. Há
rom és félméter magasságra fe l  tud 
kapaszkodni a 140 lóerős, olajkom
presszoros emelővel el l átott emelő. 
3000 kilogrammot könnyű l abdaként 
emel a levegőbe és viszi nag-y gyor· 
sasággal a rakodóhoz, ahol egymásra 

rakják. Deák, Béla mo.st újitáoon töri 
a fejét. Az emelési kapcsolásnál léc
megoldási talált és most folybatja 
kisérieteket. 

Amit tíz ember négy óra leforgása 

alatt, ,,iehéz testi munkával tudott csak 

A közelben két hata lmas szovjet föl d
markoló exkavátor dolgozi k a .töltésen. 
Egy kordét, egy kubi!kust nem látni, hi
szen a nyolc méter mag-as töltésen, 
ha nem vo:nának itt a szovjet gépek, 
most 120 ember dol gozna . 

Itt ha'.ljuk, hogy · a Vasúti Fő
osztaly DISZ-szervezetének kezdemé

r-,'9yezésére a főosztáfy közel 200 do! 
•· gozój,a utazott le Dunapentelére. ho.giy A Grósz-bandit6k ügynökei a vasútépítők között 

Ugyanott, ahol a Grósz-bandita Ha
gyó·l(ovács jószágkormányzó gyi!kolt 
és nyúzta a „cse[,édséget", még a 
Grösz-per után is ag-itáilak a papok. 
úgy, hogy a do!gozók követelésére pél
dául a na gykarácsonyi papot kitil tot
ták a dolgozók közül. 

Az öntudatos pálya - és hídépítők itt, 
a „K.ulcsbart'' fejezték ki gyűlöletüket 
a hazaáruló Grösz·féle kémbanda áru
lása miatt és követelték a halálos ílé
letet. 

K.iss !(álmán pályaépítömunkás el
mondotta a röpgyűlésen, hogy ö is 
Hagyó·l(ovács 1razdasági cselédje volt. 

. . . . • • . . segítsenek a vasúlépítöknek meggyor-'}- .�azember hara11 _ kel oratol �ste !.O sítani a Dunai Vasműhöz vezelö ütőér orate; dolgoztat a oket . .  Legtobb.szo megépítését. Itt az egyi k munkabrigád, korp�v!!l keyert gomb?cot_ ,- kaptak a Sárosi-Csanálosi-brigád 209 szá-Ame.y11k cselednek kukor;caifo,aet adott J 'k t •rt 1 1 ' k  · 1ct  d'  bé b H · u • k-t I lt h . za e ·o e e e, es, pe aa o mun-r e agyo-"-ova_cs,_ o e es yo . �- kájával. 
��� 
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o.s�am�d�t. ;e�as�al r: Lo
j A délutáni órákban még egy pi l lan -a o n  1�r. a a a ar es or accsa lást vetünk az épülő vasútvonalra, a 

verte veg1g az embereket. szorgalmas vasútéi:,;tők nvü�sgő csapa. 
A röpgyűlés izzó gyűlölettel eltelve tára és lelve tapasztalatokkal, szebb-

hal lgatta Ha gyó,l(ovács nőügyeit és nél-�bb élményekkel, visszatérünk a 
azt, hogy sokszor követelte magának fővárosba. 
az első éjszaka jogát a férjhezmenő !gy dolgoznak, küzdenek vasúlépllányoktól. K.iss K.á!mán izzó szenve tőinik, így segítik a Du.1ai Vasmű, 620-
déllyel elmondott szavaira a dolgozók cia lis!a a lkotásunk remekművének ha· hal áll követeltek a banditákra. tárJdö előtti felépítését . • •  
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A nép bírósága ítélt 
a miskolci vagonfosztogatók felett 

Június 27-29-én a mi skolci MAV \·agyoni hasznot, de rep-1 demokrá
közpanti kultúrterembe -kiszállt a me- clánknak is komoly károkat okoztak 
� bíróság bünletötanácsa, hogy az.zal, hogy az exportáruk a külföldi 
Keszthelyi Bertalan és 42 t ársa lopási rendeltetési helyükre hiányosan érker 
ügyében tárgyalást tartson. tek. 

A1, üe:yé,;z vádbeszérlében ismertette. 
hOllY a miskolci rendezöpályaudrnron 
1950-töi kezdödöen a rnsuti lopások 
eg-yre jobban elszaporodtak. Az  Al!am
vasutak Jga1.g-atóság-ától és az  á! 'o· 
másfőnökségtől mind sűrűbben érkez
tek a feljelentések i smere1•le.n tettesek 

A bíróság a nép el lenség-eihez sze
gődött vá<llotlakal kisebb fogházbün
teléstől kezdve egészen öt és fé'.évig 
terjedő börtönbüntetésre ité,le, akik az 
ítéletben megnyugodtak. 

Az ÜR"vész \ ádbeszédében hango>> 
tatta. hogv a nemzetközi osztályharc 

ellen. Ezek arról számolnak be, hogy kiéleződése idején, minden eredmén1. 
a pá: vaudvaron átmenő, rendszerint ami népi demokráciánkat. a béketábor\ 
exportra, küliöldre irányzott árukat eréisiti, - az az ellenség nö\·ehő el 
tartalmazó koooi kat dézsmálták mee. lená l ását vált ja ki. Ezek az e,emek 
A teiiesek válogatás nél kül, minden mindent megragadnak, hogy sikerei11-
1<özszükségleli cikkből vittek maJ<Ukkal. kel akadályozzák, hogy népi demokrá
Cukrot, rizst, 5zappant. c:pőt stb. tu- ciánknak ártsanak, hogy romboló mun
la 1donílotiak el a vagonokbói. ',ájukkal z,avart idézzenek e.ő nép-

A feljelentések tárgváhan indult gazdaságunkban. hogy közel , átásunk
nrnmozások sokáig nem vezettek ered· ban nehézségeket támasszanak és a 
ménvre, a tettesek kilétét nem sikerült véi:!én az amerikai imperial isták segít · 
megállapítani. Ezen a sikeren aztán ségével fegyveres erővel megdöntsék 
fe,bátorodtak, mind merészebbek lettek népköztársaságunkat és vi56zaál lítsák 
és az év elején ugy5zói ván nem mehe- a régi rendszert a HabsburR"okkal, a 
telt keresztül olyan vagon a pály•aud- népnyúzó hercegekkel , grófokkal. bá
varon, amelyet meg ne dézs.mállak ról,kal,  fö desurakkal, gyárosokkal, 
voina. A mohóság-uk ke\·ésbbé előd- csendőrökkel eg�·ütl. A Grősz-per is 
gy;\zalossá tette őket, végüds a nvo· ezt bizonyítja. 
mozás hiderilette, hog-y a vagonioszto- Vaj jon az, ami t a vagondézsmálók 
gatásokat azok követték el, ak,k a vettek el - mondotta az ügyész 
miskolci pályaudvaron, mi nt kocsiren- nem iJ . ett-e bele Grőszék tervébe, Ba
dezők tettek szolgálatot é6 ak knek ép· I i ázsi len·ébe, aki vezetője és irányi
oen az lett volna a fe:adatuk, hogy a tója vo' t a i\\.1\-V-nál az összeesküvés· 
népg-a�daság érdekeit az el lenséges nek. A vádlottak nem romboltak, nem 
elemektől megóvják. A dolgozó népet siklattak ki szerelvényeket, de éppen 
megkárosító vasutasok aheiyett, hogy a annak az ügynek szoigálatában á l l tak 
társadalmi vagyont megó,ták vo,na ,  a 'opásokkal . amel yet Grőszék és  Ba · 
szolgálatukat arra használták ícl . hogy l ázsiék irányították. 
jol!talan haszonszerzéshez jussanak. A A nép bírósága keményen. pél da 
\·agonok megdézsmá' ásá\-al azonban mutatóan ítélt a miskolci vagon(oszto
nemcsak maguknak szereztek jol!la lan ,i!alók felelt . . .  

Vonjunk be minden dolgozót 

az augusztus 20-ra vál la lt MHK próbázásokba 
A m11gyar löm�gsporl fej'ődésében 

hatalmas szerepet játsziK a „Munk.ír.a, 
Harcra Kész"·sportmozga!om. A moz
galom órihi arányban növelte sporto. 
lóink számát, megteremtette a,z el
következendő idők vir.ágzó sportmoz
galmának alapjált és nem u lo'só sor· 
ban nagymértékben fokozta ,a dolgo
zóknak a termelésben e!ért ered,mé. 
nyeit. 

26.000 vasutas dolgozó 
prób6zik az MHK-ban 

Az clmutt esztendő számar&nyá
hoz viszonyítva, ma már 26.000 vas· 
utas dolgozó végzi az /1\HK ,szintek 
te'jesitését a mozgaiomban. Az ered
mény megmutatj,a a,z üzemi szerveze
tek és üzemi sportegyesületek jó 
munkájá,t. El lehet mon<lani, hogv 
Pártunk irányításával egyre több 
szakszerveze(J és sporffunkclonárius 
értette meg ar. MHK-mozgalom je· 
lentőségét és lelkes, te\·ékeny, szá 
mos esetben példamutató munkával 
t.ámogaljáik a mo1 ga ,om kiszéte ítéséL 

Széleskörű felvilá•gosító munkát vé
geznek szervezeteink. Ennek köszön· 
helö pé!dául az. hogy a területek ver
s-enybe lendültek egymássti l a, próbá 
zások letételére. A debreceni lerü'.e 
ten augusztus 20-ra vállalták a spor
to'.ók teljes egészének és a dolgozók 
felének lepróbáztatását, egyben Yer 
senvre hi\'lák " többi lerü!eli bizo\t . 
ság.okat is. A fe'híváshoz Szombathely 
már csatlakozott. A több.i területek 
azonban nem igen fejtenek ki o1yan 
tnékenységet, amelyből arra lehelne 
kö\·etkeztetni, hogy ők is csafürkoz
nak a debrecenie-k felhi\·á.sához. 

Biharkeresztes dolgozói megértették 
a1. MHK jelenlő�égét. vala--nennyien 
lepróbáztak. Békéscsabán már 357-en 
leoróbázlak és közelednek a száz 
száz.alék fe!é 

Akik azt sem tudják 
- mi az MHK 

Kem mondhatjuk azonban m'ndfü 
üzemi bizottságra és sportvezetöre, 
bo�y erejükhö:i mért!cn segí\et'.ék az 
MHK -mozgal r,111 fejlesztését Sok eset
ben a funkcionáriusok harmadrendű 
l;écdéskérit keze"ték a moz'1alma,'. 

Nt-m kapcsolódLak be abba a munkába, 
amely a dolgozók tömegeinek be· 
vonására irányult, sőt saját maguk is 
tá'rnl marad lak a próbáuí.soktól. 

Itt vann.ak a \·eszprémiek, ahol első
sorban a sportkör vezetősége nem 
végez jó felvilágosító munkál. 

Még oiyan fiatal vasutas-dolgo
zók is vannak, akik nem hallot

tak az M H K-mozgalomról. 
A területi sportszervező irodák el

nökségei i;em tettek meg ezen a té
ren minden inl�zkedést. !gy van ez 
pápai viszonyla'ban is. ahol nem ké· 
pesek ,a jelentkezőket próbákra moz. 
gósíiani, mert sok értekezletet 1-arta. 
nak és ütemtervűk nincs. Pápá01 azon
ban maga a pá1iszervezet és a nak· 
\'Ona,I sem lá1mogatja az MHK
bizoHság és a sportkör munkáját. 

A „ Vasutas Nap"-ra 
sokezer próbáz6st várnak 

Mi a feladatunk, hogyan mozgósít
suk a d0'gozókat a próbák letételére? 

Az /1\HK próbázásokaf csak' akkor 
tudják üzemszervezeteink végrehaj
tani. ha ütemterv sze6nt dolgoznak, 
MHK ·páros\ ersenyt szerveznek az 
üzemek közo,t l tt tekintetbe kell 
venni a1.t is. hogy melyik terme
lési vona'.on ál l  párosversenybcn az 
üzem. 1'3!::)' hol szélesítették ki a 
páro:;versenyeket. A versenv á'1.á,s.á' 
nak eredményeit ugyanúgy kÍértékcl:k 
és nyilvánossá<,ra hozzá'k, mint ,a ter
me1ési eredménych'ét. 

Végezzé'nek fokozott munkát az 
augusztus 12 i ,,Vasutas.nap" és eze-n 
keresztül az a•1gusztu,; 20-i fe'aján 
' ások te'.jesitt'sére, aktiYizá ·;.ák a do! 
gozókal a próbák széleskörű leléle
!ére. Kapcsolják be az augusztus 
20-i 5rortműsorba a próbák letéte'ét 
és mindeni kövessenek el a vá"a:á -
50k százs, áza lékos teljesítésére, Ezért 
vegyük fel a kapcso' atO<t és kérjenek 
irányítáft a he'.yi TSB-től. 

Sporh·ezetőink forduljanak a párt 
slen·ezeteld1�z a helvi DISZ vezető 
ségéhez, aho' · megkapják a ke"ő se 
gítséget és 'útmutatást. 

E 1 öre te-hát az  augusztus 20 i \·er 
5cny. a „ Vasutas-nap" s:kerének biz 
tositására a� MHK-próbA1.á�ok ,;'ke 
res Jetéle'.évet ist 

SZOCIALISTA VASúTERT 
� 

A Bu�apesti lokomotív sakk-csapata 
jó ötiidik lett az országos csapatbajnoki 

döntőben 
Aa országos magyar sakk-csapatbaj

nokságot, a szoujet pé!da a/apján, eb
ben az éoben már új rendszer szeri11t, 
terü'eti beosztásban bonyoli/ották le. Ez 
a re11dszer lehetöué teszi a sakkozás 
országos méreliívé való kiszélesítését. 
Egyutta! biztosi!otlák hogy az ország 
minden részének sakkozói arányosan 
vegyenek rése! a minőségi küzde[mek
baz. 

Ebben az esztendőben közel 900 

sakk-csapat küzdött hazánkban. 
Az orszá[.!os versenyt három sza

kaszban bonyo!ilották le. Az első sza
ka.sz/ a megyei bajMkság.:,k és a 
budapesti első osztályú csapatbajnok
ság alkotta. A megyei bajnokságok 
11.11őztese; es a budapesti első osztál11ú 
csapatbajnokság első öt he!yezetfje 
került tovább a második szakaszba, 
vagyis az ország legjobb 24 csapata. 

A középdöntőbe a budapesti, a ba
lassag11armati, a debreceni, a dombó
vári, a u.11őri, a pécsi, a szot,wki és a 
szombathelyi Lokomotív SE jutott be. 

A nyo'c oasutas csapa1ból a Buda
pesti Lokomaliu cMpa/a jutott tovább 
és így jogot nyert arra, hogy a június 
13-17-én a Vasas Székházba11 a me.f!.• 
tartott országos csapatbajnoki döntő
ben rész/vehessen. Itt, 25 ponttal az 

ötödik /Jely,·zést érte el. 
A döntő tapasztalatai aJapján meg 

lehetett á!/apíta11i, hogy 
nincs elegendő számú fiatal ver-

senyzőnk. 
Ezzel szemben a jobb helyezést elérő 
csapatokban sok kívá'ó fiatal sakkozó 
tünt fel. De 

nemcsak megállapítani, hanem 
tenni is kell valamit. 

A /egsürgösebbe,1 gondoskodni kell az 
utánpót'ásró'. Gondo!l'kod11i /7.ell arról, 
hogq a iiatal vasutasok megielelő ke
zekbe keriiljrnek, s a Vasutas Szak
surc·ezet szi11eibe11 a sakk-csapatbaj
w,kságokban, az eddigi jó helyezésnél 
is ;obb helyet harcoljanak ki maguk
nak. 

R,ÉT! AR.PAD 
a Budapesti Lokomotit• SE 

sakk-szakosztá:yvezetője 

Simán megúszta . • •  
Szín: egy vasúti fü lke. Történik: 

O laszországban. Szereplők: egy 
amerikai ,  egy munkané!kül i  olasz 
dolgozó, egy idősebb nő és egy csi
nos, fiatal l ány. 

Kezdődhet a történet: a vonat 
befut egy a lagú tba. Az utasok elő
ször egy csók cuppanását ha l lják,  
aztán egy hatajmas pofon csat
tanását. 

A vonat kifut az alagútból. Zava
rodott csend. Mindenki ha l lgat. Az 
amerikai szeme a latt nagy, vörös 
iolt éktelenkedik. 

Az idősebb nő (magában) : Tisz
tességes kislány lehel ez. 

A csinos, fiatal lány (ezt gondol
ja ) :  Hát nem furcsa, hogy ez a 
bolond amerikai ezt az idős nól 
akarta megcsókolni és ,•1em engem? 

Az amerikai ( gondolja ) : Ez az 
olasz is jobb cég lehet. ö csokolód
zik és én kapom a pofont! 

Es az olasz (munkás magában) : 
Ez aztán jól sikerült! Cuppanlok 
egyel a leuegőbe, behúzok egy jót 
az amerikainak és ráadásul még 
símá,-i megúszom! . . .  

(A bratiszlava1 Tyzdenb61l 

IDEOLöGIAI ,  POLIT I KAI MOVEK: 

Boriszov: Rankovics Gestapója (Szi1kra) 
Füzve 1 .- Ft. 

Oiaz: Válocratott cikkek és beszéde'k 
(Szikra) Kötve 8.50 Ft. 

Európai munkásértekezlet Nyuqat-Németorszáq ú,Jrafelfeqyvorzése ellen 
(Népszava) Füzve: 1 .20 Ft. 

Leleplező dokumentumok a koreai há
ború kirobbantásáról (Szikra) Füz
ve: 4.- Ft 

ötéves tervünk: Bél<eterv (Szikra) Füz
ve: 1 .80 Ft. 

SZÉP I RODALOM: 
Laffitte, Életre. halálra. Reqény. (Szép

irodalmi K,) Fűzve 1 1 .50. kötve 
1 6.- Ft. 

Holdi János: !qy kezdődött. Bányászre
qeny, (Szepirodalmi K.) Füzve 8.50, 
kötve 1 2.50 Ft. 

Chao Min::;: Energia. Regény a villamo. 
sitásróJ (Szl!pirodalmi K.) Füzve 
6.- Ft. 

How!�t [lz5i�ir���?� i 
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Gorkij Maxim: Az anya. (UJ Maqyar 

Könyvkiadó) Füzve 7.-. kötve 1 1 .
forint. 

Sztrokovszkij: Gyár épül az őserdőben, 
Reqény. Fűzve 1 5.-, kötve 1 9.50 Ft. 

Wanda Wasilewska: Sötét napok. Re. 
qény Fűzve: 9.50, kötve 1 5.50 Ft. 

Nyikolajeva: Az aratas (Uj Maqyar 
Könyvkiadó) Kötve 1 5.50 Ft. 

1 951  július t7. 

K.IK FELELNEK EZÉHT� 
A z  elmúlt napokban a Va�uta.5 Sz_a�

szen·ezet Központjában eh?ks_eg1 ul�
se.1 tárgyalták a laklanya-kerdesekel cs 
külön értekezletet hívtak egybe awk
nak a hibáknak megtárgyalására és ki· 
küszöbö'.ésére, amelyeket a szakszer
vezet ellenőrzése során tapasztalt az 
egye; föépítésvezetőségek körül. 

A szakszolrrálat azonban rosszul vi
szonyult a s�akszervezet kezdeménye
zéséhez. A tárgyalásra meghívót ka
pott a 6-7-8. szakosztály. A 7. szak
osztály még ooak nem is  kü:dte el kép
viselőjét erre a rendkívül fontos meg
beszélésre. 

Miről is volt itt szó? Arról például, 
hogy a Ferenc\'árosi Építésvezelőség
:iél 

?.00 dolgozót száílásoltak el egész
ségtelen, dohos, büdös pincékbe 

és ennek a 200 dolgozónak mi ,1dössze 
hat mosdótálat adtak. 

Arról v-olt szó_ hogy a szolnoki 
Delt a  építkezésénél a do: gozókat 

di.öledező tehénistállóban siá!lásol
ták el és oly sűrűn, hogy két szal-

mazsákra hárman jutnak. 
A1. istállóban mindö56ze két kis ablak 
van, vi lágítás egyáltalán nincs. A uú
f,i..tságra jei!emző, hogy 

és fárasztó munkát ..-égzö pályamunk!
sok az ebédet csak 4 óra körül kapják 
meg-. 

Egerben nyolc vendégszoba van, de 
ezeket főkéJt a közpo:it i  szakszolgálati 
dolgozók veszik igénybe. A mozdony
vezetők és (ülők a gépen, a wnaüi
sérő személyzet a kocsiban ,,pihen", 
Mátészalkán 1 1 -en feks1,enek hét iigy
ban, férfiak és nők uegyese11. 

Ezeket az á l lapotokat akarja és meg 

is fogja szüntetni a pártszervezet se
gítségével a szakszervezet. Persze eh
hez elengedhetetle·1ül szükséges, hogy 
a szakszolgálat is segítse.,. A li,rgyalá
ook azonban nem arra mu!attak, mint
ha a szakszolgálatnak „zívügye volna 
a kérdés. 

Az elnökségi ü.ésen például a vonta
tás részéről senki sem vett részt, pedig 
éppen a legfájói>b ügvükct, a laktanya
kérdéőt vették elő. A 7. szakosztály 
képviselője igyekezett elk�nni a felc:ős
séget, mintha ·,1ekí semmi köze nem 
volna az egészhez. Csupán a 6. szak
osztály küldötte ismerte el fe!elös.ségét, 
de már javasla'ot nem tudott lenni ar
ra. hogy hogyan jayitsanak a hiányos
ságokon. 

Persze. ez a rossz v15zonyul ás ,,,em 
jelentheti a dolgozók legelemibb jogai-

�okan a jászolba szorulnak és 111k elkenését. A Pári útmutatása nyo-
ott alusznak .  mán, a mi niszterta nácsi határozat 

Az egész helyiségben min<lössze harom a lapján a szakszervezet nem a ltatja el 
a kérdést. hanem a szakszolgálati vcköbméter le\'egő jut é6 legalább hal zetéssel közösen megszünteii a hibá-kel le�. összesen hat poharuk van. kat é,s biztosítja,  hogy a dolgozók a 

I t t  va·1 a du,1apentf;Jei építkezés. legrö\·idebb i dő·1 beiül érezzék a Párt
Olvan kicsik a mosdótálak, hogy a dol - nak az emberről való gondoskodásá
gozó ké'ze alig fér bele. Azt mondják ró! szóló tanítását gyakoFlali lag es 
rá, hogy „ Vigye el a P.ap szentötvíztar- érezzék azt, hogy Al'mtmányunk írolit 
lónak". Meglátszik az ellenség aknR- szava törvény: .,A dolgozó ember leg
munkája az étkeztetésnél is. A nehéz , cttebb k;ncsünk". 

Rozetta vagy paszomány ? 
Rozetta vagy paszo

mány, ez itt a kérdés. 
Ezt ha 'tja az ember 
wws-unlalan a oasút 
S7.Ples hálózatán. Ez 
foglalkoztat ezernyi ,,a.s
utasl. Hog11 miért a pa
szománu és miért nem 
a rozetta? Es jogjosz
lásról. �zerze/.t jogok 
e'.oéte,éről hallunk. Be
culványok jönnek a mi-
11Lszlériumba: állítsák 
uiss:aa a ,egit, ne ve
f!l/ék el a rozettát. Szer-
11ezhedések vannak, 
megbeszélések, memo
randum szerkesztők 
kacskaringós sorokban, 
még kacskaringósabb 
érveket ka,,yarítanak és 
megszerzik hozzá az 
aláírásokat. 

illkal, tellerejükel ilye11 
üI!ueknek képesek szen
telni. Nem érted ug11e, 
haJ!u amikor a lÚJ'.gozó 
mau.11ar nép a kiélező
dött nemzetközi he/lJZCt· 
hP-n feieme/t öiéves 
tervünk. második esz
tendejének idöelőf,tj be
fejezéséért harcol, ami
kor II dús termést arat
ják a föld do1gozói, ami
kor a vasutas dolgozók 
tiznrei nap-nap utári 
birkóznak mef} a meg-
nö�P-kedl't/ zá!lítász 

ál!apitani a sokféle ra
zP/tából, hogy ki segéd
tiszt, liszt, ,,ag11 altiszt. 
Vajjon a 11éphadsereg
/JRl a rangjelzésekből 
nem lehet-e uilágosan 
megá/lapítaui, hegy ki 

kicsoda? Es ,•ajjon cél-e 
az, hogy összekuszá!juk 
do'gainkat. \fagy keue
sPbb lelt bárki azzal, 
hngq rozetta he! yett pa
szomány/ varrt jel? 

Crodálk.ozo/ ugye va.•-
11/as dolgozó, hogy a 
felszabadulás hetedik 
eszte1u/cjébe11 a szo
cializmus építésé11ek 
hősi feladatai között 
még közü!ü11k ilyen so
kan nem f!.yógyu!tak kl 
a régi világ címkórsá
gából. De hiszen a cím 
nem is vá t.ozik, csak a 
megté�•esztő helyett a 
könnyen felismerhető 
rangje.'zés kerül do 
gozóink vállára. Rozetta 
helyett paszomány. Eny
nyi az egész. Vihar egy 
pohár uiz./Je11 . . .  

feladatokkal, észül11ek 
n őszi forgalom sikeres 
lebonqo/itúsára, akkor ... 

I gq van ez, kedoes 
riasuta.s do:gozó. Cso
dálko;ol rajta, hihelet
len,;ek taláhod? Hihetet
len bizony, pedig így 
iu.az. Nem érted ugye, 
IUJf!/1 egyesek energiá-

Nem érted ugye ked
ve� vasutas dolgozó azt 
sem, hogy mit nem ér· 
l.t'ne,i ezen a rendeike
;,,i,<en a rozetta felke11t 
lovagjai, a paszomány 
e:szánt ellenségei. Nem 
érted ugye, hogy mt 
nr.m világos számukra_ 
Mert hogy a régi ra11g
iel;ések nem világosak. 
a;;, biztos. Ki tudja meg-

Így á l l  Mezőköv esden az éberség 
A szakszervezet központjából a kö· 

ulmultban vonali el/Cllörzésl tartottak. 
/"·• került két lÚJ/gozón.k Mezököc•esd 
állomásra. 

A forgalmi szo/gálatteuö azt kérdez
te, hog,1 ,,Maguk kicsodák?", mire oda
adták a közlekedés- és postaügy, mi
nisztérium által kiáWtolt uörösszi11ü 
föje/ügye/ett hatósági igazolványt. A 
forgalmista beletekintett, visszaadta és 
nyiluán nem tudta, hog11 mit olvasott, 
mert megkérdezte: - ,,Maguk vasuta
sok?" 

Ezután bementek a forgalmi irodába. 
Plbeszélget/ek a főnökkel, a.ki vzszo11t 
nem igazoltat/a le őkcl, s mJ1u/e11 kü
lönösebb lelkiismeretjurdalás nél/1iil 
hagyta, hogy alaposan körül-lézzenek. 

A funkcicnáriusok érzékeny búcsút 
vettek a jószívű vezetőtől és kimentek 
a „toronyba", alwl bemutatkaztak a 
vá/tókezelö11ek. Ez az udvariassági ak
tus csupán a név bemondására szo· 
rítkozott. A név - bár nem iulságo
san ismert fwtkcionáriusról uolt szó -
mégis mesebeli varázsszó erl!jéuet bírt. 
Az OB-titkár váltókezelői szolgálatot 
látott el itl. Beengedte a funkcionáriu
sokat a szolgálati helyiségbe és e/W 
sza:ia sem volt az ellen, hogy az egyik 
funkcionárius a gondjaira bízotl blokk
kilszülékeken „játszott'. Ezek a mezö
köuesdiek nem khetnek rossz emberek. 
annyira nem rosszak, /u.g11 öss,eke. 

uerik a barátai az ellenseggel. Mert 
nyiivá11 legközelebb - ha eddig nem 
lelték meg - nem szakszervezeti köz
pnnti funkcionáriusoknak hanem má
soknak is el11w1uiják: hdny vonat köz
lekedik !laJ'Onta, ehböl hány teheruo
nat. milyen gépek, stb„ stb. 

A két uezető ezután megmagyarázta 
a uáltókezelőnek, úgyis mint őrsze. 
mélyzetnek, s úgyis mint szakszerve
zeti fun.kcionáriu mak a nemzetközi 
osztályharc kiéleződése idejé11 ho,;!lan 
vigyá:rzanak Me,őkövesde11 az éber
ségre, hogyan vigyék a kíméletlen har
cot az ellenség aknamunkájáoa/ szem
ben. 

Reméljük: a mezököi•esdiek esetéből 
minden szolgálati hely vezetősége, min
de,1 becsületes vasutas lÚJ/gozó tanul. 
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ÉS A VASUTAS SZAKSZERVEZET LAPJA 
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HOSSZÚ /DÖRI MBCSZABJA FllADAIAINKAf 

a vasútüzemi érte-kezlet határozata it 

A 
szovjet vasut,asok napján,  
azon a napon, amikor a 

szovjet nép ünnepelte a hős szovjet 
vasutasokat, amikor a magyar vas
utasok szeretettel, há lával emlé
keztek meg példaképeikröl, tar"/ot
tuk meg vasútüzemi értekez!etün
ket. 

Az országos vasútüzemi érte
kezleten a vasutas dolgozók' széles 
tömegeinek képviselői a vasut veze
tőivel ,együttesen tárgya ltá•k meg 

·a vasút e lőtt á l ló feladatokat. 
Egészséges, .a lulról jövő kezdemé
nyezések születtek ezen az értekez
l eten, ahol a vasutas dolgozók 
képvise'.etében megjelent küldöttek 
beszámoltak a rról, m i lyen h ibákat 
tapaszta;fak a tavalyi őszi forga
lom idején és javaslatokat teliek 
a rra vonatkozóan, hogyan l ehet 
ezeket a hibákat a mostani még 
nagyobb fe'.adatokat e'.énk á! !ító 
őszi forga 1om idején kiküszöbö1ni .  

A vasútüzemi értekezlet egész 
sor olyan határozatot hozott. me!y 
az idei őszi forgalom ·:keres, 
gazda ágo lebonyo'.i lását teszi le
hetővé. A határozatok. melvek min
den vasutas dolgozóra egyformán 
érvényesek, kimondják, hogy 

a kétezer tonnás mozgalom
ban napi 50.000 tonna több
terhelést kell továbbítanunk. 
A kétezer tonnás vonatok szá
mát naponta 250-re emeljük, 
naponta 300 i rányvonatot köz
lekedtetünk, a tehervonatok 
k�ését 4{} százalékkal, a köz
vetlen i rány- és tolatós vonato
két pedig 25 százalékkal csök-

kentjük. 
Határozat szü!etett a rra vonat

kozóan, hogy a mozdonyok átlagos 
napi  ki lométerteljesitményé t 1 55 
ki '.ométerre emeljük, az „500 kilo
méteres" mozga lomban résztvevő 
mozdonyok napi kilométerteljesit
ményét ped ig  1 90 kilométerre. Napi  
1 50 vonatunk köz:ckedik a z  őszi 
forgalom ideje a ,att felemelt me
netsebességgel. A tehervonatok 
utazási sebességét l 7.5 ki '.ométerre 
emeljük. A kocsi fordu'ók e ökken
tése érdekében a kocsi ki- é� bera
kásokat úgy kel l megszervezni ,  
hogy a mindenkori rakodási idő 
l egalább 5 száza!ékkal megrövidül
jön. A határozat leszögezte: a 
1 50.000 tonna szén megtakarilá
sáérl folyó ha rcot a vasutasok si 
kerre visz :k. A „Minden út jövedel
mezöségéért" mozgalomba 600 moz
dony és 1 200 mozdonyvezető bekap
cso'ódik. A „mosástó'-mosásig" 
mozga 1omban 1 0.000 ki'ométeres 
eredménvt értün'k el. Döntő fontos
ságú újítási is hozott a h�tároza t :  
a gazdaságosság é a tervszcrüség 
szeme'ött ta rtásával a forgalmat 
24 órás forgalmi terv a lapján  bo
nyo'.itjuk l e. Néhány legdöntőbb pontját  so

roltuk fel a zokna k  a hatá ro
zatoknak, melye.k a vasútüzemi 
értekezleten születtek. Ezek a ha
tározatok megszabják a vasutas 
dolgozók feladatait és lehetőséget 
nyúj tanak a rra ,  hogy az őszi for
ga 1mat sikeresen, gazdaságosan 
bonyo'ítsuk le. 

Tudjuk jól. hogy minden hatá
rozat annyit ér, amennyit vég
rehajtunk belőle. A vasutas 
dolgozók már eddig is bebizo
nyították, hogy tudnak és akar
nak harcolni a határozatok 
végrehajtásáért és e�yember
ként átérzik, m i lyen feladatok 
hárulnak rájuk népgazdasá
!!Unk további felemelkedése. öt
éves tervünk siker� végrehaj-

tása érdekében. 
Hazánk minden táján új eröte

lepek, gyárak, kórházak. l akóházak 
épü'.nek. Nap-nap után erősödik, 
növekedik Dunapentele. épül Inota, 
a füza'öki erömii, a ba rcikai kom
binát, a földalal':i gyorsvasút, az 

új vasutvona lak, a béke nagy mű
vei .  Minden muf.lkapadnál verseny 
folyik, növekedik  a terme:és, több 
nyersanyagra van szükség a bá
nyák mé lyéből végtelen fu'tósza la
gon jön fel  a szén, a gépek kenyere. 
Gazdag termést aratunk, színültig 
telnek a magtá ra ink, a krumpl i 
földek bőségesen fizetnek kukorica 
taka rmány nem volt i lyen dúsa� 
termő a felszabadulás óta mint az 
idén.  A lkot a ma-gyar nép, magá
nak a ikot, a munka lázában écr az 
egész ország. Kő. cement, tégla� ho
mok ke! l mindenhová és gépek az 
új üzemekbe, é leimi zer az ötéves 
terv hőseinek, a dolgozóknak. A 
vasutas do'gozók.ra hárul az a 
megti ztelö fe:adat, hogy túl nyomó 
részben mindazt, amit a dolgozó 
nép a lkot, elszál lítsa rendeltetési 
he!yére. A vasutas dolgozóké az a 
fe:adat ,  hogy gyors, biztonságos, 
gazdaságos szál l ítással j á ru ljanak 
hozzá a szocia l i zmus épifésének 
nagy munkájához. E megt:szte!ö 
fl':adat a vasutas do'gozókra hárul ,  
akik éjje : -nappal ,  hétköznap és 
ünnepnap megsza kítás né lkül vég
zik munkájukat. a kik  �őben, hó
ban ,  napsütésben, viharban teljesí
t ik kötelességüket. E megliszl<>'ő 
feladat a vasutas do:gozóké, akik 
h íven őrködnek a do!gozó emberek 
tízezreinek élete fe1ett, akik a nép
vagyon mi! !iós értékeit óvják  a ká
rosodástól. Ez a mrgl'sztelő fel
adat a vasutas dolgozóké. akik  
munkájukat hivatásuknak 1ckinlik, 
akik bü,z·kék a rra, hogy ezt H ne
héz felelősségteljes munkát végez
hetik. 

Munkában a ,V I .  Ors�ágos vasútü.zemi Értekeziet, A tavaly i  őszi forga lmunkat 
nem b6nyol ithattuk vo:na Augusztus 4-én és 5-én k<'!lnapos lrngy a szocia l ista építés .ütemét fé- 1 badsagot hazánk forró szereteté-le a szovjet vasutasok pé!dájának ülésen lár!,(ya lták a magyar vasula- kező korlátozásokat ne kelljen életbe- vet megvédcoi, minden kü;ső és követése nélkül. E!képze'.hetei]en, k · ,, . t fela"atokat a,,,,.Jvck az 1e·ptctn·1 so · az<,.,_a a u . .  , , , , · • belső · ellenség ellen. -. -hogy az az árumennyiség, ame:y ősz, C$ÍICS1ó�galomban várnak a vas- Az, téf,l:�kezterel. . áz , .  R?ÍlJh Fa-. éi; tavaly az őszi forgalom idején a út dolgozóira. · 

•f.pilőanyagipa r-i' ÖolgozÖk S,faks�\:rye- Ezután a nemzetközi kérd'éso:�kel fog-
vasuira zúdult, rendeltetési he;yére A VI .  Országos va·sútiizemi Érle- zetének nagy" 'kongresszusi termében laikozott. , BJmonclotta, hogy az ·ameri• 
ért volna ,  ha  nem a lkalmaztuk kezlet fontos á l lomása annak az ú t - t-artották még, még a tava lyináf is ki- kai imperialisfák hállorús tőrekicései el
volna a „2000 tonnás", az „500 nak, amelyen · az önt_1,1datos vasutas lünöbb rendezésben. A-z értekez let kel ler_,ére egyre növ<;"edoek a beke erői 
ki·lométeres", az i rányvonatok, a dolgozók tízezrei haladnak a felemelt részre osalolt: · Augusztus 4-én párt- és épüln!!k .a Szovjeluntóban a béke és 
fe'emelt menetsebe. ség mozga lmait, ötéves lerv túl leljésit�se, a szócia l iz- aktivaéríekezlet- vol t  a dél i -óráki_g, a konimunizmÜs -iagy ·a!�otásat· Az cl
ha nem harcoltunk volna a minél mus �pílésének megi:varsitása és a '':�j d déiutá_n k�t órakor ·megkezdő- ,mull hó.napban vasutas J,ü:döttség„Járt  
hosszabb mozdonyfutásért. Ha te- béketabor magyar1Jrszag1 fronlszaka- dott az egyutl�s erlekezlel. a , Szcivje\1-!niol,an� m.e'yqck ·� 'iS, t•agJa 
hát a tavalyi őszi forga lmat kép- szának lovi1 hbi erősítése_ felé. Ebben I A párta klív:ít Döményi clvtars rö- volt A v;/s.úton' is \.ipaszfa>(-ák aj kom-
lelenek lettünk vo)na lebonyoJ íiani  az évben még nagyobb- feladatok h:• 

1 
vrd beszéd ltíséretében nyitötta mcg;j . - .1

. . 
k 1 1 rulnak dol no1,,;n„rá. ;\ :ta,•al v. · inál is ma1·d utána R.ózsavöl."_qi

. 
József elvtárs,' muílli!:11lU$ cp, esene · ta a\rnas. íiiemél. 

a szovi·et vasutasok pé ldam.utatása " � � Pe''dake'nt e1n1·t= 1 S · · 
t magasabb szál l ítási tervf'1 keli végre- a Vasútpol i tika i Osztály helyettes ve- ' _ · 1 ,a,e, ;ogy a zov;e -

nélkül ,  hogyan tudnánk a mosta- hajtani és ezt úgy kell elvégezni, zetöje -.szólt az ervt-ársa.kho,z. • unióban a vágánycserét oly nagy mér-
n i!. a hatványozott feladatokat kö- tékbcn gépesítették, hogy ható-riis vá-vete1ö őszi forgalmunkat a szovjet gányzár· alati két hilómétert 'focinak t k k ' d  · k I Rózsavö/uyi elvtárs: vasu aso mun ·amo szereme a - o. cserélni, úgy hogy tta szükséges az 
ka lmazása né !kül lebonyolítani .  Nekiink kommunista vasutasoknak meg kell mutatnunk, afépítm�ny magasságát 45 centimiter-em ké tséges ez egyetlen vasutas az ószi forgalom végrehajtásával: méltók vagyunk arra, rei' növelík. , ' ., dolgozó elölt sem, hogy azon úton. 
amin tavaly e'. indultunk. tovább >kel l  hogy a hós szovjet vasutasok fegyvertársai lehessünk Ez.t a mupkál hatalmas gép�k vég-
mennünk, a hős szovjet vasutasok zjk, . mo:Jl�I . munkaerőt csak a gépek 
példája nyomán kibontakozott szia- Rózsavö/f!.!fi elvtárs, beszéde· clej.én és így segítsék Blő az ősz i forga lom • kezelésére �� a · talpfa · alá\:.erésére 
hanovista mo2!2:a lmaka! tovább k<>II hangsiilyoda, hogy az orsz�gos Yas- eredményes lebonyolítását. ha�zn�,ln-ak, · persze, nem ,.krampács-~ utas kqmmunista ak!Í'.caértekezletnek \ k · · k J t · t k" /" tr 

·• 
fe1· 1eszteni .  Az orszáaos vasút- 1 z a ·tivaerte ez e es: az az o· csa · , ,  anem l;ézi vlbrálorra l .  A kom-"' 1\Z a feladata, hogy mcg;l.irg}alja al! · É t 

. · · ' 
üzemi értekezleten a vasutas dol- őszi forga lom végrehajtásából adódó yel6· VJ .  Qrs_zágos Vasútüzemi r e- muoiimHs épí-tkezései a Sz.ovjclunió-
gozók képviseletében megj-e'.enlek pol i t ikai fel adatoka t, -. hogy mi l]t kez:et egybe éik péh:)aké1>eink, a ban a, v�4tqn csodálatos új · tech
beszámo'.lak arró' ,  hogyan kíván- Pártunk, az ország szocia lista épitésé- Sztá/iri elolárs nevelte hös swvjet nika , gepek -beá-ilitásál bitlos-itják. 
ják tovább szélesíteni a vagulas nek motorja, \'.asutasok 'apjáva l .  Nekünk, kom- Példáúf 
sztahanovista mozgalmakat. Az a a vasutas pártszervezeteknek is az munisla vasufasoknak - mondotta egy 80 kilométeres, egyvaganyú 
feladatunk, hogv minden vasutas öszi forgalom végrehajtása motor' Rózsavölgyi el11társ - az őszi forga- pálya �szes-. váitóit és jelzcíit egy dolgozó magáévá tegye a ha lároza- jává kell válni. lom v.égrehaJtásával meg kell mutat- szobábó1, ra_t1tomatikus �rendczés-tokat és küzdjön azok maradéktalan nunk, lwgy mél!ók vagyunk arra, , sel irányítják. 
tclje:;ítéséért. Feladata vo l l  az érlekezlelnck, hogy hogy a hös szovjet vasutasok fegyver- , , 

Az első magyar vasutas- a Központi Vcietőség határotala szel - lársai lehessünk, hogy , · Ezútán, az,  ellenség el leni �arccal 
lemébe11 megbeszélje a pártvezctősé- fogla lkozol(_ �- párhwamvt vonva a napig, auguszlus 1 2- ig valamennyi gck újravá lasztásának feladatú! és továbbra is jól tudunk élní a kiéleződött nem1.clközi hcfviettel szo'.gá lat i  helyen „békeörséget" döntöen az, hogy biz tosítsa, hogy a szo\'jet hösqhtől kapott szab-adság- hang�úlyozla, Jiogy azt a köv.étkezte'. adnak a vasutas dolgozók. A béke- vá lasztások erősítsék nagy Pártunkat gal és készek vagyunk ert a sza- lést. kell 1'1vonnunk, különösen néhány 

orség azt jelent i ,  hogy az a lkot- e-------------------------------'-------------

mányunk ünnepének jegyében folyó 
munkaversenyt ezekben a napokban 
tovább fokozzuk, o'.yan lendületet 
adunk a munkának, me:v híven ki 
fejezésre juttatja a va utas dolg-o
zók örömét az őket éri megbccsü'és, 
megiisztelletés felett és megmu
tatja, hogy a vasutas do'.gozók tu
datában vannak, hogy a vasutas
nap nemcsak az öröm napja, 
hanem az őszi forga lom beindu 'ásá
nak napja is, a kötel-ességvál la lá 
sok napja .  

A békeörség alatt a vasutas 

dolgozók ki nyilvánítják: szá
mithal rájuk Pártunk, dolgozó 
népünk, megsz i lárdítják a mun
kafegyelmet, kiűzik soraikból 
az eredményeikre törő, az őszi 
forgalom sikeres lebonyolítását 
veszélyeztetni akaró ellenséget, 
győzedelmeskednek a nehézsé
gek felelt, sikeresen, gazdasá
gosan bonyolítják le az idei 
ös,zi forgalmat és ezzel i s  bíz
to�ítják felemelf ö'.éves tervünk 
második eszfen�e1�nek győzel-

mes, idő előtti befejezését. 

A v�sutasnapon az ország i� - - Ez a szoci� l ista verseny adjon len• 
dolgozó népe ünnepl i  a va- cfü letet a vasuton folyó rnuri�ának, suta s dolgozókat. kifejezésre juttat- fokozza a dolgozók · éb<.'rség-:t , nö

ja, hogy megbecsül i ,  szereti a vasu- velje felelösségérzetünket. Ebben a !asokat, akiknek jó munkája jelen- versenyben a kommuni-ták mutastösen hozzájá ru l  felemelt ötéves fer- sanak példát és ragadják magukkal vünk s ikeréhez, a szocia l izmus épí- a - többi dolgozókat. Ugy nőjjün, tet6séhcz . A vasura,nap, mely fé- rebé!yesedJen ez a verseny, hogy nye_s külsőségek közölt __ fog __ lezai: mindenhová élérjen; á vasut i hálóla11 1 ,  nemcsak az orom unnep1 zat minden területére. O!van mun-

1 

[lapj?, !�sz, de az, .�s�i fo�gafo:11 be- , kát végeiz�nk, hng\ , ��rtunk, dol
mdt\iasanal<, az „asz, forgalom 1eg- gozó népünk láthassa:  a vasutas 
jobó dolgoz_ója" címért indu'.ó ha- d

_olgoz�k irá_nti 'bizalom. megbecsütalmas szocia l ista �ers'.:�1) nek napJ� :es jogosan í ,l�!!tt meg bennünket. 
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héttel a Grősz-per ulán -. hoay fo. kell. A kommunista vasutasoknak és 15zott éberséget lanusítsunk o1kénk a pártszervezeteknek a harc élére keU · vé.delmében, hogy a meavert ellen- á l lni példamutatóan és olyan ' izzó és. ség minden újabb kísérletét fel ismer- le lkes hangulatot teremteni, ami maj.ük és csírájában elfojlsuk. Ugy kell gávai ragadja a • vasutas dolgozók 
a békeha rcol [okozni, hog-y a Béke százezres táborát. 

lyozta, hogy a vasút fejlődésének 
·ami nemcSllk tec1mikaí, hanem a 
munkamóilsierék fej lődését is jelenti 
- lépést kell tartani a népgazdaság 
általános fejlődésével, különben. 
fékjévé, a,kadfil.yozójává vál i k  az egé.sz 
népg·azáaság fejlodésének. 

N:rtszervezeteinknek segíteniük kell abban,, 
hogy a szolgálati hely vezetésében 

teljes mértékben érvényesüljön az egyéni felelósség 

Világtanács határozata értelmében ki- A -Grősz-perrer · kapcsolatban hang- . alakuljon it nemzetközi együttmíí'<ödé �úlyozta, hogy vasúti tanulsága , is olyan légköre, hogy az öt nagyhatalom \ran és ·ismételten bebizonyosodot-t,. közötti békeegyezményt megkössék. A hó.gy a vas,ú!on az ellenséit mélyen vasutasoknak az őszi forgalomban a befészkelte magát.' . A józsefvárosi 
munkát a békeszál l itás lebonyol ításá- Péchyhez hasonló akad még jó.néhány 
val ke.fl végez7i és bé'<eszállítással kell -és ezekkel szemben Ú'(/;y kell fellépni, t,arco!ni a békéért. mint imperi_;tlista ügynökökkel. Meg 

A b�eharcban a vasutasnak részt- kell keresni és re kell leplezni a vasút 
venni az őszi forgalom idején any- szolgálati helyein a klerikális reakció 
nyit jelent, mint harcolni a kocsi- ügynökeit. 
forduló csökkentéséért, a napi K.ü lönösen a szakvezetésben dolgozó 
50.000 tonna túlsúly továbbításáért, kommunista elvtársainkn,ak _ ._._kel l  
a v�na_t?k pontosságáért é s  biz- végre levonni azt ·  a lanulságot, hogy 
to-ns.agae�t� _a napi 300 irányvonat egyes �zolgálatí főnökök ll)U_nkájában 
kozlekedeseert és mindennel< a leg- található swozalos hibák nem véleH�-

gazdaságosabb lebonyolításáért. nek, nem tud:atlanságból eredne!;:. ha-
Ezek azok - folytatta - amlt a I nem -· az esetek· föbbségeben - az 
nemzetközi heltzet szempontjából - el lenség •·közvetlen vagy közvetelt 
vasutas d"Olgozomk között tudatosítani kárlevéséröl van szó. 

Partu-nk ' {l. ko11gresszusa kiemelte 
,a ·1<a.;út ' iekntpségét azzal is, hog-y az 
-ótéves. tervben eredetileg tervezett be
ruházá'si összeget, mintegy 35 szá1.a
lékkal, két és félmi ll iárd forintról 10  
·mil l-iárdra emtlte. Az ·e lmovdollakból 
kitűnik, hog�.,..i vasút fej lesztése nem
csak szakmai, Íianem politikai feladat 
is, és Pártunk II. kongr.esszusa 
meg.szal>ta a párt;;.z-ervezelek feladatait 
a termelés vona lán fa. t'ádszerveze
tei.nk az eddigieknél,. is határozottab
ban forduljanak a termelés felé és 
az"ptf\<�s�,m\.p.gazdasági . terv teljesi-

Rózsavölgyi elvtárs ezután hang
súlyozta, hogy az őszi forgalom 
végrehajtása szempontjából döntően 
fonlos a terv felbontása és azt a párt• 
szervezeteknek ellenőrizni kell, hogy 
minél előbb munkaegységekig megtör
ténjenek. A Szovjetunióban nem tud
tunk a szovjet elvtársaknak olyan 
kérdést fel lenni, amelynél elsősorban 
nem a tervre hivatkoztak volna. A 
vasúti szál l ítás központjában a szál-
fítási terv áll. 

A vasúti bérezés kérdéséről szólott 
ezután, majd azt mondotta, hogy 
pártszervezeleinknek segítséget kell 
adni, hogy a szolgálati hely vezetésé
ben teljes mértékben érvényesüljön az 
egyéni felelősség. Kieme!fe, hogy az 
őszi forgalom során elsősorban a 

szovjet vasutasok munkamódszereire 
kell támaszkodni. Az új munkamód-

szerek bevezetésénél pedig jobban kell 
a dolgozókat bevonni a vezetésbe, a 
problémák megtárgyalásába, fokozni 
kell a vasutas dolgozó aH<otókészsé
gét és kezdeményezőképességét. !gy, 
mint a példák s,o;_asága mutatja, érté• 
kes új módszerek jönnek felszínre. 
Ilyen például Lengyel elvtárnak, a 
.,Minden út jövedelmezőségéért" szov
jet példán elindított mozgalma, · mely 
kél!Ségtelenül a gazdaJ&ágos szá'.Hmst s 
ezen belül a szénmegtakarítást, mint 
lő feladatot - nagymértékben előse-
gíti. 

Rózsauölgyl elvtárs beszéde végén 
felhívta a párttitkárok figyelmét arra, 
ho<YV éberen őrködjenek a verseny 
tisztaságára, majd a 24 órás vonat. 
forgalmi l'ervről, a széntakarékosság
ról, a menetirányító szolgálat kérdé• 
seiről beszélt. 

Pártszerve::eteink ébertelensége folytán a klerikális rdakp� 
támadásba lendült a vasúton 

. lésenek és - tú !teljesítésének l egyenek 
molorjili. A vasutas pártszervezetek 
egyr.észe a term.elés kérdésével már 

: helyesen foglalkozik, kel lő el lenörz.ésl 
gyakorol a szakvona li vezetés felett, 
emellett segÍÜ- a szakvonal munkáját. 

Dombóvár á l lomáson szűk kereszt
n:ietszetet kép�zel( az elegyfeldolgo
zás, a munka lassan- ment. A szakve
zetés a pártszeryezet segítségével új 
munka.módszert dolgozott ki, melynek 
következtében az eleg-yácsorgás lénye
gében megszünl. Ebben a pártszerve
zet. népnevelői hathatós munkát . vé
geztek a dolgozók közölt. 

Elengedhetetlenül •züks�ges, 

Rózsavölgyi elvtárs hosszasan fog
la lkozott a Grösz-per utáni helyzettel 
és kiemelte beszédében, hogy a Grősz• 
perrel ismét csapás[ mértünk az el
lenségre, de az, minél jobban szo
rítjuk kifelé, annál elkeseredettebben 
folytatja támadását és kártevését. A 
bazaáru lási per után a vasúton a kle
r iká l is reakció ismét igyekszik tá
madni. Ez azért következhetett be, 
mert felvi lágosító munkánk nem volt 
elég átütő erejű és pártszervezeteink 
nem voltak eléggé éberek. A kleriká
l is reakció befolyásolja a vasutas 
dol gozók, ig-az, kás részét. de úg-y keN 
[elvenm a harcot e l lene, hogy az 
egyet jelentsen a vasút biztonságáért, 
saját  vasúti tulajdonunk megvédé
séért, rendkívül i  szál l ítási feladatok 
végrehajtásáért folytatott küzdelem si
kerével .  

Az idei őszi forgalmat csak az el
l enség e l leni szívós harccal tudjuk 
végrehajtani, s ez a harc szorosan 
kapcsolód i k  a balesetek e lleni küzde
lemhez, a munkafegyelem megszi lár
dításához. 

R,ózsavölg11i elvtárs erz;ulán elmon 
dotla. hogy az eddigi őszi forgalmak 
lásával fogla l kozott és hangsúlyozta, 
hogy ahhoz, hogy e feladatot meg
oldjuk, szükség van a kádermunka 
megjavi-tására az éberség- fokozására . 
Egész sor gyakorlati példával bizo
nyította be, hogy mennyire a lapvető 
feladata a kövélkező időkben a poli
tikai oszta'!yo1mal< és poli t i kai tiszlek
nek résztvenniök a vezetőségek újra
vá I asztásá ban, a területi pá rtszerveze
tekkel szorosan eg-yüh-müködve. őr
ködni kell a p�rtdemokrácia [ellétlen 
betartása felett. Csak a lapos munká
val érhetjük el - mondotta Rózsa
völgyi elv-fá,rs -. hog-y a vezetősé
gek újraválaszt ása me11:erősilse a 
vasutas pártszervezeteket, növelje Pár
tunk tekintélyét a vasúton és mozgó
sítani tudja a vasutasokat a nagy 
békeszá l l ításra, az őszi forgalom si
keres megvalósítására. 

Rc12sauölgyi e:vtárs ezután elmon
dotta.hogy az eddigi őszi forga lmak 
tapaszta latait [elhasználva, - megál
lapítható, hogy a pártszervezetek, a 
őszi forgalmat ebben az esztendőben 
a laposabban előkészítették. Az a lkot
mányunk ünnepére indilott munka
verseny lendülete á l landóan fokozódik 
a vasút területén. 

A pártszervezetek felvilágosító 
munkájával, a tömegszervezetek
nek az eddigieknél nagyobbfokú 
mozgósításával jó eredményeket 
értünk el. A vasutas dol g&zók 92 

százaléka tett felajánlást és az e.gy 
főre eső Mlag 248 forint országos 

viszonylatban. 
Az egyes igazgatóságok közötti ver
&en)'beo k,femelkedik a miskolci i�az
gatóság területe, ahol a dolgozók 
98 százaléka telt fela-jánlást és az 
egy tőre eső állag 4 1 0  forint. Az a l 
kotmány ünnepére indított verseny 
eredményei azt bizonyitják a vasúton, 
hogy dolgozóink megértik az a lkot
mány jelentőségét. A versenyben 
olyan új jelenségeket tapasztalunk, 
amelyeket pártszervezeteinlrnek, po
l it i kai oszlályainknak feltétlenül to
vább kell fejleszteniök. ilyen 

a fokozódó kommunista példamuta• 
tás. 

Kiskúnhalason Kipa László főmozdony
vezető a „négyes kapcsolt"-mozgal�m 
keretén belül 37.7 kiló.méter utazas1 
sebességet ért el. Ennek az ere':1-
ménynek a jelentősége a példamutata
son túlmenően az, hogy 

a versenyben egyre inkább_ elő
térbe kerülnek a minőségi tenye
zők és a forgalmi szakszolgálat· 
nál dolgozó e lvtársak fokozottab
boan vesznek részt a vontatási s.zak
szolgála.t versenyvállatásainak tel• 

jesítése segí•és,ében. 
több példát hozott fel e:zu.tá_n, majd 
arról beszéli. hogy a k1valo te!Jes1t
mények mellett n.em hal lgath�tiuk el, 
hogy versenyünket még m_1nd1i:: nem 
töltöttük meg eléggé. pohbka1 tarta
lommal és kevés szo esik a� . a l_k�t
mány jelentőségének tudalos1tasarol. 

hogy megjavítsuk a szakszen,ezet munkáját 
Ennek tudható be, hogy egyes terüle
teken a felajánlások teljesítésével el
mar.adtunk. Feladatunk, hogy ezt az 

elmaradást behozzul< és az első rna
g-ya,r „ Vasutas Napon'' meg-induló 
oozi for,galmi verseny vállalásail>;i:n 
ezeket az eredményeket továbbfej
lesszük. 

Ezután a „ Vasutas Nap" jelentősé
gével foglalkozott. Elmondotta, hogy 
amikor a „ Vasutas Nap" és .az őszi 
forgalom előkészületeit e l lenőrizték, 
megál lapították, hogy 

különösen a közép- és kisállomá
sokon vannal< elmaradva. Itt a dol
go:wk nem nagy számban teljesí
tenek szolgálatot és nem kapnak 

Azonban a pártszervezetek egy része 
- és ezért a Politikai Osztály is hi
bás - még most sem kezeli köz
ponti kérdésként a termelés kérdését. 
Elfeledkeztünk arról, hogy a Párt és 
a kormány által  kitűzött feladatok 
végrehajtásáért, a s.zol gálali hely ter
vének teljesítéséért nemcsak a szolgá
lali vezetés, de a párt-szervezet is fe
lelős. 

Az öszi forgalom 'légrehajtásához 
elengedhetetlenül szükséges - mon
dotta befejezésül Rózsauölrtr!i elvtárs 
-. hogy megjavítsuk a szakszervezet 
munkáját, hogy 

pártszerveNeleínk bátrabban blz
z.ák meg a szakszervezetben dol
go�ó kommunistákat feladatokkal, 

támasszanak nagyobb igényi és rend
szeresen számoltassák be a szakszer
vezetben dolgozó elvtársakat a felada
tok e lvégzéséről. El kell érni, hogy a 
Vasutasok Szakszervezetének appará
tusát sokkal inkább szorítsuk a terme
léssel való fogla lkozás felé. Meg- kell 
szüntetni azt az á l lapotot, hogy 

sok esetben a szakszervezet helyett 
vérezzük el a feladatot. 

A szakszervezetben dolgozó elvtár
sak meg kell, hogy �rtsék, hogy az 
az igazi érdekvédelem, hogyha a 
munkaversenyen keresztül nö.veljük a 
munka termelékenységét, mert csak 
így érhetünk el általánÓs felemelke
dést. 

Seríteni kell a sukszervezetben 
dolgozó elvtársainkat, 

sőt maguknak is feladatuk , az üzemi 
bizottságokat megtisztilani az e llen
ségtől, különösen a jobboldal i  szociá l 
demokratáktól, akiknek befolyása igen 
nagymértékben éreahető. 

elég segítséget és ellenorzést. 
A baleseti statisztikában is megálla
pítható, hogy a balesetek elég tekin
télyes része az utóbbi időkben ezekre 
a közép- és kisál lomásokra esik. Az 
el lenség itt könnyebben végzi rom
boló munkáját és ugyanígy a munka
fegyelem megszil árditása terén is itt 
érünk el a leglassabban eredménye-

l g,en hiányos páortszervezeteink ré
&zéröf a sza•kszolg-álat munkájának 
politikai ellenőrzoés,e. Ez i-g-en mélyre
ható pol it ikai okokra vezethető vissza. 

Javítsuk meg a békebnottságok munkáját 

Az e llenség tudatos politikát folytat 
a vasúton, a szakszolgálatnak a Párt 
fölé való emelés.e érdekében és meg
kel! mondani -, hogy ez sokszor si
kerül is. Pártszervezeteinknek vál toz- · 
talni kell a szakvezetéshez való vi
szonyokon és nem mindenkor a kri t i ka, 
sőt legtöbbször a helytelen bírálat 
kel l ,  hogy érvényesüljön, hanem a se
gítés, a feladatok kölcsönös meglár
gyal ása. Ehhez azonban az szükséges, 
hogy a párttitkárok fokozzák szakmai 
tudásukat, meri csak így tudják a 
kel lő el lenőrzést végrehajtani és a 
szükséges s;,gi_lféJS,\ .• me��.q�L. , ., 

Pártszervezeteink gondoskodjanak politikai tiszti iskola hallgatói. E hó-
arról is, hogy az őszi forgalom kap- nap végén már úgy üdvözölhetjük 
csán megjavítsuk a békebizottságok őket, mint új politikai tiszteket/ akik. 
munkáját. nek első eröpróbájuk az lesz., hogy se-

A békebizottságok a békeszállít.ás gítik a vasutas pártszervezeteket, a 
végrehajtására adjanak béketnegbi- szakszervezetet és a szakvezetést- az 

ket. zatásokat a vasutas dol gozóknak. őszi csúcsforgalom és az á l ta l ános le�-
Két példát howl.l fel erore, ahol a 

vál tóőr és a vezető váltóőr a szolgá
lati helyükön a ludtak, s ebből bal
eset, i l l etve vonatácsorgás következett 

Pártszervezeteink kísérjék figyelem- adatok végreha1tásában. 
mel a vasutas dolgozók őszi forga- Nagy és szép fela,dalok elő!! - ál
lamban tanusított magatartását,- hogy lunk - fejezte be beszédét Rózsdvöl
új, érlékes káderek ezreit nyerhessük, gyi elvtárs - és ehhez megkapju k  
akik munkájukkal bizonyítják b e  hű- Pártunk segítségét. Mutassuk meg, 
séo-üket a Pártunk és Rákosi elvtárs, hogy a „ Vasutas Nap" alka lmából a 
a ';;épi d,emokrácia iránt és erősíis.ük 

l 
vasutas dolgo�ók_ egyemberként csal. 

legjobbjainkka l ,  új tag- és tagjelölt- l akoznak az osz1 . f�rgalom verser_n e
.f�l".éte!en- keresztül Párlun 

.

. k�I. t:,z ak· l:ie� evv'ef '.s �feJe_zr� ";?erete!�ket 
ti van résztvesznek az elso olhonapos Partunkhöz es Rakos� elvtárshö!. 

be. 
A tanu lság ebből az - mondotta 

Rózsavölgyi elvtárs -, hogy a Poli
tikai Osztálynak, a szakszervezetnek 
és a s7:akvezetésnek · Í's éberen kell · fi
gyelni eiekre a jelenségekre és ezeket 
a közép- és kisál lomásokal .  is tevéke
nyen be kel l kapcsolni az őszi for

A Szovjetuniooan ·  példaui a Pol it i
kai Osztályon dolgozó elvtársak több
sége mérnöki képzeflsé11:g11 bír, de 
á ltalában el lehet mondani, hogy 

1 1 ! t 

galomba. 
A pártaktíva hozzászólói 

Rózsa.völgyi elvtárs beszéde további a Szov jetun:ót és benne a vasutas- Rózsa.völgyi elvtárs beszéde után 
során hangsúlyozta. nagy az őszi for- ságot úgy lehetne jellemezni, mint megkezdődtek a hozzászólások. Első-
galom végrehajtásához a pártszerve- egy hatalmas egyetemei. nek J(ovács József elvtárs, a Szombat-zetek megerősítése, a felvilágosítás Nekünk is  arra kell törekednünk, helyi Járműjavító UV dolgozója szómegjavítása és az ellenség elleni fo- hogy felkeltsük a vasutas dolgozókban la i t  fel. Az el lenség el leni harcról bekozottabb harc mellett. elengedhetelle- a tanul ás iránti, a mainál is nagyobb nül szükséges, hogy a politikai osztá- érdeklődési és a vasutas á lta lános sz,éH és elmondotta, hogy a Szombat
lyok, a pártszervezetek és a szakszer- szahiudása nívóját magasabbra emel - helyi Járműjavító UV rossz munkája, 
vezet jük. Meg kell tanulni, különösen a Neményi és társainak szabotálása 

sokkal behatóbban foglalkozzanak pártl, ,t<ároknak az üzemelszámolási egész sor hönfutást opozott a kiadott 
a vasút szakmai feladataival, íven eligazodni, de ezen túlmenően is- kocsiknál. Bebrits elvtárs, miniszter a 
résztvegyenek ezek lddolgozás:á- merni kell az üzem tervét egyes mun- klerikális reakció aknamunkájáról szólt 
ban, segítsék a szakvezetést a kákra megál l apított normákra és mu- és az őszi forgalom kérdéseivel fog-
szakfeladatok tudatosításában, tatószámokra. ho�v azok teljesítését la lkozva kérte a párlaktívákal, hogy 
mozgósítsák azol<ra a vasutas dol- és a laku_lását á l landóan figyelni tud- szálljanak szembe a reakciónak azz.al 

go:wkat ják s ezen keresztül a vasúti munka a mesterkedésével, hogy a dolgozó 
Ezen a téren igen _komol_y hiányoss�- J fejlesztésében rendszeresen részi tud- , nőket támadJák. Me!< kel l változni a 
gaink vannak. Gera elvtars hangsu• ianak venni. bánásmódnak, a modornak, a légkör-

A kereskedelmi szolqáJat szakmai értekezletét a Vasutas Szakszervezet ta·nácstermében tartották meq. KépUn-kön 
balróHobbra: Gadanecz Béla etvtá:rst a V.lsútpolitikai Osz�ály munkatársa, Meqyeri Endre sz:tahánovista f6rai<tá:r� 
nok (Debrecen), Vermessi Sándor elvtárs. a Vasut, Föosztály v .. Szak c::sz�ályának v-:.�etc5Je, Ká�ár István elv
társ. üti-titkár, Szabó József elvtárs. � Vasutas Sza_ksz�erv_ezt:_t Ga�dasá_q1 Oszt alyan:3k vezetoJe, Elek Tr�adar elvtárs, 
a BVKH veZJetöje, Oombai József elvtars, a�apszerv1 pa�ttitkar! .. Bankut, _Gáhor elvtars, a Vasuti Főosztály osztályve-

Utóje, .A. képen lent: • ertekezlet resztvevo,nek "'4}'•k ,soportJa. 

nek és á l ljanak oda az öntudatos vas. 
utas dol,gozók védőpajzsként a' do!• 
gozó nők mellé, akik IJ!egérdenilfk ezt. 
mert megfogj ák  a munkát és szép 
eredmény1:okel émek el. 

Kocsbs Lász!ó elvtárs, a Miskolci Jár
műjavitó OV dolgozója: A szakszervezet 
a�tívái helyeit a pártszervezetek végzik 
el a feladatokat, í,gy a politi•ka.i [elvi:ágo. 
sító munkát elhanyagolják. Ennek kö
vetkezménye, hogy a kevésbbé öntuda
tos dolgozók az őszi csúcsfo�gal_om 
elélkészítési munkáit elhanyagoijak es a 
jobban jövedelmező munkát végzik. 

Az üwmben • a taikaréko.sságot hát
téI'be 5zori4jáik., nem tudjá•k - te'jooi• 
teni a kocsikiszabást. Kifogásolta, a 
miskolci rendezőpályaudvar a moz
donyrendeléseket minduntalan változ
tatja, persze így gazdaságosan dol
gozni nem lehet. Gombaszögi Emma 
(Kalocsa), az ellenség elleni harccal 
foglalkozott. Mihálka László megje
gyezte, hogy sok szolgálati főnök az 
irodából irányítja a forgalmat. Be
szédében tapasztalatcsereként ismer
tette azokat a versenymódszereket, 
amelyeket a szolgálati főnökök mu_n• 
kájuk megjavítása során felhaszna_lhatnak. Bejelentette, hogy bevezettek 
az állomáson a ,,finomrendezést", s ez
zel elérték azt, hogy 22 irány helyeit 
36 felé tudnak rendezni. 

Ezután Bogyó Géza elvtárs, a deb
receni poli<Ukai osztály vezető ie szó
la!t fel. Arra irányította a pártaktíva 
f igyelmét, hogy a poli•líkaoi osztá:yok• 
n-a[t_ a poJi.tLka-i tiszteknek_ a terü-:eli 
pártszervezetekkel való kaposola!_�ka4 
az eddiginél szorosabb

rn 
}<el ! __ f�z�1. 

Rutko<>szki Antal, ·a m1sko.e1 (utohaz 
problémáival _fogla l�ozva, kérte _ a 
forgalmi szolgalattevokel, hogy wld
utat biztosítsanak a mozgalomban 
résztvevő vonatoknak, s megállapí
totta, hogy a vontatási fiókműhelyben 
emelni kell a szakképzettséget. 

Bangó Sándor elvtárs, az MDP 
Központi Allamgazdasági Osztá lya 
nevében üdvözölte a pártaktívát és 
hangsúlyozta, hogy_ � vasutasoknak,_ a 
béke harcos katonainak kel1 lenmok, 
akik vasfegyelemmel járnak é_len , a 
versenyben és az anyagtakarekossag 

során. Arra mutatott rá, hogyha a 
vasutas dolgozók teljesítik a Párt 
és a kormány minden határozatát, s 
küzdenek a mult rossz hagyományai 
ellen, akkor az ellenség minden 
aknamunkája ellenére siker koronázza 
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• vasutasok erőfeszítéseit. A Párt fo· 
kozottan figyeli a vasutas dolgozók 
működését, segíti őket nehéz és fele
lősségteljes munkájukban és a Párt 
biztos abban, hogy a vasutasok meg
nyerik azt a csatát, amelyért harc
ban állnak. 

Faludi György elvtárs, DISZ-titkár, 
(Debr_ecen) az ifjúmunkások készülő
déséről számolt be a „ Vasutas Nap
pal", a VIT-te! és az alkotmány ünne
pével kapcsolatban. 

Máté Sándor elvtárs, a Vasutas 
Szakszervezet Termelési- és Bérosztá
Iyának. helyettes vezetője a szakszer
vezetben dolgozó kommunisták felada
tával és a szakszervezeti munka 
hiányosságaival foglalkozott. Bírálta 
az elszakadást, amely a szakszervezet, 
a Vasútpolitikai Osztály és a párt
szervezetek között sokszor még ma is 
fennáli. 

Kiss Istvánné elvtársnő, MNDSZ
vezető (Budapest-Déli pályaudvar) 
felszólalásában a dolgozó nők kérdé
sével foglalkozott és a férfiak felé 
hangsúlyozta, hogy jó volna, ha a 
dolgozó nőkkel való foglalkozás kér
-dését napirendre tűznék, hogy ezáltal 
is megjavulna a munka menete. A 
férfiaknak semmi okuk nincs félni 
azért, hogy népi demokráciánk a dol
gozó nőket tömegesen állítja be vas
úti szolgálatba. 

Oblánszki Flórián elvtárs, a pécsi 
szabadságharcosok nevében szólalt fel 
és kifogásolta, hogy a helyi pártszer
vezetek nem eléggé ismerik fel a szö
vetség jelentőségét és éppen ezért 
nem is támogatják úgy, mint ahogy 
azt a Szabadsái;:harcos Szövetség je
lentősége megkívánná. Több támoga
tást kért. 

A pártaktíva Rózsavölgyi elvtárs 
válaszadásával és az Internacionálé 
eléneklésével ért véget. 

SZOCIALISTA VASúTERT 
� 

A VI. Országos Vasútüzemi t.rtekezleten Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés. és postaüqyi miniszter. az öszi forgalom feladatait ismerteti. Első sor balról-jobbra: a képen második lqorov, a neqyedik Szovicsov elvtársak, az értekezilet szovjet vendégei. mellettük: Csanádi G yörqy elvtárs, az Allamvasutak vezérlqazqatója, Rózsavölgyi József elvtárs. a Vasútpolitikai Osztály helyettes vezetője, Rácz Kálmán elvtárs, a Vasutas Sza kszervezet fötitkárhefyettese, Bognár 
Imre elvtárs, a Vasútpolitikai Osztály vezetője. Második sorban balról-Jobbra: Benes Mihály elvtárs, a Vasutas Szakszervezet Termelési- és Bérosztály ának vezetője, Lakatos Béla elvtárs, a SZOT Termelési Osztályának vezetője, Vermesj Sándor, a Vasuti Föosztály V. Szakosztályának vezetője, Földvári László elvtárs közlekedés- és postaüqyi miniszterhelyettes, Vend rei Ottó és Banqó László elvtársak, az MDP Közpo pti Allamqazdasáqi Osztályának kép

viselói. 

Az értekezlet első napján Bebrits elvtárs ismerteti 
a vasút előtt álló őszi feladatokat 

Az országos pártaktíva után, a kora
délutáni órákban kezdetét vette a VI. 
Országos Vasútüzemi·Érlekezlet együt
tes tanácskozása. A résztvevők száma 
megkétszereződött. Sotnkúti Arpád 
elvtárs, az Allamvasútak vezérigaz
gatóhelyettese üdvözölte az_ ér_lekezle
tet és javaslatot telt az elnokseg meg-

· választására. Ezután, a már megvá
lasztott elnökség elfoglalta helyét és 
Rácz Kálmán elvtárs, a Vasu1 aso_k 
Szakszervezetének titkára megny,
(otla az értekezletet. Beszéde elején 
üdvözö!te a P�rt K�zponti AIJa'}1· 
gaZ<dasagi Os,zta!ya es a. SZO1'. Je
lenlévő képviselőit, a nem vasutas 
üzemek és a termelőszövetkezetek 
küldötteit, a minisztérium,' a szak
szolgálat ·és az egyes vasúti üzemek 
képviselőit. 

Külön üdvözölte a Vasútpolilikai 
Osztály új vezetőjét, Bognár Imre 
elvtársat. 

Meleg szeretettel köszöntötte az ér
tekezleten megjelenő lgorou és Glo
viscsuk szovjet elvtársakat, akiket 
hosszantartó viharos ünneplésben ré-
szesítettek a konferencia küldöttei. 

Rácz elvtárs elnöki bevezetőjében 
mél�lta az eddigi őszi osúcsforgalma
kat elökészitö vasúti értekezletek fon
t066ágát és hangsúlyozta, hogy a jelen
legi érlekez lelnek kii !ön jelentősége is 
van. Ezt az adja meg, hogy Pártunk 
és Rákosi elvtárs javaslatára az or
szággyűlés törvényerőre emelte öt
éves tervünk eredeti előirányzatának 
nae:vmérvíí felemelését a szocializmus 
építése ütemének meggyorsítása, a 
béke védelme érdekében. A már azóta 
eltelt időszak, a Központi Statisztikai 
Hivatal tervjelenlései világosan iga
zolják: Pártunk célkitűzése reáli,;, fel· 
emelt tervünk teljesíthető, sőt túl is 
teljesíthető. Vasúti vonatkozásban fel
emeli tervünk teljesitése azonban nem 
tehet bennünket elbizakodottá. Vala
mennyiünknek tudnunk kell, hogy ez
évi tervünk hátralévő részének telje
sítése, az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonyolítása, a vasút dolgozóitól és 
vezetőitől fokozott helytállást köve
tel. 

Rácz elvtárs bevezető szavai után 
az úttörő vasutasok küldöttsége meg
jelent az értekezleten és Várhegyi Er
zsébet úttörő vasutas a pajtások ne
vében üdvözölte a „nagy vasút" kép
viselőit. 

Ezután került sor Bebrits Lajos 
elvtárs, közlekedés- és postaügyi mi
niszter beszédére. El mondotta, hogy a 
vasúti munka új ciklusa kezdődik ezek
ben a napokban. Ezt nemcsak mi, ha
nem a Szovjetunió és a népi demo
kráciák is úgy tekintik, mint egy ün
nepnapot, amely mértékadó a teen
dőkre nézve. A „ Vasutas Nap" volta
képpen a ciklus kezdete. Ezen a na
pon mérlegelik az elmult év eredmé
nyét, jutalmazzák az élenjárókat és 
meghatározzák, hogy mi a teendő a 
következő évben, 

Ebben az évben a Párt és a kor
mányzat azt a feladatot állítja elénk 
- mondotta többek között -, hogy 
érjük el a csúcsforgalom idején a 
13.000-14.000 kocsi forgalmat, ameny
nyiben pedig szükség lesz rá 

el kell érnünk a 15.000 kocsi forgal
mat i6. 

Naponta ma már 400-500 kocsit 
keij megrakni a n.agy termés köve,kez. 
ményeként és ez most egyre nő. 
Ez 1000-1200 kocsiig fokozód:k és 
egészen november e'ejéig kel! ebben a 
tem,,óban dolgoznunk, 20.000 vagon 
paradicsomot, 9000 vagon dinnyét, 
12.000 kocsi káposztát, 40.000 vagon 
burgonyát kell elszáili(anunk, a sok 
egyéb áru közöli. A mull évi egy és 
negyedmillió tonna cukorrépával 

szemben két és félmillió tonnára szól 
a rend-elés. Az ipari termelés 30 szá
zalékkal nagyobb szállítást i-gényel. 

A szállításnak ez az 50 százalékos 
emelkedése rendkívüli feladat és egé
szen rendkívüli eszközöket és mód
szereket kell alkalmazni, ha ezl a fel
adatot meg akarjuk oldani. Ebben az 
évben fellétlenül igénybe kell venni 
a háromnapos kocsiforduló!, és ha kell, 
még a három nap alá is leszorítjuk 
a kocsiforduló!. 

A harci front nálunk hármas tagozású 

A feladat óriási és ilyen feladattal 
még nem kellett megbirkóznunk. 
14.000-15.000 kocsi naponkénti rako
dásának elérése - harci feladat. A 
harci front nálunk hármas tagozású. 
Először is meg kell birkóznunk a 
vasúton belül lévő ellenséggel és 

a legkíméletlenebb harc árán is le 
kell gyiirniink ezt az ellenséget. 

A másik frontszakasz: harc a hátul 
kullogók, a lusták, a szolgálatból el
maradók, mindazok ellen, aktk nem 
a<1fák oda munkaerejüket a szolgálat 
jó elvégzéséhez. 

A harmadik frontszakasz: az az el
végezni való, amelyet feltétlenül mei; 
kell valósítanunk az őszi forgalom JO 
lebonyolítása érdekében. Raktárépités, 
új vágány, telefonok felállítása, stb. 

Bebrits elvtárs ezután azt taglalta, 
hogy miként vagyunk felkészülve az 
őszi forgalomra. Hangsúlyozta, ho� a 
Párt és a kormányzat nemcsak kove
teli a jó szállitást, de segit _is a�
ban, _hogy ezt a feladatot el tudJuk ve-
geznt. 

Törvény lesz 

az éjjel-nappali rakodás 

, A 'épgazdasági Tanács és a mi
nisztertanács halározatlal törvényerőre 
emeli azt, ami eddig csak l<ivélelesen 
volt engedélyezve: az éjjel-nappali ra
kodást. A be- és kirakás, árumozdítás 
ezentúl éjjel-nappal végzendő. És 
hétköznap, vasár-, vagy ünnepnap 
egyaránt rakodni kell. Hatalmas �e
gitség ez, és ehhez jön még a Part 
és kormányzati intézkedések egész 
sora, amelyek nemcsak a vasút, ha
nem a szállílófelek, a különböző tár
cák és azok szervei felé is szólnak: 

segíteni a vasutat abban, hogy az 
őszi forgalom idején meg ludJa 

állni a helyét. 
A mozdony- és kocsiparkról szólva 
hangsúlyozta, hogy a mozdonyok és 
kocsik állapota és iókarbanlartása 
magasabb fokon áll, mint a mult év
ben. Jobb járműveink vannak, keve
sebb javítást igényelnek majd az őszi 
forgalom idején. A felemeli ötéves 
terv nemcsak nagyobb feladatokat fog 
elénk állítani, de 

önmííködő lérközbiztosilásunk, a félig automatikus térközbiztosilás is több 
vonalon sűrűbb térközzel, mint azelőtt, 
szintén fejlődést mulat. Ma már sok
kal tanultabbak, magasabb műszaki 
ismeretekkel bírnak, és politikailag jó
val fejlettebbek a vasúl dolgozói, mint 
a mult évben. Mindez elősegiti a 
rendkívüli feladatok megoldását. 

Becsüljük meg és segítsük 

a dolgozó nók e:::reit, 
akik a vasúthoz jönnek 

Bebrits elvtárs ezután kifogásolt, 
a férfi dolgozók viselkedését a dol
gozó nőkkel szemben és hangsúlyozta, 
hogy a szolgá latvezelőknek gondos
kodni keli arról, hogy 

az a légkör, ahogv sokan a dol
gozó nőket fogadják, kezelik -
ne legyen rideg, sokszor v�sza-

utasíló. 
Ezután sorra vette a miniszter azo
kat a leendőket, amelyeket az egyes 
szakszolgálatoknak kell elvégezniök 
az őszi forgalom idején, A forgalom
nak - mondotta szakítani ke.J 
azzal, hogy ő legyen a leghátul kul
logó az új módszerek átvételében, 
megismerésében és elsajátításában. A 
menetirányitást egyszer már (ökélete
sen meg kellene tanulni. A menetirá
nyilókat ki kell emelni az e.lszige(elt
ségből és a legközvellenebb kapcso
latba kell hozni a vonatiorgalmi élet
tel. 

24 órás vonatforgalmi terv 
De nemcsak a menetirányí(ást kell 

megjavítani, hanem a tolatási mód
szereket is. ötven évvel el vagyunk 
maradva. Amit a vontatásnál sikerült; 
megfelelő politik,ai alátámasztással 
megvalósítani és sikerült a nagyszerű 
Szlaha11ov-mozgalmat is előbbre
vinni. úgy most a forgalomnál is tör
jenek be és vezessék bé az egész vi
lágon lep-feilellebb szovjet módszere
ket, a gurító dombról történő mun
kában és a siktolatásnál. 

Me'e: kel! szűnnie a vonatok ácsorog
tatásának. A vonatok menetében nincs 
áthatollrn(a(lan e:át és bizonycs fenn
tartással, bizonyos jelzöállilásokkal is 
-, de minden mozog. Indokolatlan a 
vonatok ácsorogiatása, mert kezünkben 
van számos módszer, amellyel a vo
natok dinamikáját a rohanó életben 
előrehaladva tudjuk tartani. A vonal
forgalmi terv például egészen új do
log nálunk. A Szovjetunióban már ré
gebben megvan. Ennek lényege az, 
hogy kezünkben van, hogy a követ
kező 24 órában milyen vonatok fo�
nak közlekedni. Persze, nem egy em
bernek a munkája a vonatforgalmi 
terv. Az adatokat ezzel kapcsolatba,n 
éjiélíől reggelig össze kell szedni, le 
,kell fektetni, lentről kell, hogv jöjjön. 
m'nd [elje'b-b és feljebb. A vasúton az 
anarchia ideje elmult és 24 órára 
előre láthatjuk, hogy mil kell vé-
gezni. Ezt az egyszerű .. és szép 
munkamódszert helyezzuk magas 
színvonalra, menlesitsük a hibáktól, 
hogy ee:y hónap mulva már megköze
lítően tökéletesen működjön, hogy a 
nagyarányú feladatok elvégzéséhez se
gitség legyen. 

Bebrits elvtárs ezután a kereske
delmi szolgálat ké�désével foglalko
zott. Elmondotta, hogy ma már 24 
órás rakodási tervről beszélhetünk és 
öl nappa I előre majdnem bizonyosan 
tudjuk, hogy az állomáson mit kell 
rakni. A szállításnak ez a tervezése 
elég jó színvonalon áll. De a vele 
kapcsolatos másik feladat: az irány
vonatok tervezése és rakodása még 
sok hiánnyal küzd. 

Bebrits elvtárs a vontatással kap
csolatban megjegyezte, hogy a futó
javítás mos( sem megy jól. Tömérdek 
kocsi ál 1. Ez teljesen helytelen. Két 
váltási kell bevezetni és arra kell tö
rekedni, hogy 

az elkövetl<ezö két-három hónap
ban már három váltásban vigyük 

a futójavítást. 

Egyelőre csak a kocsikra érvényes ez� 
de ha az erős forgalom követelni 
fogja, akkor a mozdonyoknál is be kell 
vezetni. Hosszasan fcglalkozott a von
tatási szolgálat kérdéseivel, majd az 
újítókkal kapcsolatos eljárásról be
szélt és hangoztatta, hogy már nem 
lehel azt mondani, hogy a reakció ül 
azokban a székekben, ahol az elbírá
lás folyik. Itt már politikailag fejlet
tebb és műszakilag hozzáértő embe
rek, a haladás emberei, szoci a lista 
rendszerünk vonalán gondolkodó em
berek intézik az újítások kérdését. Ki
fogásolta a vá I aszok szövegezését, 
amely /sokszor félreértésre ad alkal
mat. 

az ötéves tervben rohamosan emel
kedni fog mozdony-, kocsi- és 

Minden eróvel harcoljunk a balesetek ellen 

villamosmozdony-parkunk. A továbbiak során a minisz(l'r a 
A mull évivel ös&zehasonlítva, ielenlös baleselek elleni harc kérdésérői be
számú állomási vágánnyal, rakodó- szélt és. hangoztatta, ho,:rv valamennyi 
és kitérővágánnyal van ·több: kettős- szolgálati ágnak t1gye a baleset elleni 
vágányu vonalaink is nőttek és össze- küzdelem kérdése. Több példával alá
hasonlíthatatlanul több az iparvágá-

1 
támasztotta a bPleset elleni harc 

nyunk. A menetirányító berendezések szükségességét és 'iangsúlyozta, hogy 
tekintetében is nagy fejlődés van. Az soha sem szabad 02! mondani, hogy 

az emelkedő forgalom, emelkedő bal
esetszámot vált ki. Emelkedik a bal
esetek száma és ugyanakkor csökken 
az éberség és a fegyelem. Ebben az 
esztendőben a baleseti statisztika 
magasabb számot mulat, mint a mult 
évben. Ez türhetetlen állapot. 

A balesetek növekedése azt jelenti 

1 

- mondotta -, hogy hiba van az 
egyéni felelősség, a főnökök vezetőké
pessége körül. Hiba van az oktatásnál 
is. Az állomási berendezések nem tel-
jes korszerűsége, a kétlakiság: első 
helyen álló baleseti források. Meg 
kell mondani, hogy túlmagasra érté
,kel,lü.k azoknak a vasutas dole:ozók
nak a számát, akik már jól viszonyul
nak a munkához, akik szocialista 
értelemben dolgoznak. 

Szovjet példa alapján vonatfOl"

galombiztonsági ellenőrző csoportot 
létesítettünk. 

A bi-zol!ság egyik szolgálati helvröl a 
másikra fog menni és az lesz a fel
adata, hogy alaposan megnézze a 
váltókezelők és térfelvigyázók mun
káját. Kényszerítsék a mozdonyvezető
ket és fülőke! arra, hogy a tekintetüket 
ne vee:yék le a pályáról, mert ha a pá
lyát nem figyelik, az ellenség könnyen 
ráteszi az akadályt. És az ellenség 
aknamunkáját idejében meg kell látni 
a pályán éjjel is, nappal is. Ugyan
így kell figyelnünk azt, hogy hogyan 
áll a váltó. A vonta(ószolgálat dicsére
tére legyen mondva: az utóbbi időben 
ezt már megteszik a mozdonyveze
tők. Az ellenőrző szervnek azonban 
nemcsak műszaki vonalon kell dol
gozni. Azt is feladatává tettük, hogy 
segítse a Politikai Osztályt, a párt
szervezetet, a szakszervezetet az em
berek mozgósilásában: úgy végezzék 
a munkájukat, hogy tudatában le
gyenek annak, hogy tízezrek élete és 
sokmillló forint értékű áru van a 
kezükre bízva. 

Tizenkétmillió forint jutalom 

a Legjobbaknak 

A miniszter megállapította, hogy a 
szocialista verseny a vasúton a hibák 
ellenére is egyre magasabb fokra 
emelkedik. Mind több lesz az élüzem 
és a sztahánovisták száma. A dolgo
zók állandóan tanulnak es feljebb 
emelkednek. A pártszervezet, a szak
szervezet és a szakszolgálati vezetés 
arra törekszik, hogy ez a folyamat 
minél nagyobb arányú legyen és en
nek következtében minél eredménye
sebb legyen a dolgozók belső átala
kulása. 

- Számos új munkamódszert vet
tünk át .az elmúlt években a szovjet 
szlahánovistáktól és megtanultuk ki-
sebb-nagyobb mértékben a'.kalmazni 
i, ezeket. Ezekkel ,a módszerekkel 
tudtuk sikeresen lebonyolitani az előző 
évek őszi csúcsforgalmát. Az idei 
megnövekedett le!adalokat azonban 
csak úgy tudjuk teljesíteni, ha a szov
jet módszereket még tökéletesebben, 
még szélesebb körben alk.aimazzuk. 
Különösen a forgalmi szolgálatra há
rul nagy fel,adat, de a kereskedelmi 
szo'.gálatnak is javitania kell munká
ját: arra kell törnkednie, hogy helyes 
rakodással minél több irányvonatot 
indíthassanak á'llomá5ainkról. 

- Az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonyo'.ításáért legjobban harcolók 
jutalmazása terén nem leszünk szűk• 
markúak. 

Tizenkétmillió forintot osztunk 
majd szét az.oknak a kiváló dol
gozóknak, akik legjobban segítik 

elő a gabona zökkenőmentes el
szállítását, építkezéseink és üze-

meink anyagellálását. 

Bebrits elvtárs ezulán ismételten 
hangsúlyozta az idei, őszi forgalom ma
radéktalan teljesítésének szükségessé• 
gél. 

Amit ma építünk, a béke építése -
mondotta befejezésül - amit szálli
tutik az építkezésekhez, azt „békevo• 
11atok" viszik. Az őszi forgalom meg
növekedett leladalainak végrehajtása 
azt jelenti, hogy a vasutasság a bé
kéért folyó harcban eredményesen 
állja meg a helyét. A vasutasok az 
őszi forgalom, a békeszállitások lebo
nyolításával harcolnak a béke megvé
déséért. Ez a feladat szép és nagy 
feladat! Érdemes küzdeni, érdemes 
dolgozni e feladat teljesítéséért. A 
magasabbra emelt gazdasági és kul
turális életszínvonal, a köz életének 
megszépítése, gazdae:ílása visszahárul 
ránk: a vasutas dolgozó együtt emel
kedik magasabb életszínvonalra az 
ország többi dolgozójával. Éljenek a 
vasutasok, sztahanovisláink, az élenjá
rók, akik most is kézbentar(ják és biz
tosítják a forgalom menetét! Éljenek, 
doig"ozzanak az őszi csúcsforgalom 
sikeréért! 

Bebrits elvtárs beszéde után Rácz 
e'dárs az értekezletet üdvözlő táv
iratok egyik<'t o:vasla fel a dolgozók 
nagy lelkesedése közben. 
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Szünet i;tán az értekezl� elnöki 
tii;zlét Róz�auötgyi el\'!árs vette át. 
Az értekezlei foiytatása után el6őnek 
a DISZ.ifjúság küldött6'ége üdvözölte 
az értekezletet. Dózsa Piroska, a Vas
úti  Főosztály f iatal ja inak harcos üd 
, özietét to:mácsolta. Jgéretet tettek 
arra, hogy a főosztá'lyi f iatalok az őszi 
c.;úc,;forgalom lebonyol ítása j,dején 
még fokozottabb harcot folytatnak az 
ellen.ség és a bürokrácia ellen. 

A fiatalok utá,1 Szed!.acsek Sán<lor 
e'.vtárs, sztahánovista, a Rákosi Mű
-.ek kü'dötte á: lt fel szó' ásra. Szed
/acsek elvtárs a Rá,k<>si Művek forró 
ü d,·öz'.etét tolmácsolta. Elmondotta, 
hogy különösen nagyra értékel ik é.s 
megbecsül ik a vasutas dolgozókat, 
akik az i,döjárás minden viszontagsá
gával daco'va. mindenkor éJeiveszély 
közepette telje&ílik köte'.e.sségüket é6 
ezrei az ipari dol gozóknak is �e. 
tővé teszik. hogy a szooializmll6t 
építő munká>bó! kivegyék részüket. 

Es ha a vasút dolgozói - mon
dotta - segítséget kérnek tői ünk, az 
ipar dolgozóilól, vajjo1 gondo'.kozha
tunk e e!;Y percig is azon, hogy meg. 
adjuk ezt a se�ít.seget. Nem! Feitéte! 

né•'.küJ meg kell adnunk a segítségei 
ahhoz, hogy a vasút dol·gozói meg 
tudjanak felelni a követelményeknek, 
amelyet a Párt, a népgazdaság á l l ít 
lel a vasúttal 5zemben. 

Utána lengyel József 5z.tahánovis!a 
főmozdonyvezető olvasta lel a 5Wvjel 
„Vasutas Nap'' alkal mából külden-dö 
távirat szövegét, a küldöl1ek hatalmas 
lel1kesedése közben és mint annyisror 
máskor, az értekezlet során 5zünni 
nem akaró taps közepette él tették a 
hata'.mas Szo,·jetur.iót, Sztálin elvtár
sat és a hő,, szoviet vasutasokat, a 
Pá rtot s a magya"r nép .szerelett ve
zérét. Rákosi e:vtársat. 

A kö,·etkező felszólaló Mester Ernő 
e:,társ vo:t, aki az a :sógö<li „EgyesiUt 
iörekuő" terme!öszövetkez.et nevében 
üdvözö:te az érteket:etet. Azt kérte, 
hogy a \ a,sutas dolgozók segítsenek a 
mezőgazdasár,nak a bő termést és az 
iparból áram,ó nagymennyiségü árut 
les.zá!:ila.1i. Vi gyaz,zanak rájuk, m in 
den szem gabona veszteséget jelent. 
1 géretet 1ett a rra, hogy az érkező ko
<'slkat azonnal kirakj,ák a szövetkezet 
dolgozói és a rendelt kocsikat azonnal 
megrakják, hogy a s21övetkezet hibá-

SZOCl-'LIST A VASúTl:.RT 
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jából ne késfeHessék a kocsifordu!ók 
gyorsítását. Arra kérte végÜJ Mester 
elvtárs a vasutas do'gozókat. hogy 
végezzenek népnevelő munkát a vas• 
úton megforduló mezőgazdasági • do!• 
gozók közölt, hogy minél többe., lép
jene-k be a &zövetkezetekbe s ezá l1al a 
vasul-asok i6 segítsék elő a mezőgaz. 
dasái mielóbbi 6zociali&ta átszervezé
sét. 

Ezutá,n Ré!Zsavölgyi elvtárs elnöki 
zlárszava következett. Hangsúlyozta, 
hogy Pártunk a vasu1a;, do!gozók tár
sadalmát 62!Ünlelenül t ámogatja és 
segíti a felszabadulás óta, A mull 
rendszerben még lenézel,! vasutas, ma 
az ország egyik legmeg:bee&ür!ebb do!
gozója_ A „ Vasutas Nap" rendszeresí
tése is ezt biz.onyílja .  Röviden össze· 
gezle a ,a,;utasság fe:iadata·t és ki· 
eme'.te, hogy rninde,1 erő Ö55,zefogása, 
a feladatok helyes felmérése. az eJ . 
lenség ellen•i következetes harc, ez az, 
ami a lapjává kel l hogy vá'jék az. őszi 
forga!om ,·égrehajtásának. At kel l 
hogy ha&Sa az érteke'llet mill<:len ré&'zt
vevöjét az a f�elösség, ameHyel nem
osak a vasutasok sz.ázezre.s láborá
na,k, hanem az egész ország dol gozó 
népének és Pártunknak tarlo-tunk 

A vasutüzemi értekezlet második napja 
Rózsai•ölgtJ/ elvt árs záróbes-z,é.déveJ 

vége'ért a Vasútüzemi Ertekez.let elsö 
napja. Az. együttes értekezlet második 
',1apján, augusz>lus 5-én, szakmai ér
tekezletek kezdődtek, ahol a Vasúti 
Főo.sz.táJy szakosztá yvezetői voltak az 
előadók. A forgalmi távközlő és biz
los.ító berendezési szo)gá-iat részére 
a MÉMOSZ kongresszusi termében, a 
kereskelelmi szolgá lat részére a Vas
u tas Szakszervezet tanácstermében, a 
pá lyafennta rl,ási és hídszo'.gálat ré
szére a Vasút i Főosztály kul túrtermé
ben, a vontatási  szolgá:at és anyagh i 
, atal részére a MÉMOSZ olvasóter
mében, a műhelyi szolgál at részére 
ped;g a Royal kul túrtermében tartot
ták  meg az értekezletet, ahol ,szakmai 
vonatkozásban tárg) alfák az. elmúlt 
őszi forgalom tapaszta'atait és az új 
őszi osúc&forgatom fel•adatait. Utána 
UJbó! összeült az  együttes értekezlet a 
\\ÉiV\OSZ.székház kongresszusi termé
b�n. ahol meglrez.dődtek a hozzászó· 
lások. 

Rácz elv.\árs el 1öki bevez.előj.e után 
Födi Sándor eh·bárs, szlahánovi.sta 
mozdony,vezető felolvasta a VI. Ornzá 
gos Vasutüzemi Értekezlet ha.tároz.ati 
jarnslatának tervezetét, ame!yet a kül
döttek -egyhangúan magu•kévá tettek. 
A határozat ,szövegét lapunk hatodik 
o:dalán közölJük. 

Ezután követkeúek a hozzá,szóiá 
sok. Veszeli Jenő (Budapesl-I<e:eti 
Fűtőház) a fíilónáz nevében páros
,er.senyre hívta ki az .Északi Fűtőház 
dolgozóit. Bakos József elvtá rs az  
Esz.aki Fűtőház. dolgozói nevében el 
fogadta a kihívást. Horváth lst\'á 1, 
Szombathely ál lomás do:gozója ' be,je
lentelle, hogy eddigi vál la lásaikat tel. 
jesítették és az ö.szi lorgaiom érdeké
ben újabb pá,rosversenyre hívják ki 
Tapolca ál lomás dolgozóit. A kihiv,ásra 

Bérci Bé'a, Tapolca á!lomá,s dolgozói 
ne,·ében a kihívást e!foga·dta. Utána 
Horváth Sándor, a pápai osztálymér
nök5ég do' gozói nevében versenyre 
hída ki a szombathelyi osztáíymérnök. 
ség dolgoz,;jit, amelyet \'arga József eJv
t ú rs, a szombathelyi osztá;ymérnökség 
do' gozója fogadott eJ. Ezután Vereckei 
János, a La ,1-dler Művek dolgozója pá
rosversenyre hívta ki a MAV Északi 
.Jánműjavitó OV do:gozóil, amire Ten
gerd; JózsE'f elvtárs válaszolt. beje 
lenlve, hogy az üzem dolgozói ne
sében örömmel iogadja el a kihivás.t. 
A kereskede·mi szo:gá'at vonalán Kiss 
Imre e:vtárs, Budapest-Nyugati pá'ya 
udh·ar ,ré.sléröl Buda.pest-Józsái,áros 
kereskedelm i  do'gozóit hivta ki pá
rosversenyre, amelyet Dombai Lász:ó 
el\l-árs fogadott el . 

Pozsonyi Mihály csatlakozik 
Gazda Géza felhívásához 

-' lelkesen megtapsolt felhívásokat 
követte Pozsonyi Mihá:y elvtársnak, a 
Land'.er Művek sz�aháno'>i&tájána-k fel
híváj;a. Kérte az i l letékeseket, hogy a 

munkatervet az anyagterv elölt adják 
meg, hogy ezzel is je'.entős anyagot 
leheSöen megtakaritani .  Bejelentette, 
hogy 

elsőnek csat!akozik Gazda Géza 
felhívásához, amely a SZOT V. 
teljes ülésén hangzott el az aflya g-

takarékossággal kapcsolatban. 

Pozsony; elvtárs versenyre hívta ki a 

járműja1 itók val amennyi művezetőjét 
a hul!adéknak, az e'.iekvő és óooka. de 
haszná:ható a nyagoknak a legnagyobb 
mértékben va!ó fe:hasz,1,álárs.lra. I<i· 
emelle, hogy a mozga:om újabb len 
dületet és újabb eredményt jelem az 
őszi csúcsforga lom z.avartalan biztosí
tása érdekében. 

Csanádi elvtárs '3:Js:::efoglaló elóadása 

E zután került sor Csanádi György 
e!,társnak, at á l lam, asutak vezérigaz• 
gatójának összelogla'.ó előadására. 
E:mondolla, hogy a tanácskozások és 
a határozathozatal munkája az érte
k<!z'.et mögött ,ál 1, de ezzel cs.a k az 
első lépést tettük meg az őszi lor
galom lebonyolítása felé. A bo!.sevik 
szervező munka egyi'k al,ape!ve: mi-.1 
den határozat annyit ér, amennyit 
tényleg meg is vaiósítanak be'.öJe. 
Mindez azt jelen!Ji, hogy ,J\onieren
ciánk eredményeit. a határozat pont
jai t most a Jegszé'.esebb alapoko.1 ki 
kell v,nnünk a vasutas dolgozók közé. 
El kell érnünk, hogy augusztus 1 2-ig 
a békehét alatt valamennyi szolgá! ali 
ág do'.gozói megismerjék, megért.sék 

és magukévá !egyék a Vasútüzemi Ér
te�eziet határozatának minden pont
ját. 

Csanádi eldárs ezután a határozat 
egye.s pontjai\'a! kapc.so' atba.1 ismer
tette a fe:adatokat az egyes szaksz.ol
g,á'.atnak megfelelően. A kereskedelmi 
szo' gá' a tnál hangsúlyozta a jó együtt
működést a vasútüzemen kÍ\·ü:i fe
lekkel. Egvik le1<fontosabb feladatnak 
je:ö le n1eg, hogy az i rányvona·tképzési 
mozga'.mat a forg.aimi és vontatási 
szo1gálatta: együttműködve továl>bíej 
lesszék és a csúcsforgalom ideje a 'a!t 
elérjék a napi 300 i rány,·onat köz:e. 
ked!e!ésél. A komtP'.exbrigád mozgal
mat todbb kel l fejleszteni és a je 
len:,egi komplexbr"gádok számát 1 200· 

Yárheqyi Erz:sébet úttör6 vasutas d�l q oz� p�Jtástársal nevében lldvözll .az 
,rtekezleten megjelent „Naqy vasut" kepv1sel6lt. Kfv�njuk - mondotta töb· 

bek között -, hoqy ez az értekezlet Pártunk és Bebrits P . .aJtás vezetésévt:1 
• · nkat veqezzen és naqy Jepéssel vlqye el6bbre szoclaltsta vasutu-nk épr 
10 mu tá5ének !!_aqy Uqy6t. 

ró! 3500-ra ke!I eme'.ni. Va;;törvény
kén{ ke:1 érvénye<;ül nie annak, hogy 
a kocsirakományú kü:deményeket a 
rende] kezésreboosátás e:ött négy órá
val, a zárt vonatokat pedig 1 2  órá\'a l  
elöénesitjük. 

A forgalmi szo!gálat fela<latait ösz
szefogla '.va hangsú,yozta, hogy a 24 
órás vona11orga imi terv rends-1..ere h ' 
vatva van  biztosi!JJn i  az.t, hogy forgalmi 
szo:gálalunkat te'.jes egészében terv
szeríké tegyük. A forgaimi szolgá' at 
dol gozói közü.1 a legnagyobb re:adat 
ismét a menet i �ányítókra hárul és itt 
komoly fejlődést kell elérnünk. Meg 
kel l javítani a \'Olla tkisérö szemé:yzet 
,ezény,ési munkáját. A női dolgozók
.,ak a munkáját e'.vtár;,;i segítségnyuj
tással ke'.,I segíteni, hogy az. ősz-i for
galom során már  ők is teljes éritékű 
do gozói legyenek vasútunknak. Edihez 
tartozik a l aktanyakérdés sürgös meg
o:dása. A távköz,ő és biztosílóberende 
zési sZO'.gá'.•a tnál  összpontosilani kel' 
az erőket, hogy v,áMalá.saikat határ
időre elvégel!izék. 

A vontat-ásí szolgálar feladata i ról 
szólva e,mondotta, hogy a „2000 to11-
nás".mozga'.ommal el kell éroü.ik nari 
50.000 tonna többterhe'.és továl>bítá 
sál .  El ke•'. l érni a köz'.ekedő tú.terhe!é 
ses \'onatok számának 250-re \'aló nö
, eJ,;.;ét és azt. hogy az „500 kilomé
teres" mozgalomban rész.t,evő moz. 
donyok napi kf:ométerteljesítménye 
e!érje a 1 90 ki:omélert. 

Hosszan sorolta fel a vontatási 5zol
gá!a t  le'.adatait, és fontos fe:adat ,1ak 
emel te ki, hogy az 195 1 .  é\Te e:ö
irányzolt 1 50.000 tonna szénmegtak.a ri
tást az ősz,i lorg,alom ideje a aH to
v,ább fejle.sszék. 

A továbbial< során a mííhely; a pá 
!yafenntartás é& h íds.zo'gá·at fe:ada
ta it fogla:t,a össze. Fe:hívta a kii:döt
tek figye:mét a hős szovjet vasuta;;ok 
pt'ldmamutatására és arra a megbec,,;ü.  
!ésre, ame:y a magyar \'asutasságot 
a „ Vasutas Nap'' megtartásá\'al éiií. 
Hangsúlyozta, hogy az ezzel kapcsola 
tos országos ünnepségek egész sora, a 
békeőrségek és a békevon a tok ez,rei 
kell, hogy demonstrá l j ák  a magvar vas
utas ág törhetetlen elhatározását a 
iegye:mezett, po.1t<>'! és éber .szolgá
l attételre, a pol i t :kai és szakmai tudás 
á! landó növelésére, a vasutas munka 
színvonalának 6zakadallan eme:é
sére. 

De a megmozdu l-ások és ünnepségek 
mögött ott ken lenniök a te'.jesértékű 
munkafelajánJások·nak. Ezen a .iapon 
adjunk úja-bb hata '.mas lendü'.etet az 
alkotmányunk ün�pére indított mun
kaversenynek. hogyi augusdus 20 ra a 
magyar vasut•as.ság minde.i eddig:nél 
nagyobb munkasikerekke! áJlhasson 
dolgozó népünk elé. 

Legyen tehát  ez a nap az e'ső ma
gyar , ,Vasutas Nap" egy méreteiben 
és eredményeiben egy minden eddigit 
fe'.ü!mu;ó vasutas ve1'Senymozga!om 
l;,bontalmzásá·na k  napja, egy oiyan 
versenymozgalom megindu lásának 
napja, amely hatalmas eredményekkel 
gazda.gítja egész do:gozó népünket az 
alkotmány ünnepére kiteljesített ver
senyváli a l ásaJ\al és utána tö�hetet'.en 
:eodülettel folytatómk tov,ább az őszi 
forga!om sikeréért fo:yó mu,ll,aver
senyben az öté\'es tervün.k második 
é,·ének határidőetőt4i te'.jesitéséérl v í  
volt harcban. Legyen ez. a nap, a z  
e'.,,;ő magyar „ Vasutas Nap" le:kes 
tüntetés, hata1mas demonstráció, a 
SzovJetun ió, Pártun.k és népköztársa 
ságunk me!lelt, bizonyíték a mi tör
hetetlen akaratu.1król, ötéves ten·ünk 
sikeres végrehajtá,.,,ára. a szocial izmus 
épitésére és a világbéke fenntartásá
ra, - fejezte be beszédé! Csanádi elv
társ. 

A konferencia résztvevői hatalmas 
zúgó taps közben haláVizták el, hogy 
táviratban üdvöz 1 ik népünk szeretett 
vezérét, Rákzy.,i Máiyás elvtárt>al. 

Ezzel a VI. Orozág05 Vasútüzemi 
Ertekezi.et végetért. 
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A „ Vasutas Nap" nag_ysikerü plakátja 

lerlini vu.1·u&1.roJ ,últ1.iiü- -
11_ leleofonli #t!k�11Kott.'!i.f�11ft 

Nagy örömmel ·töltött el bennün
ket békeiidvözle1elek és hálás kö
szönetünket fejezzük ki érte. Ebből 
azt látjuk, hogy a bikéért való 
küzdelemben nem állunk egyedül. 
Ebben a harcban valamenn_1Ji ha
ladósze[(erml szaktársunk , ,az ösz
szes bélzeszerelö népek támogatását 
élvezi. 

Mi, a Berlin-Charlollenburgi pá
lyaudvar vasutasai, - állomásunk 
a berlini angol megszá{tási övezet
ben fekszik - érezzük na,tyon jól, 
hogy miként készítik elö a ru1uf!ati 
imperialisták a hábortit. Békéért 
való kiizdelmiink azáltal is nehezeb
bé Pálik, mert a nyugati me,tszáUó 
hatalmak minden elképzelhető aka
dályt útunkba gördítenek. Szaktár
sainkat és békeharcosainkat munká
juk közben gyakran /etartóztalják, 
majd fogságba vetik öket. 

Nagyon is jól tudjuk, hogy csu
pán valamennyi nemzet dolgozói
nak szoros együttműködése ment
heti meg számunkra a békét s ép-

pen ezért leveletek bizonyság szá
munkra, hogy mi közös fronton, 
azonos célokért küzdünk. Ma, ami
kor a német vasutasok napját ünne
peljük és válaszunkat megírjuk, 
különösképpen lekötelezve érezzük 
magunkat. 

Mi azt is tudjuk, hogy a mi kö
zös harcunkban, amelyet a béke ér• 
dekében folytatunk - oatamennyi 
dolgozó hazája: a na,w Szovjet
wiió áll mellettünk és hogy a béke 
híveinek tábora egyre hatalmasab
bá válik. Azt üzenjük a magy,1.r 
vasutas dolgozóknak, hogy mi �iem 
fáradunk bele a küzdelembe és itt 
Nyugat-Berlinben mindent meg
teszünk a béke fenntartása érdeké
ben. 

E/jen a német és magyar vasuta
sok barátsága! E/jen a békeharc ve
zére, a Szovjetunió nagy vezetője, 
Sztálin! Békeharcosi üdvözlettel: a 
Ber{in-Charlotíenburgi vasutasok 
békebizottsága. 

H. Richte, 

A VASUTAS NAPPAL KAPCSOLATOS ÜNNEPSÉGEK MENETRENDJE 
Augusztus 9-én 16 órakor: az Északi Fütöhá.z H ámá,n l(ató-névvállOI · 

tatási ünnepsége; 
Augusztu„ 1 1  én 12 órakor: 25 vasutas dolgozó kitüntetése a Royal 

épületében; 
_ Augu.;ztus 1 1 -én 14 órakor: ,a Vasutas Képzőművészeti l(iá:lítás meg• 

nyi1ása a Nemz.eli S7 . .a-!onban. 
Augusztus 1 1  én 1 7.30-kor: a „Tel jes gőzzel" cimű vasutas-tárgyú film 

bemutatója a Vörös C·illag filmszínházb.w. 
Auqusztus I l én 20 órakor: a Parlame11lben a Pát"! é6 a kormány tagjai 

fogadj�k az é'enjáró vasutas dolgozók küldöttségét. 
Augusztus 1 2-�n 6 órakor: Zenés ébresztő. 
Augusztus 1 2-én 10 órnkor: a gel1érU1egyi Szovjet Em!ékmü megkoszo. 

rúzá,JJ. 
�ugu?'us 1 2  én 1 4  órakor: a kormány tagjainak, a kü: löldi delegációk• 

nak _es ko�el 15.000 vasutas dolgozó jelenlétében ünnepélyes v.isutas tiszl
a,·at.a ·. Ltana ;.portbemu!a(ó a Vasas-páiyán. 

Augus1lus 12 én 20 órakor: Diszelöa<lás a Ma�ít-szigeten. 

A dolqoz6 n6k 1s szép szjmmal voltak képviselve az lrtekezleten, Képünkön 
(b� l ról-Jobbra) Boda Maqdolnát (töröksz entmlklósi osztálymérnökséq) és Borhi 
Belanét (MAV Fetépltményi- •• Vasa ny aqjavító OV.) tilthatjuk amint szorqat
masan jeqyeznek, hoqy aiJ értekezleten hallottakról beszám'olhassanak u 

Mzemben és tapasztal atai�at �özkinc."-• te9yélc. 
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KÉSZÜLJÜNK FEL AZ 1 951-52. TÖMEGOKTATÁSI MUNKÁRA 
Szeptemberben indu l az 1 95 1  52. 

évi oktatási évad, így beindítjuk 
or�zágszerte tömegoktató előadá
sainkat is. A szakszervezetekre hárul 
az a döntő feladat, hogy a tömeg
oktató előadásokon keresztül a pár
tonkívü l i  dolgozók széles tömegeit 
vonja be az oktatásba és ezen ke
resztül segít,e a termelés emelését, 
dolgozóink tudásának bővíté-ét. 

máit, ha lísztában lesznek a tömeg
oktatás döntő jelentőségével. 

A kullúraktívá ink továbbképzése 
céljából est i iskolákat indítunk be, 
ahol megismertetjük aktíváinkkal 
azokat a fe ladatokat. melyek reánk, 
kultú rnevelési felelő ökre háru lnak. 
Ehhez nagy segítséget ad a SZOT 
Kultúrnevelési Osztálva ál ta l 
augföztus hó végén rnegtartando 
eg) hetes hentlakáso iskola.  melyen 
20 kul lúraktívánk fog résztvenni. 
kik az e,ti i ·kolák vezetői lesznek. 

botőrcselekményeire. A tömegneve
lő előadás hatékony fegyver dolgo
zóink éber égének emelése terén. 

A tömegelőadások szervezésé11él 
vegyük tekintetbe ku ltú rotthonain
kal és rendszeresen szervezzünk 
tömegnevelési előadásokat, melyek
re dolgozóinkon kívül családtag
ja ikat i s  vonjuk be. Be kell szer
vezni minden kultúrotthonban az 
előadói -kört, mely á l ljon a termi>
tésben élenjáró dolgozókból, mtí 
szaki értelmiségből és az üzemi or
vosból. Ez a szakkör l átja el majd 
előadókkal az ismeretterjesztő elő
adásokat és megadja a segítséget 
az egyes előadások megtartásához. 
melyeknek kapcsolódniok kell ;iz 
egyes üzemek kérdé eihez. 

Különösen fontos kultúrottho-
nainkban az 

Elei és Tudomány-körök mííködésP. 
melyek nagymértékben járu lnak 
hozzá dolgozóink tudhának emelé
séhez. 

Az 1 95 1  52-es tömegoktatási 

s 

ALKOTMÁNYIJNK IJNNEPE 
A magyar dolgozó nép lelkesedéssel készül az alkotmány • ünnepére. 

Első alkotmányát ünnepli a magyar dolgozó nép, azt az alkotmanyt, mely 
biztosítja számára a munkához, pihenéshez. tanuláshoz való jogot. azt az 
alkotmányt, mely a szal>ad életet, a család védelmét, a nők egyenjogúsá
gá1, a kultúra vívmányait biztosítja a dolgozók számára. Az a'ko1mány 
ünnepére készülnek a vasutas dol gozók is. A vasutas dol gozók az alkot
mány ünnepének jegyében 1ett felajánlásaikat javarészt előbbrehozták a 
Vasutas Napra. Ez korántsem azt jelenti, hogy a vasutas dolgozók szá
mára elhomályosul az a'kotmány ünnepének jelentősége. Éppen elienkező!eg. 
A vasutasok tudják, hogy augusztus 1 2-ét, az első magyar Vasutas Na
pot annak az a lkotmánymk i<öszönhefk ,  mely a dol11ozó ,rep védelmél:>en 
jogainak biztositás'ára sziilete11. Ez az alkotmány tette lehetővé. hogy a 
,•asutas dolgozók, akik a multban semmibevett, mega' áz.ott emberek vol
tak, ma az ország dolgozó népének ilyen nagyfokú megbecsülését, bizal
mát élvezik. A vas.utas dolgozók jól tudják. mi1 köszönhetnek az alkotmány 
nak. Ez jut kifejezésre most a minisz1ertanács zászlajáért fo'yó harcban, 
az öszi forgalomra való felkészülésben, ez jut kifejezésre a vasutas ifjú
ság lelkes munkájában, azokban a felajánlásokban és tel jesitésekben, amit 
ifjúságunk az a'i<otmány ünnepének jegvében vállalt és vé2hezvitt. 

Az alkotmány ünnepének jegyében érnek el szebh11él szebb eredményt 
női dolgozóink, ak i,k az alkotmány szellemének érte'mében egyre több 
parancsnoki posztját fogla lják el vasútüzemünknek, akik odaadó jó mun
kájukkal egysorban küzdenek a férfi dolgozó.kkal. 

Az a lkotmány iinnepét ezért köszönti i ly nagv szere1ettel a magyar 
doll,(ozó nép s közte a ,,asutasok, mert annak szellemélien nap-nap után 
valósul meg mindaz a jog, ami a szocializmust építő embereket megilleti. 

Alkotmányunk ünnepének tiszteletére fo'yó munkaverseny nagy se
gítséget jelent népgazdlságunk további megerősödéséhez, így az egész 
béketábor erőnövekedéséhez és ,kifejezésre juttatja, hogy a dolgozó ma
gyar nép méltó módon megbecsüli első alkotmányát. 

Pártunk Pol itikai Bizottsága má
jus J 7-i határozata nyomán, -
amelyben a pártoktatás és ezen be
lül  a t ömegoktatás továbbvitelére 
mutatott utat - a SZOT Elnöksége 
1 95 1 .  június 6-i ülésén megvizsgál
ta a szakszervezetek tömegnevelé
si munkáját és határozatot hozott 
a mutatkozó hiányosságok kikü
szöbölésére, a tömegoktatási mun
ka megjavítására .  A SZOT Elnök
sége megá l lap ította, hogy tömeg
nevelési munkánkban m utatkoznak 
eredmények, azonban tapasz la !ha
tók igen komol�· hiányos·ágok is. 
A szakszervezet i tömegelőadásokat 
eddig ni>m sikerült az üzemek dol 
gozói között folyó szakszervezeti 
nevelő munka a lapjává tenni.  A 

szakszervezeti funkcionáriusok 
nagyrésze nem értette meg a tö
megelőadások jelentőségét, sőt le
becsülte azt. 

A polit ikai és ismeretterjesztő 
előadások színvonalának emelési> 
érdekében minden területi bizottsá
gunk székhelyén előadóköröket fo
gunk gzervezni, melyekbe úgy a 
Központ, mint a területek politikai 
munka lár a it is bevonjuk. Beszer
vezzük ezekbe az előadó-körökbe a 
fejlettebb bírsadalmi aktívákat is. 
Az előadó-knrök részére havonta 
egys.zer területenként mintaelőadá,;1 
tartunk a SZOT álta l megadott 
szempontok alapján. Az e!őadó-kör 
tagjai a mintaelöarlások tapaszta
lata i  a lap j ;ín fogj;ík megta rtani tö
megnevelési előadásaikat az üze 
mekben. 

munka megjavítása végett, tűzzék ._ _____________________________ _ 

Ez megmutatkozott abban, hogy 
lunkcionáriusaink nem lálvgallák, 
nem el !f'nőrizték kel lőképpen a tö
megoktató előadásokat. Ez főleg 
nagyüzem«'inknél mutatkozott meg. 
Pl. Északi vagy Landler Járműja
v ítóban egy-egy tömegoktató elő
adáson 20-30 rbztvevő volt. Elő
fordult gyakran az is, hogy a kitű
zött előadásokat különböző meg
okolással lemondták vagy elhala z
tották. 

A tömegoktatási múnka elmara
----"----- ---- dásához 
nagyban hozzájárult szakszerveze
tünk kuttú rnevelési osztályának a 
h ibás munkája is. Lebec -ültük a 
tömegoktatás jelentőségét és re
szortieladatként kezeltük. Ezt mu
tatja az is, hogy osztá lyunkon egy 
elvtárs iogla lkozott a tömegnevelés
sel és három elvtárs a művészi 
m"unk'áva l .  em kötöttük ös:,ze a 
tömegnevelés! a többi reszorltal és 
nem kértük a munka megjavít ása 
érdekében kellő eréllyel sem a Fő
ti tkárság, sem a többi osztályok tá
mogatását. Kern vettük tekintetbe 
Pártunknak a szakszervezetek ne
velő munkájáva l kapcsolatos bírá
latát, melynek értelmében: a szak
szervezetek fontos felado ta, hogy 
a kulturális nevelő módszerek se
gítségével á l landóan fej lesszék a 
dolgozók öntudatát, emeljék á ltalá
nos műveltségi színvonalát .  Nevelő 
munkánknak elsősorban a termelé
kenység emelkedésében, a munkafe
gyelem meg�zi lárd itásában kell 
megmutatkoznia, tehát nem kezel
hető reszortfeladatként és a tömeg
oktatá� lebecsülése Pártunk hatá
rozatának lebecsülését jelenti. 

Terii lelí bizottságainknak, üzemi 
szervezeteinknek, minden funkcio
nári usunknak látnia kell és magáé\'á 
kel l  tenni, hogy a tömegelőadáso
kon keresztü l  sikeres harcot lehet 
és kell folytatni pártonkívüli dulgo
zóink széles rétegeinek nevelése ér
dekében. 

A SZOT Elnöksége határozata 
megjelöli 

azokat a feladatokat, melyeket 
a tömegoktatás megjavítása érde
kében végre kell hajtanunk. Ezeket 
a feladatokat megoldani c ak úgy 
tudjuk, ha terV'Szerűen látunk hoz
zá az 1 95 l 52-es év tömegoktatási 
munkájának végzéséhez. Fogla lkoz
zanak tehát már most területi bi
zottsága ink, üzemi szervezeteink a 
jövő évi oktatási munka előkészíté
sével. Javítsák ki azt a komoly h i 
bát, mely eddig végzett munkánk
ban döntő mértékben megmutatko
zott, építsék ki a tömegnevelési há
lózatot és szervezzenek be megfe
lelő társadalmi aktívahálózatot. kik 
résztvesznek a tömegelőadá�ok elő
készítésében és a személyes agitá
ció fegyverével élve meggyőzik 
dolgozóinkat egy-egy előadáson 
való részvételre. Az aklívahá lózatot 
á l landó feladatok elvégzé évei kell 
megbízni, ne végezzenek kampány
szerű munkál. 

Tömegoktatási hálózatunk ered
mémes munkát csak akkor tud vé
gezni, ha gondoskodunk arról, hogv 
az Üz<'mi tömegnevelési felelősök 
megbmerjék a tömegoktatás fór-

A fömegnevelési előadás sikerét 
csak 

akkor bizto-íthatjuk, ha az előadá
sok előkészítésébe, dolgozóink sze
mélyes agitációval való meggyőző
désébe be . onjuk bizalmihálózatun
kat is .  Fogla lkozzanak a b iza!miaink 
a tömegoktatással és tegyék magu
kévá Pártunk iránwonalát. Az elmé
let a gyakorlattól él nem választható. 
Egy jól megszervezett tömegneve
lési előadás eredménye megmutatko
zik dolgozóink teljesítményének 
emelésében. vagy az el lenség lelep
lezésében, mel_ sorainkban még 
megta lá lható. Leg,·en i ntő példa a 
közelmúltban lezajlott Grő,z-per, 
melrnek foh amán fénv derült a 
, ,dr.- Péchy" és a ljas bandája sza· 

napi rendre üzemeinkben a tömeg
oktatási munka kérdését és hozza
nak határozatokat a munka megja
vítása céljából. Kapcsolódjék be 
ebbe a munkába minden kom-
munista, m inden funkcionárius, 
minden becsületes dolgozó. 

A nevelő munka, tehát a tömeg• 
oktatás is az a fegyvPr, amellyel a 
szakszervezetek mozgósítani tudják 
a dolgozó tömegeket Pártunk cél 
kitiízéseinek megvalósítására. Ezt 
a fegyvert kell minden szak zerve
Jeti funkcionáriusnak úg� kezelni ,  
hogy szakszervezeteink telje íteni 
tudják azt a hatalmas feladatot. me
lyPt békénk védelme, szocia' i zmu t 
építő felemelt ötéves tervünk, Pár
tunk tűz e'énk. 

Harmath László, 

a Kultúrnevelési Osztá l y  vezetője 

A KPM második jelentése 

a vándorzászlóért folyó küzd elein állásáról 
ELSO HELYEZETT: A MAV Mis

kc:i'.cl F(ílöház. A vonta1ási mii 
hely 1 19.5 szilzaléhra 1e.je,;ítetle e'.ő
irány•zatát. A „2000 ionnás'' mozga
'om keretében naponfa 5248 tonnát 
to,·ábbitottak. A „mo,;ástót moshig•· 

mozgalomban 8580 k1 '.omé1ert 1el íesí
ti,lleJ; ál.agosan. A „m:rden út jÖ\e
de:mezöségt'é-rt",mozga:omban mináen 
mozdony részlve.sz. A1, egy üu�mi 
mozdonyra eső napi te'.jesítmény 136 
ki,ométer ,olt. 

A.z egyes iparágakon belül a hel)ezési sorrend a kfüetkezö : 
VASl'.'TVO',;TATAS: E'.sö: M' kolri F'.sö: Északi Jármíijavítú OV. \>\áso 

Fűtőház. /l\á60d k: Buda·pest Északi dik Land:er Jenö Jám1űjavíló OV. 
F(ítőhá1z Harmadik: S20:noki Fiitö Harmadi•k: Szo'noki Jármííjadtó OV. 
ház. A ver;;envben 1ovábbra is uto'.só VASCT KERESKEDELMI SZOL
he:ven ,á I a Szél<e6fehérvári Fűtőház. GALAT: E :sö: Budiape.;t Nyugati-

\ÍAS('TFORGALOM: E:sö: Békés pá :yaudvar kereskede m; fönöks-ég. 
C6aba A. omás. Második: Rákosren Második: Hat\'an' ·kereskede'mi főnök 
dezö A'.lomás. Harmadik: Szeged A! ség. Harmad ik :  Jó1..sefl'ár06i here� 
tomás. L'to:só he:yen á l l :  Isaszeg kede:mi főnökség. l 'tolS(j he:yen ál l  
A: ·omás. a nag\kanizsai kereskede·mi iönök-

\'ASGT PALYAFE:S:NTARTAS: El ség. Kocsikihasz 1�'.ás terén mind 
-sö: Hódmező,·ásárhelYi osztá' vmér Öc;sze 79 sz,á za lé-kos eredményt ért e:. 
nőksé-g. /1\á,;odik :  Békés.csabai osztály- GAZDASAGI VASCT: E sö: Szo'. 
mérnökség. Harmadik: Kecskeméti noki Gazdasági Vasút\'á ·a •at. Máso-
oszkílymé-rnökség. d:k: Békéscsabai Gazdasági Vasút 

VAS!JT MOHELY! SZOLGALAT: vá : 'a :at. 

A kocsik qyors ki. és berakásával, irányvonatok tömeqes képze&iivel h.arcoljatOk 
u öszi forqalom sikeréiirU 

A SZOT titkárságának határozata 
a vasutas újító- és sztahánovista-mozgalom akadályairól 
A Jl-lagyar Dolgozók Pártja vezelé- vált bP. télen egyá l!a l án  nem a lkal

sé-1-el dolg0zó népünk a szocia!izmus mazható. nííg - ezzel szemben - a 
építése terén nap min1 nap újabb és Lengyel elytárs á l tal javasolt mend• 
újabb eredményeket ér el . Cbben a közbeni szakaszos lduvatás módszere 
harcban felm<'rhetel'en segíl$éget a gyakorla tban igen jól beválik. 
kapunk a Szovjetuniótól és ezl a 5egit - Ezeknek a jelenségeknek kapcsán 
sé-g-et népgazdas.águnk minden terü- a SZOT t i tkársága megvizsgálta a 
!etén érezhetjük. A magyar szlaha - Sztahánov-mozgalom és az új íl'J
noYisták mind nagvobb eredménnyel munka kérdéseit a vasut területén és 
veszik át a szo,· jet s.ztahánovistáktói a következőket á l lapíija meg: 
a jobbnál jobb munkamódszereket 
t>S al kalmazzák azokat a mi viszo
nyainkra. l gv van ez a va út területén 
is. A magyar ,•asutas. sztaháno, isták
nak és újítóknak a szov iel sztaháno
v isl á któl á l vett munka módszerekkel 
e'.érl eredménye.i nem egy _,ben be
bizonyították  azt, hogy a szocial izmus 
építésében gazdasági életünk bármely 
lerü elén [elbec,;ü.heletlen segítséget 
jelen[ a szo,·jel tapaszta atok a kal
mazása. Pan.11.in. elqárs. szq1·jet flll,a
hanovista mozdonyvezető útmutatásá
val a magyar va-sutas,,ág a 2000 
tr,nnás és az 500 km-es mozgalom 
terén hata lmas eredményeket ért el . 
Sorra döntötte meg a vasutunk terü
letén még nagv mértékben megla lá '. 
haló idejétmult szabályzaloka1 , a 
maradi gondol kodásmódot éppen úgy, 
mini a régi, e'avu't normákat. 

Az új, a mun:rn magasabb lermelé-
kenységét szo!gá:ó módszerek a lka! -
mazás,a azonban a vasút területén 
nem kie:égítö. A ,·asútnál még széles 
körben uraikodó régimódi gondolko
dá é6 egyes régi szakemberek. akik 
között nem egy esetben el ienséges 
e'.emek is találhatók, minden lehetőt 
e.követtek, hogy megakadá lyozzák a 
Szovjetunióban jól bevált munkamód· 
szerek al'Kalmazásá1 hazánkban. A 
becsületes. vasutas dolgozók ezrei á lai 
felvetett é-szszerüsílé6ek, ja,·as' al"k 
sok esetben nem kerülnek megva:osi
tásra. hanem elvesznek a bürokrácia 
útvesztőjében. Ele5en bizonyitja ezt a 
számta 'an példa közül Lengyel József 

sztahanovista mozdonyvezető kezde
ményez�nek a szak,·ezetés rélszérö. 
történt „elintézése". Leng) el József 
elvtárs Panyin e'.vtár-s útmutatása 
a lapján célu l  tűzte ki a mozdonyok 
mosási normájának megdöntését. El 
gondolá6át a Szovjetunióban a lka!, 
mazolt „men�t·közbeni szakaStzos le
fuva1ásra" építette fel és az idevo
natkozó javaslatát e]jutlatta a vasút 
szakszervezetéhez. A vasút il elékes. 
felső ,·ezetöi, miután a javaslat agyon
ha . lgatásálól kezd, e az enyhébb 5ze
mélyas megié;említésig mindeni elkö
veliek, h"l!Y ezt a je'entös újítást 
elgáncsolják, közel egy évi huzavona 
után Lengyel elvtárs újítását e!io
gadták „próbaképpeni bevezetésre". A 
szakvezetés azonban az újítás elfo
gadása után sem intézkedett annak 
bevezetéséről. han�m egy már alka l
mazott sokkal köl tségesebb !!!járás 
fenntartását javasolta, melyet egy 
vclt tökéstöJ vettek át és amehért azt 
a volt l6kést többezer forinttal díjaz
ták. A kész.ülék a gyakorlatban nem 

1 . .4 vasút _felső vezetése nem 
haj/ja végre következetesen Pártunk 
célkitűzéseit, nem karolja [e! a dol
gozók helyes kezdeményezéseit és 
nem valósi1ja mei a dolaozók hasz
nos juvaslalai/ . .4 vasút felső veze
tése nem támaszkodik a dolf!.ozó 
tömegekre és nRm teszi matáét-á 
azok krit,káiát. Mint Le11r1..c1el Jó
zsef esete is bizon11itia. a t'asút ve
zetése mea1iiri. ho1t11 ellensé.f!.eS ele
mek és bürokraták fékezzék a 
vasutas dolwuók újításainak be
vezetését. A SZOT tilkársáJ,a fel
kéri a közlekedés- és poslaÜf!..lJi mi
nisz1ériumot, hOl./1/ Pá•tunk polili
káiátwk szellemében eréf.11esen ;ár
ion el azokkal szemben, akik ellürik, 
huf!I/ eJ!.yes bürokraták és ellensé.f!.es 
elemek a sztahanovista- és újító-
moz[falmat iékezzék. 
2. A vasút leriilefén feiuzál[ó 

hibákért és hián11ossárr.okért komoly 
felelőssé{{ terheli a l'asutas Szak
szervezetet is. mert nem firl.!Je// fel 
ideiében a luá1111ossátokra, nem 
folr1ta1oll következetes harcot a 
va út területén. meJ,búvó ellenséf!es 
elemek /eleplezéséérl és felelős ve
zető helyekról való eltávolifásáérl, a 
dolgozók kezdemén.z1ezö iavaslalai
nak me11.valósílásáérf. Nem fig!fe/1 
fel a szakszervezet különösen az úii
tások terén mef!mutatkozó ellensé
J,es tevékenyséf{re. fvem támaszko
dol/ a szakszervezet a dolf!.ozók /a
pasz1ula1aira, bútor kezdemé1111ezé
se,re. A SZOT titkársága felhívja 
a szakszervezetet, hogy a ;övöben 
következetesebben folyiussa a harcot 
a vasútnál meJ,búoó ellensé11.es ele
mek lelrplezésére és a bürokrácia 
mef!.szünle/ésére. A szakszervezet 
a vasút dolgozóira támaszkodva, 
velük en11ütlmüködve, hajtsa oéf!.re 
a Pártunk által kitűzött feladato
kat. 

3· A SZOT tilkársá.l!a felszólitia 
a vasút dotf!ozóil - izog.lJ a szoo iet 
lapaszta:atok atka[mazásával. me
rész kezdeményezésekkel szállja,wk 
.,ikra a Pádunk JJ. Kongresszusán. 
meghatározott célkitüzések kövl'!
kezeles megvalósításáért, a vas.:Lt 
szoc,ulista áléP,itéséért, a tömec.�k 
kezdeményezését akadályozó bii
rokralikus és ellenséges megnyilvá
nulások teljes felszámolásá:Jrt. H.'r
cukban éljenek a nyilvát10s birálat 
minden lehetöségéoel és harco!ja-
11ak a bírálat elfojtására irányuló 
minden törekvés ellen. 

Budapest, 1 95 1 .  j ú l ius 26. 
A SZOT tilkársága 
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AZ ORSZÁGOS VASÚTÜZEMI ÉRTEKEZLET HATÁROZATA 
A bék� é� háború erőinek gigászi küzdelmei közepette harcol a ma- , 7000 km-re, október hónapban gx_�r �olgo.�o .. nep fel�melt ötéves tervünk végrehajtásáért. Hazánk m inden km-re, november hónapban taian UJ„ eromuvek, gyarak, gépál lomások, lakóházak, iskolák épülnek. Uj vá- 1 0.000 km-re növeljük 

8000 j sunkat szeptember hó 1 5-re 1 334 egy
pedig ségteljesitmény értékben száz számlé-

kig k iteljesítjük. · 
:o�o-� n�n�k ki_ a„ földből. Földjeinkről dús termést takarítunk be. Az ország- 7 A FORGALMI SZOi GALA T ep,to, beket _vedo m_unkában nekünk vasutasoknak, akik az ország zavarta- · 

GOZOI · • 
noL- d) A teherkoci.ijavítási állagot, a 

lan  �azdaság, v�rkermgésének harcosai vagyunk, feladatunk a dolgozók áldo· 
· 

zalkesz, termeló munkájának gyümölcsét rendeltetési helyére elszállítani. A a) A forgalmat a gyorsaság, a gaz-
dolgozók asztalára az élelmiszert, az üzemekbe a szenet, nyersanyagokat, gé- d�ságosság és a tervszerűség szem 
peket. A cement, kő, tégla, homok elszál lításával részesei vagyunk a béke- előtt tartásával a 24 órás forga,mi terv 
művek építésének hazánkban. alapján bonyolítjuk le. 

Míg a Szovjetunióban épül a kommunizmus, hazánkban és a többi nép i b) Az egyes állomásokra érvényes 
dem_okráciáb_an. győzelmesen halad a szocia lizmus alapJainak lerakás.a, addig kocsi tartózkodási egységidö értékét 2 
a� impena l tstak Koreában elhúzzák a fegyverszüneti tárgyalásokat, hogy to- százalékkal csökkentjük. 
vabb gy,lkolhassák az egyszerű embereket Nyugat- 'émetországban újjáélesz- c) A rendkívüli megállások számát 
hk a fasizmust, dol lárokkal tömik a déli határainkon acsarkodó Tito-bandát. a júniusi helyzethez viszonyítva szep
A · · 1 · t · k h · b · !ember 30-ig 12 százalékkal, október z 1mpena 1s a a orus tervei ellen a béke táborában harcolnak a még el- l -től december hó 15.;g pedig továbhi nyomoti nép�k is, köztük a szálli lómunkások, vasulasszlrá jkokkal és fegyver- 5 százalékkal csöi<kenljük. szá l l ítások megtagadásával. 

I lyen helyzetben áll előttünk a nagy őszi száll ítások által megszabott d) A berakási terv alapján szüksé-
feladat. F-árlunk 1 1 .  ko�grPsszusa határozatai szcl!er.iében ind1lunk harcol az !:Jz 
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őszi forgalom sikeres lebonyol ításáért, ötéves tervünk második évének határ- eJ A anyag-, valamint villamosener· idő előtti befejezéséért. Népünk számít ránk, vasutasokra, becsületes mun- giatakarékosság biztosítása érdekében kánkra. Elvárják tőlünk, hogy mindent megtegyünk a szocial izmus építésének a szolgálati helycl<re megszabott meggyorsítása, a béke megvédése érdekében. anyag- és villanyáram -előirányzatot 5 
Pártunk, kormányunk irántunk va!ó bizalma, munkánk megbecsülé e a százalékkal csökkentjük.  felszabadulás óta mindig és most ismélelten megnyilvánul[ a minisztertanács f) A forgalmat ácsorgás nélkül bohaláro1.atában, mely minden év augusztusának második vasárnapját .,\'as- nyolitjuk le, különösen a szabad vá

ulas Nap"-á ny; !váníiotta .  gány hiánya miatti ácsorgás okát tel-
. Mindazért, am i t  a felszabadító Szovjetuniónak és győzelmeinkel vezetn jes mértékben kiküszöböljük. Parlunknak köszönhetünk, úgy fejezheljük ki hálánkat, hogy az őszi forga- g) A menetirányító szolgálat hibáit lomban megszilárdítjuk a munkafegyelmet, kiűzzük sorainkból az eredmP- megszüntetjük. A vonatforgalmat tervnyeinkre lörő, a boldog jövőnket szétzúzni akaró el lenséget, kiszélesítjük a hős szerű tényleges irányítással, a vonatok szovjet vasutasok példája nyomán nálunk is meghonosodott sztahánovista menetének előzetes megtervezésével, a 

mozgalmat, m int szemünk fényére, úgy vigyázunk a kezeinkre bízott nép- szomszédos menetirányító szakaszok
vagyonia. Biztosilva a szolgálati ágak jó együtlmíiködését, a száll ittató üze· ka'il az állomási, vontatási és vonatki
mekkel való szoros kapcsolatot, harcolunk a nagy őszi forga lom sikeres vég- sérö-személyzettel szoros kapcsolatot 
rehajtásáért. Tovabb erősítjük hazánkat, a magunk erejével segítjük a kapila- tartva, szabályozzuk. 
lista orsz:igok vasutasainak békeha,rcát, tovább szilárditjuk a béke táborát, me- h) A gurító- és s,iktolatásos rendezö-lyet a nagy Szovjetunió és a béke első katonája, Sztál in elvtárs vezet. pályaudvarokon, továbbá középállomá-

Az előttünk á l ló feladat nagyságával együtt járó felelősség tudatában sokon alkalmazni fogjuk a tolatás meg-
vál laljuk: gyorsítására szolgáló új, sztahánovista 
t. A FORGALMI, l(E.RESKEDELMl 
ES VONTATASI SZAKSZOLGALAT 

DOLGOZOi EGYÜTTESEN: 

a) A gazdaságosság kérdését szem 
előtt tartva, a kocsiforduló! szeptem
ber hónapban 3. 1 -3.6, október h,ónap
ban 3.0-3.5, november hónapb-an pe
dig 3.1-3 5 nap átlagidö alatt teljesít• 
jük és szükség szerint 3 nap alá is le· 
szorítjuk. 

b) A 2000 tonnás-mozg-alomban napi 
50.000 tonna több-terhelést továbbítunk. 
A közlekedő 2000 tonnás vonatok sz.1· 
mát naponta 250-re emeljük 
-e)· Irány- és közvetlen tehervonatok· 
hói a csúcsforgalom idején átlagosan 
napi 300 vonatot közlekedtetünk. 

d) A tehervonatok késését az elmúl1 
év hasonló időszakához viszonyítva a 
gyorsteher és C. D. vonatoknál 40 sz�
zalékkal, a közvetlen irány- és to lalo 
vonatol.<nál pedig 25 százalékkal csök· 
kentjük. 

e) A „Minden út jövedelmezöségé 
ért"- és a „Nazarova"-mozg-almat mind· 
három szolg-álati ág területén kiszéle
s1tjük. 
2. FORGALMI f.S VONTATA'5l 
SZAKSZOLGALA T DOLGOZOi Kö• 

ZöSEN: 
a) A mozdonyok átlagos napi km-tel

jesítményét 155 km-re növeljük. A1 
500 km-es-mozgalomban résztvevő 
mozdonyok napi km-teljesítményét pe
dig- 1 90 km-re emeljük. 

b) A felemelt sebességgel közlekedö 
vonatok számát napi 150 vonatra emel
jük. 

e) A tehervonatok utazási sebessé
gét a mult évi 14 km/óráról 1 7.5 km/ 
órára emeljük. Ebből a gyorstehervo
natoknál a mult évi 1 7.8 km/óm he
lyett 20.7 km óra, tolatóslehervonatok-
nál pedig a mult évi 9 km/óra helyett 
1 0  km/óra utazási sebességet fogunk 
elérni. 

d) A személyszállil<ó vonatok késését 
országos állagban 4.5 százalék alá, a 
munkásvonatok késését l százalék alá 
csökkentjük és december 15- ig ·elér jiil<, 
hog-y a napi maximális vonatkésés 36 
óra alatt lesz. 
3. FORGALMI ES KERESKEDELMI 
SZOLGALAT DOLGOZOi KÖZÖSEN: 

A kocsirakományi küldeményeknél a 
kocsik kihasználását december 15 -ig 
1 4.5 tonnára emeljük. 

4. A VONTATASI ES MOH ELYI módszereket. 
SZOLGALAT DOLGOZOi KOZöSEN: i) Az őszi forg:ilom munkaerőszük-

A terv előírása szerint a vontatójár
míí- és kocsiállagol szeptember 20-ra 
üzemképes állapotba hozzuk. A kocsi

javítási állagot pedig szeptember, no
vember hónapb-an a javítási idő megrö
vidítésével a jelenlegi 7 százalékról 
legalább 5 százalékra csökkentjük. 
5. A PALYAFENNTARTASI ES H ID
SZOLGALAT DOLGOZOi EGYÜ TTE-

SEN: 
a) A p!álya- és hídépítő. továbbá a 

pálya- és hídfenntartási munkák miatt 
szükségessé váló vágányzárak időtar
tamát 1 25 százalékos átlageredmény fi
gyelembevételével tervenük 1neg-. A 
vágányzárási munkákat a műszaki ve
zetők bevonásával komplex-brigádok 
keretében úgy szervezzük meg, hogy a 
vágányzárak időtartama a tervhez ké
pest, legalább IO százalékkal megrövi
düljön. 

b) A kocsifordulók idejének csökken
tése érde4<ében a kocsi ki- és bemká
sokat úgy szervezzük meg, hogy a 
mindenkori elöirt rakodási idö legalábl!-
5 százalékkal megrövidüljön, anélkiil, 
hogy az anyag-okat k'árosodás érné . .  

c )  195 1 .  I I .  felében az anyagnormak
hoz viszonyítva betonkavicsnál 5 száza
lékos, cemeninél 2 százal&os, motor
benzinnél 7 százalékos, egyéb olajszál
lításnál pedig- 5 százalékos megtakarí
tást é.rűn.k el. 
6, A VONTATASI SZOLGALAT DOL

GOZOi: 
a) Az 1 95 1 .  évre e lőirányzott 1 50.000 

tonna szénmegtakaritást szovjet mun
kamódszerek bevezetésével a továb
biakban biztosítjuk, s ennek keretében 
augusztus h�napban 1 1  .245 tonna, szep
tember hónapban 1020 tonna, o4<tóber 
hónapban 1 4.60 tonna, november hó
napban 1 5.000 tonna, december hónap
ban pedíg 1 5.875 tonna szenet takarí
tunk meg. 

b) A „Minden út jövedelmezöségé
érl''-mozgalomba 600 mozdonyt és 1 200 
mozdonyvezetőt bekapcsolunk. 

c) Mozdonyszolgálatképtelenség ese
teinek számát a I I. negyedévhez viszo
nyítva, 25 százalékkal csökkentjük és 
a kocsi hönfutások viszonyszámát 
230.000 km-re növeljük. 

d) A „mosástól mosásig"-mozgalom
ban a mozdonyok mosási km-teljesít
ményét átlagosan szeptember hónapban 

ségletének biztosítása érdekében a női 
vonalfékezök munkába állítása terén 
fennálló lemaradást szeptember 1 5-ig 
felszámoljuk. Ezért a budapesti igazga
tóság 120, a miskolci 90, a pécsi 60, a 
szomb-athelyi 50, a debreceni 60 és a 
szegedi legalább 40 női vonatfékezőt 
felvesz és kiképez. 

j) Az őszi forgalom zavartalan lebo
nyolítása, különösképpen a balesetmen
tes szolgálat biztosítása végeit az őszi 
forgalom négy hónapjában a súlyponti 
állomásokon megszakítás nélküli fel
ügyeleteti szolgálatot rendszeresítün.k. 

& A KERESKEDELMI SZOLGALAT 
DOLGOZOi: 

a) A fuvarozott létetek számához vi 
szonyítva az árukárokat december l fi-ig 
a jelenlegi 0.8 százalékról 0.5 száza
lékra csökkentjük. 

b) A fuvaroztatókkal v� egyiittmü
ködés kiépítése céljából december hó 
15- ig a !..omplex-brigádok számát 1 200-
ra emeljük és a komplexbrigád-mozga
lomban 3500 fuvaroztató vál lalatot be-
szervez.link. 

c) A csúcsforgalom ideje alatt ha
vonta legalább 40.000 kocsit, a „rakva 
rakott"-mozgalomban továbbítunk. 

dl Kocsirakományú küldeményeket a 

rendelkezésre bocsátás elölt 4 órával, 
a zártvonatokat pedig a rendelkezésre 
bocsátás előtt 12 órával elöérlesítjiik. 
Az irányvonatok zavartalan kirakásá
nak lehetőségét az irányvonatok erke
zése előtt maradéktalanul biztosítjuk. 
Az irányvonatok rakodásáról a leadási 
állomást minden esetben értesítjük 

e) Az irányvonatok g-azdaságosságá
nak legnagyobb mértékben való biztosí
tása és a versenymozgalomba való re
ális és helyes beállítása érdekében cé
lul tíízzük ki árunemenként százalék
arányban növelni az. irányvonallal to
vábbítandó áruk mennyiségét. 
� A PALYAFENNTARTASI szo� 

GALAT DOLGOZOi: 
a) Azokat a jelentősebb magasépít

ményi építési és ½arbantarlási munká
kat, amelyekre a forgalmi, kereskedel 
m i  és  vontatási szolgálatnak az őszi 
forgalomban szüksége lesz. valamint a 
szükséges iparvág-ányokal a tervezett 
határidő előtt legalább 7 nappal előbb
befejezziik. 

b) A pályafenntartási munkálrnt kis 
brigádok párosversenyének kiszélesíté
sével úgy végezzük, hogy a lassújelek 
hossza a jelenleg-i helyzethez viszonyít
va, legalább 20 százalékkal csökkenjen. 

c) A Felépítményi Vasanyagjavító 
üV -nél az 1951 .  év 1. feléhez viszo
nyítva az ócskaanyag felhaszn41ását 
10  százalé�kal emeljük. 

d) A telitöte!epeken a telitöolaj el
csorg-ását az 1 95 1 .  év első feléhez vi
szonyítva, 2 százalékkal csökkentjük. 

1 0. A M ű H ELYI SZOLGALAT DOL· 
GOZOI: 

a) A felemelt gözmozdonyjavítási k1• 
szabásunkat IX. hó 30-ra 4321 egység
teljesítmény értékben száz százalékban 
kiteljesitjü'.<, úgyhogy már IX. hó 1 5-re 
az őszi forgalomhoz a szükség-es üzem
képes mozdonymennyiség a vontatási 
szolgálat rendelkezésére álljon. 

b) A gőzmozdony javítási állagot a 
javítási időtartam meg-rövidítésével 
szeptember, október, november h.óna-
pok alatt a jelenlegi 1 3  százalékról 
legaláb-b 10 százalékra csökkentjük, 

A mühelyszolqálat sNkmai értekezletén Csirta elvtárs, a Szombathelyi 
müjavitó OV. dolgozója beszél. 

Jár-

hogy az üzem!<épes mozdonyok számát 
az őszi forgalom ideje alatt a szüksf· 
ges szinten tarthassuk. 

c) A teherkocsik újjáépítési kiszabá-

személykocsijavítási állagot is a jelen
legi 7 százalékról legalább 5 százalék
ra csökk,mtjük, hogy az őszi forgalom 
ideje alatt az üzemképes teherkocsik 
számát ál landó szinten tarhassuk, Illet
ve, hogy a személyszállító vonatokban 
minél kevesebb teherkocsit kelljen be
sorozni. 

e) A műhelyek minőségi munkáját 
olymértékben emeljük, hogy a műhelyi 
hibából eredő hönfutásokat. vooorúd
szakadásokal, a lehető legkisebb mér
tékre csökkentjük, a kocsibeázásokat, 
valamint áruelszóródásokat jó munká
val megszüntetjük. A műhelyi munka 
minőségét úgy megjavítjuk, a belső 
munkaátvételt úgy megszervezzük, és 
a végzett minőségi szempontból olyan 
mértékű szavatosságot vállalunk, hogy 
ennek következtében október 1 -töl 
kezdve a vontatási szakközegek átvételi 
eljárása megszüntethető lesz. 

f) Az 1 -5. pontok alatt felsorolt fel
adatokat úgy érjük e l, hogy 2.95-et/1 000 
óráb-an megáilapitott termel�enységi 
és 5 százalékos önköltségcsökkentéssel 
készített önköltségi terveinket mara
déktalanul teljesítjük. 

g) Hengerelt nasanyagoknál, a szén
fajtál<nál, valamint faanyagokn.ál 7 szá
zalékos, egyéb anyagoknál pedig leg
alább 5 százalékos megtakarítást érünk 
el. Az általánosan előirányzott 5 szá
zalékos megtakarítást a fokoz.ott gond
dal végzett bontási munkákból vissza
nyert anyagok felhasználásával bizto
sítjuk. 
1 1 .  A TAVKöZLö- ES B IZTOSITO
BEREN DEZÉSI SZOLGALAT DOLGO-

ZOi: 

a) Az évenként elvégzendő nagyobb
szabású hibamegelözési és karbantartá
si mun"ákat, valamint a berendezések 
évi felülvizsgálatát, továbbá az őszi 
forgalom lebonyolítását elősegítő mun
kákat augusztus 3 1 - ig  befejezzük. A 
berendezéseket az öszi forgalom ideje 
alatt kifogástalan állapotban tartjuk. 

b) Az áruirányitó-szolgálat telefon
hálózatát szeptember hó l -ig 80 szá
zalékban, októb-er hó 3 1 - ig  pedig 1 00 
százallk ban elkészítjük és üzembe he
lyezzük. 

c) Mindazokat az anyagokat, melyek 
javítással beépíthetők, feljavítjuk és a 

fenntartási, valamint a hibamege'özési 
munkák elvégzésénél új anyagok he
lyett, felhasználjuk. Ezzel kapcsolatban 
Pusztaszabolcs-Dunapentele között 
műszakilag- teljes értékű 2 mm-es 
használt bronzvezetékanyagból építjük 
meg a jelzésadó távbeszélövonalat. 
1 2. AZ ANYAGKEZELESI SZOLGA

LAT DOLGOZOi :  
a)  A folyékony üzemanyagokra vo

natkozólag, mivel azok kiutalásánál a 
tervhez képest kiesések mutatkoznak, 
úg-yszintén a szén- és vasanyagoknál, 
az őszi forgalom zavartalan biztosítása 
érdekében az anyagkezelési szol gála! 
dolgozói vállalják, hogy a kiutaló fel
sőbb szervekkel, úgymint: Tervhivatal, 
bánya- és energiaügyi minisztérium, 
kohó- és gépipari minisztérium, vala
mint a Tárca Anyaggazdálkodási fő
osztálya, a tervszerűséget biztosítják. 
Az őszi csúcsforgalom zavartalan bizto
sításához szükséges len en felüli - a 
felhasználó szakszolgálatok által a le
hető legrövidebb időn belül közölt 
anyagsziikségletekne,l< a biztosítása, a 
lehetőséghez képest a megállapított ke
reteken belül is. 

b) Vállaljuk, hogy a kocsirakási ha
táridők betartása érdekében a szénfel
adások tervszerűségét célzó rendeletet 
az anyagszerkezelési szolgálat dolgozó; 
maradé.<lalanul végrehajtják. Vállalá
sunk biztosítására megteremtjük a for
galmi, kereskedelmi, vontatási és pálya
fenntartási szolgálati ágakkal a szoros 
együttműködést. 

Az őszi forgalom lebonyolítása n.agy 
feladatok elé állít bennüket. Mi, a 
Vasútüzemi Értekezlet részve\·öi vál
laljuk, hogy ezt a halározatol haza
menve minden vasutas dolgoz.ó\'al 
megismerlcljük. Az egész vasutasság 
nevében ígérjük, hogy augusztus 1 2-ig 
a „Vasutas Nap"-ig bezárólag a vasul 
minden dolgozója egyé'lileg lelt fel
ajánlásával csatlakozik az öszi forgalmi 
versenyhez. Biztosak vagyun:, a győ
zelemben, mert az őszi forgalomért ví
vott csalánkat is a mi nagy Pártunk és 
a magyar nép forrón szeretett aly ja, 
Rákosi elvtárs vezeti. 

Előre Pártunk vezetésével a béke
szállitások, az őszi forgalom sikeres 
lebonyolításáért. 

E/jen auausztus 12, az első magyar 
rasutas Napi 

E/jenek a szovjet vasutasok, és pél
dájukat követő sztalzánovistáink! 

E/jen győzelmeink szervezője, szo
cialista építésünk motorja, a Magyar 
Dolgozók Pártjai 

E/jen forrón szeretett vezérünk. 
Rákosi elvtárs! 

El jen a hazánkat felszabadító nagy 
Szovjetunió, a legyözheteUen béketá
bor szilárd vezetője és bástyája! 

E/jen népünk nagy barátja, a béke 
első katonája, a mi drága Sztálin elv
társunk! 

1 951 AUGUSZTUS 'J. 

A közlekedés- és postügyi minisz
térium az 195 1 .  tervév második ne
gyedében az élüzem címért folyó 
versenyben a következő sorrendet 
á l lapította meg a vasut területén: 

1 A VONTATASNAL / élüzem a 
Budapesti 

Eszaki Fűtőház. A mozdonyok 50 
száza lék a résztvesz az „500 kilomé
teres" -mozga lomban, a normát 53 
százalékkal túlteljesítették. A dolo-o
zók h ibájából baleset nem törté"'nt. 
A „mosástól-mosásig''-mozgalom
ban országosan k iemelkedő ered
ményt értek el. Második a Máté
szalkai Fűtőház. 

1 AZ ALLOMASOKNAL I élüzem: 
, . .::...! Szeged allomas. A teher- és személyvonatokat menetrend szerint indították. A_ kocsik . k(: és be_rakását a meghatar?z?t! 1doben vegezték. Fűtési és v i lag1tasi anyagból 29 százalékos megtakarítást értek el. Az á l lomás dolgozóinak h ibájából baleset nem történt. Második: Tapolca állomás. 

1 A PALYAFENNTARTASNAL 1 
éliizem a Szombathelyi Osztály
mérnökség. 56 brigád dolgozik 
munkaversenyben, a koplex-brigá
dok száma három. A dolo-ozók h ibá
jából ba leset nem törté;t. Második a Kiskunhalasi Osztálymérnökség. 
1 A MDHELYSZOLGALATNAL 
élüzem a Budapesti Eszaki Jármű.
javító OV. Tervét 1 32 százalékra 
teljesítette. Anyagtakarékosság te
rén az előirányzatot 0.9 százalékkal 
túlteljesítették. Második a Debreceni 
Járműjavító OV. 

--:------

„A szowjet vasutasok 
az újtermésü kenyérmagvak szállítását 

harci feladatként végzik el" 
A \lasútpolitikai Osztály kiadásá

ban megjelent ,,A szovjet vasutasok 
az újtermésü kenyérmagvak szállítá
sát harci feladatként végzik el" című. 
brosúra. Ez a füzet egész sor munka
tapasztalatot nyújt a magyar vasutas 
dolgozók számára, hogyan készülje
nek fel a szemveszteség nélküli ga
bonaszállífásokra, hogyan készítsék 
el a kocsikat, a raktárakat, .. hogyan 
szervezzék meg a szállításokat. Ez 
a brosura, mely most a gabonaszállí
tások idején kerül a vasutas dolgozók 
kezébe, ismételten nagy segítséget 
jelent. Minél több vasutas dolgozó 
tanulmányozza át ezt a füzetet és 
kövesse a szovjet vasutasok példa
mutatását, alkalmazza mindazt a ta
pasztalatot, amit a szovjet vasutasok 
hosszú évtizedeken keresztül kemény 
harcokban szereztek és számunkra 
Ö'IZellenül nyújtottak át. 

A kocsik minőségi javítása, a ga• 
bonaszállitmányok megszervezése, 
a gabonairányvon.atok képzése mind 
olyan kérdés, mely élénken érdekli 
a vasutas dolgozókat, melynek si
keres megoldása szer_ves része az 
őszi forgalomnak. A füzetben közölt 
munkamódszerek e fenti kérdések
ben döntő erejű segítséget jele,nte
nek és ezért szükséges, hogy a va
sutas dolgozók e brosúra anyagát 
ankétokon tárgyalják meg, értékel
jék ki és a maguk viszonyaira alkal
mazzák. 

50.000 ANGOL VASUTAS NEZ 
SZEMBE AZ ELBOCSATASSAL. A 
Dai lv Worker beszámol arról, hogy 
újból válságban vannak Angl ia vasutai. 
Az angol vasutasokat érzékenyen érinti 
a válság. Ismét 50.000 a11go1 vasuta& 
do!go?Jó néz szembe azzal a lehetőség 
gel, hogy a köze:jövöben, amikor a 
Vasútügyi Végrehajtó Bizottság ra
cionalizálási lerveit végrehajtja, - el· 
bocsátják. 

Tárgyal ások folynak a szakszerveze. 
tek között. A javas'.-atokban szerepel a 

do' gozók újabb kiuzsorázása, mint pél . 
dáu l a vonatkísérők fordulójának 
meghosszabbítása. Ez gyakorlatban 
annyit jelent, hogy csökkentik a vonat· 
kísérő személ) ze.t l élszámát és meg-
hosszabbítják a mozdonyvezetőknek és 
f[ilőknek a mozdonyon eltöltött szolgá 
!ati óráit. A javaslat szerint eJsösor
'ban a kereskedelmi szolgálalnál foglal . 
koztalotl munkásokat érinti, de az úgy. 
nevezett .,fölös" me!IékvonaJak meg· 
szüntetése révén sokezer mozdonyve
zető, fűtő, vál tókeze!ö és páJyamunkás 
válik munkanélkü'. ivé. 

!gy segíti k az imperialisták által le
pénzelt nyugati kormányok a dolgozó 
nép „felemelkedését", 
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Előre az 1951-es terv határidő előtti teQesítéséért ! 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa V. teljes ülésének határozatából 

A SZOT ötödik teljes ülése a bözö válfajai ellen; a munkafegyelem 
Szakszervezetek Országos Taruícsá- megszilárdítását röYid!ejárat ú kam 
nak Elnökségét bízta meg a haiá- pányfe:adatnak tekint ik; számos eset· 
rozali Javaslat végleges kido:gozásá- ben e!hanyago!ják a do'.gozók jogos 
val. A határozatot az alábbiakban kívánságait és nem folytatnak kö
kivonatosan közöljük: vetkezetes harcot a munka jobb meg-

• szervezéséért, a dol,gozók munkafe! . 

jobb kihaszná1ására irárryu!ó mozgal ·  
makat. Harco'.janak következetesen 
a dolgozók munkafeitételeinek meg
javit ásáért, az egészségre ártalmas 
munkakörülmények megszüntetéséért. 

A határozat a továbbiakban rá
mutat arra, hogy A Szakszervezetek Országos Tana- tételeinek és életviszonyainak meg· csa lelkesen üdvözl i a Magyar Dolgo· javításáért. A határozat megál ia· a takarékosság minden dolgozónak zók Pártja I I .  kongresszusának hatá - pítja, hogy e hibákat a szakszerveze. rozatait, amelyek megszabják a ma- tek csak úgy küszöböJhetik ki, ha hazafias kötelessége gyar dolgozók feladatait a béke meg· fig)elmüket az 1 951 -es terv te!jesí. védéséért, a szocializmus építéséért lése és tú teljesitése legfőbb előfe! · Kü önös figyelmet kell szentelni a 

vivott harcban. téte,einek megteremtésére összpomo- szinesfémekke:,  szénne!, oJajJal, hen-
A SZOT ötödik teljes ülése ma- sitják. E:ppen ezért a SZOT v. te:jes gerei lárukkal, acéllal fonal la l, fával 

gáévá teszi a Szakszervezeti Vi lág- ülése kötelezi a szaksurvezeteket, börre', Yil :amosenergiával va,ó lakaré: 
szövetség végrehajtó bizottsága bécsi hogy kosságra. A do:gonk takarékossági 
ülésének és a Béke Világtanács iro-

a munl.afegyelem 
tömegmozgalmának megszeryezése ér. 

dája he:slnki érlekezJetének halároza- 11 dekében a SZOT V teljes ülése a 
tail, az öthatalmi békeegyezmény meg· további megszilárdítását kövelkez,1ket határozta el: 
kötéséért vívott harc fokozásáról. - A b zalmiak felv i lágosító munká-

A határozat miután rámutat a né,P- állandó harci fetada'nak tekintsék! va 1 érjék el hogy a versenyszerződé-
gazdaságunkban végbement hatalmas Folytassanak 5zé'.eskörü felvi: á.go- sek terjed jenek ki  a takarékosság 1eg-
!ejlödésre é6 a megmutatkozó !ogya- síió munkát a mur.kafegyelem meg· különbözőob területeire (nyarsanyag, 
téko&ságokra, meigáLapítja. hogy a szilárdítása érdekéoen. Különösen nagy szerszám, energiatakarékosság, stb.) 
szakszeryezetek e!ötl á!lló köz.veilen és figye:met fordítsanak a pol i t; kai lag is. 
Jeglőbb fe:adat: kevésbbé fejlell, az iskolákból, fa'.u - - A szakszervezetek minden ipar-

- Harcra mozgósítani a do'gozók ró! és a háztartásb.YI újonnan az üze· ágban szervezzék meg, hogy egyes 
százezreit az ötéves terv és ezen be- mekbe került dolgozók nevelésére. do'.gozók, műhelyek és üzemek rend 
lül az /951-es terv minden ré>zleté· A11i"sák pé!daképü, a do'.gozúk e:é az szere,en, bizonyos ideig megtakaritott 
ben való megvalósí'.ásáért és határ. üzem régi munkásait, akik évek hosz- anyagból dolgozzanak. 
iáöelőlti te.je,ítéséért. szú során át fegyelmezett munká,·a! 

, I b A határozat a továbbiakban meg- kivívták ma.guknak a jogos megbecsü- n szocia ista érezés towábbfejlesztéséwel 
1 h k t k lést és elismerést. á.lapítja, ogy a sza szerveze e · kapcsolatban a SZOT V. te11·es ü lése munkájában - bár vannak bizonyos A határozat a továbbiakban köte- a ,zakszervezeti vezetöl< és aktívák eredmények - jelentős fogyatékos. lezi a szakszervezeteket, hogy minden ff 

ságok, hibák mutatkoznak. A szak· o:yan munkahelyen, ahol erre Iehetö· e:sorendü feladatává teszi, hogy meg-
szervezetek versenyszen ező mun• ség nyilik, szervezzék meg a munká - a: kuvás nélkül harcoljanak a szocia. 
k · . , b · k b .. k f 'k  nak idöveszteség nélküii átadását és l ista bérezés megvaiósit ásáért, a aJa a,n 1,gen 60 a uro -ra I us vo- darabbérrendszer kiteriesztéséért. nás; a szakszervezetek még miodig átYételét (meJegcsákányvá!tás, mozgj 

A határozat köte.ezi a szakszerve-nem harco: nak következe,esen a bér- gépátadási mozgalom s,b. ) ,  ter-
C6al ások, a normalazitások kü:ön jesszék el szé,es körben a munkaidő zelek központ i  vezetőségei!, terüleli és 
_________________________________ 1

üzemi bizottságait , hogy harcoljanak 
az eddiginél következetesebben J1 
bérlazitások, a normacsalások e: Jen. A 
szakszervezeti vezetöszervek u .ese,n, 
a termelési értekez'.eteken rendszeresen 
lárgyaiják meg a bérkérdéseket. Lép· 
jenek íel határozollan és köYelkeze'e. 
sen a jogos bérek kifizeté éért. a dol 
gozók szoci á l is és kulturális heJyzeté
neK megjaviiásáért, 

Az alkotmány ünnepére tett vállalások túlteljesítésével 
készülünk a ,,Vasutas Napra" 

A \·aEulas dolgozók t ízez.rei készül-
1nek ,endü'.etesen az a 'kotmánv ünne
pére tett vál la: ások 1últeljesitésé,el a 
.. Vasutas Napra". 
. S.zpmba,lhely területén pé'.dáu-1 Sár
vár .áI !omás dolgozói közel 30.000 fo 
riJJ-t fe1ai ánlást teliek. I<imagas: ik Ta
kács Imre ifi)Jrigádja 130, Bocskordi 
Erzsébet távi rá>sz 1 5 1  és Kiss Pá,J for
galmi szo'. gálatt�, ő 1 20 száz,a!ékos 
1.e:jesitménye_ 

A Szombalhelyi Jármüjavitó OV 
n.ipi mühelyát,aga e'.érte a 1 10 sza. 
za!ékot. A munka JÓ megszervezese 
, e! Horváth Józ;,ef féksierelő 1 74, 
Foki Józ.sef mozdonylakatos 224. Hor
várh Bo!dizsár tüz ikovács brigá<lja 
pedig 158 száza!ékra eme:te teljesít
ményét. Az a lkotmány ünnepére a 
V i l i .  osztály második műszakának 
jó eredményének lehet e'.könyve'.ni azt 
a verse�yt, ame!y az idősebb do! go
zók és az ifj úmunkások között alakult 
ki. Jelen'.eg az idösebb, n,agyobb ta . 
pas-z.tal.alt.ad ,rendelkezö dolgozók 
105.5, az. ifjúmunkások pedig 1 03.3 
száza '.ékos eredménnyel veté'.kednek. 
Valkó József esztergá:yos 1 17.2, Vas 
István műszaki iíi 200.5 száz,a!ékot 
ért el gyor&vagással .  

Budapest Területi Bizottság terü-
letén különösen Szolnok állomás és 
fütöház teljesítménye emelkedik ki. A 
szolnoki fűtőház dolgozói eddig 152.400 
forintot takarítottak meg a verseny so
rán. 357 tú:sú:yo., vonatot. 87 fel. 
emelt sebe66égű vonatot, 15 darab 
- ,.négyes kapcoolt" - mozgalmú 
-vonatot €6 hét darab körfolvamalos 
szerelvényt t,yvábbitottak, 343 tonna 
szénmeglakaritást értek el. Budapest 
Keleti-pályaudvar dolgozói az augusz
tus 20-ra telt felaján,!ásukat közel 
90 száza lékban már te:jesítetlék. Bu-
dape&t Ferencv�ros pá'.yaépitő do!-
gozói az elmult 10 nap a'latt közel 

százezer forintot takarítottak meg. 
En 1él az üzemnél Fekete Antal bri
gádja 120 száza!ék ,átlagteljesítmény. 
nyel do'.gozik . 

A Felépítményi és Vasanyagjavító 
élbrigádja tíz nap alatt 1 83 szá
zalékos átlagteljesítményt ért el. 

Ugyanitt Gergely .Jenö vá 'a'la, hogy 
augusztu6 20 i fe'aján!ását auguszius 
12-re teljesíti. Atlagleljesítménye 298 
sz.áza!ék. 

Szeged terü'.e!én is hasonló lendü 
'ette1 ké,zü'.nek a do!gozók alkolrná 
r1vunk megünneplé•ére � ez1 ös�ze
kötik a , .Vasu1as Napra" tett vá !alá · 
sok túlteljesítésével 

A makói műhely dolgozói például 
a multhavi 1 32 százalékos átla-

gukat 1 78-ra teljesítetté.k. 
/ga1J Ferenc 124 százalékról 1 80-ra 
tett fe'.ajlán!ást és vál :a'.ásat 209 szá
za !ékra te'.jesítette. A kecskeméti osz• 
tálymérnökség dolgozói 99 száza lék
ban tettek relaján! ást és ebből 72 
ifjúmunkás .félszázezer forint értékben 
Az osztálymérnökség át lagteljesitmé
nvét 1 18 száza'.ékról 125-re eme'.te 
hÍÍ:ábó! a Párt és a kormány iránt. 
a „vasutas 11apért:'. Nagy Kálmán 
brigadja 157 százalékot ért el .  A 
békéscsabai osztálymérnökség dol go
zóinak közel s-zázszázaléka vesz részt 
jó eredmén,1yel a fe'.a ján!ásokban. 
Szentes és Monor föépitésvezelöség 
versenvében e•sö he'.vre került Szen 
les 126 száza'.é>kka!. Az egy f5re eső 
kite'. jesités. 446 forint. Szeged terü
!etén egyéoként a NazaroYa-mozgalom 
keretében 231 nagyobb gépet vettek 
át a do!gozók szoc'a l :s1a megőrzésre 

Az eléíszál 'ási féíépítésveiietllség 
szávicsi szakaszán a dolgozók ne
héz fö!dmunkában 180-260-310 
százalékot érnek el. Az iizem /át
lagos teljesítménye a verseny alatt 

164 száza lék. 

Az ellenség fokozza tevekenysé�ét 
Az öntudatos do'gozó lelkes mu.1 szakasdn a s7erzödési űrlapok k!-

káját az ellenség sem nézi tét!enül. Ai töltetlenü! hevernek a fiókban. 
Imperial isták ügynökeinek minden Pásztor Sándor, a terület társa-
eredmény égetöen fáj. Ezért már a da,:mi aktívája e:mondol:'t,a, hogy a J 1 1  
legkiseob résen, ame:yet nyitva ha• Osztá!y 5-6 olda'.as rendeletet ad  ki 
gyunk, behatol é6 megke:ooí rombolo és ezek Iegnagyoob rész.e csupa szem-

pont a versennyel kap,:;so:atban. mun>káj>át. Hiba a'L is, hogy üzemi Az utóbbi ;Jőben főleg Szege<l es bizottságairrk még mi•,1,dig 0001 kezelik Pécs területén rom'.ott a mun-kalegyeoontö kérdé�ént a ver.seny nyi:vános- !em. Sok a szolgálat; idö alatti a:vás ságát. nincsenek tisztában annak jt>- és az ittasság. Nagykanizsán például Ientösé.gével. Területi bizottságaink· 8 vasutas a.sszo.1yok közölt fo!ytatnak nak és vo,,alfe'elöseinknek á'.l an.dóan .iz e'. lenség ügynökei tevékenységet a e!Ienőrizniök keil ezt a kérdést is. köze:: átás kérdésében. Füzesabony és 
Még mindig hiba, hogy a 6zakszol gá- Mi ko!ckövesd között az e!!enség· 1 00 lati vezetölt jelentékeny része nein darab vezetékcsigát erőszakos úton el kezel i súlypontként a versenyt Büro- távo'. itott a tartÓ06z!opokról, hogy a 
kralikusan, rende:etekkel akarják jelzőberendezést hasz.nál hatatlann,á te megoldani. A Misko:ci Területi Bi- gye. 
zottság értekezletén társadalmi ak Az öntudatos vasutas do'gozók a 
tívák és szo'gá!ati vezetők bevomá „Vasutas Nap" mfüó módon való sával tárgyalták a verseny hiányos· megünnepléséve! tovább fokozzák 
ságát. Az aktivá� feltárták például ,  az augusztus 20-1 mu,1lkaverseny ed 
hogy 

I 
digi eredményeit. Ezzel hálálják meg 

felsözsolc.án a verseny form'ális, a Pártnak, Rákosi elvtársnak és kor-
a dolgozók nem Is tudnak v.illa-

1 
má-nyunknak azt a megbec„üié6!. 

Iásaikról, míg a szárnyvonalakon ame'yben minden vasutas dolgozót ré 
egyáltalában nem is ismerik a szesilett a " Vasutas f1ap" rendszeresí-
venenyt. Kisköre p'ályafenntartási tésével. 

A nöknek a termelésbe való 

fokozott bevonása 
terén a SZOT V. teljes üiése 8 szak
szervezelek feladatait a következök
ben ha•ározza meg: • 

- A szakszen·ezetek központi veze· 
löségei és az üzemi bizottságok har
to'janak azért és <,egítsenek abl:>a11. 
hol!\' a nóknek a 1ermelésbe v-a:ó 
fokozott abb hevonásár,)J szóió minisz
tertanácsi határozat rende kezése11 
megiele.ően végrehajtsák (napközi 
otl11011ok, bölcsődék fe!á!lílása, üzemi 
étkeztetés, a nők háztanási munká 
ját megkönnyítő gépek el lcrjeszlé e, 
st b. ) .  A do!gozó nők 6Zámára ku: tu
rált munkakörü;ménveket, ruhái, tisz· 
tálkodási lehetőségeket ke, I biztosi
tani - áll apítja meg a hat ározat s 
felhívja az üzemi bizottságok figyel ·  
mét, hogy gondoskodjanak arról, hogy 
a nők miné: nagyobb számban vegye. 
nek részt a szakma oktatásában, hogy 
a terme'.ésben é!enjárók felsőbb mű
szaki iskolára kerü jenek és a k'eme -
kedö teljesftményűeket megfe!elően 
népszerűsítsék. 

- A tervszerűség terén mutatkozó 
hibák egyik főoka a rossz együtt . 
miiködés az üzemen belül és az üze
mek közölt - áJ:apitja meg a határo. 
zat. Eppen ezért a szakszervezetek 
kötelességévé teszi, hogy „magyaráz
zák meg a munkásoknak, hogy a má· 
Sik műhely vagy üzem számára ké
szatő áru késede:mes szá!iítása rossz 
minősége egész népgazdaságunk ler
uének teljesítését, így végsö fokon 
saját üzemük tervének teliesítését is 
akadá/!lozza . . .  Gondm,kodjanak ar
ról. hogy az üzem', valamint a mű· 
he: yversenyszerződésekbe bekerüljenek 
a kooperáci ,s feladatok." 

A határozat a toyábbiakban köte. 
lezi a szakszervezeleke', hogy javít
sák meg a verseny nyi/vánosságá:, 
eme:jék a lerme1ési értekezletek szin
vona' át, a do!gozók bírálatának, ja
vas:atainak bátorításával  és vi lágo· 
,an határozzák meg a versenyfelada
tokat. 

A szakszervezetek elnökségei 
tűzzenek ki jutalma• a uersenyszer
t•ezö munkában legjobb eredményt el
érő üzemi bizottságok, mühe.'ybizott
ságok és bizalmiak számára. Gon
doskodjanak a fe!v i lágosi1ó és szer
vezőmunka terü'.etén kivá1ó ered· 
ményt elért szakszervezeii funkc'oná
riu .. ok és aktívák megbecsüléséről . 

A SZOT V. teljes ülésének határo
zata befejezésül leszögezi: 

- A szakszervezeti munka sikeres· 
ségének és eredményességének, tehát 
az e határozatban me,gjelö!t fe!ada!ok 
megvaJósílásának is döntő előfe/té+.ele 
a legmLigasabb fokú éberség. Felada
tainknak csak akkor tudunk eleget 
tenni, ha következetesen harcot folyta
tunk a szociá'.demokratizmUs marad 
\'ányai el len, amelyek még mindig je
lentkeznek a szakszervezeti munkában 
<'s akadályozzák a szocia:izmus épi!é· 
sében való eredményes rész\·éteJ üokel. 

,, 

A népnevelő munka megiavításával 
az őszi „békeszál l ítások" 

s ikeres és gazdaságos lebonyol ításáért 
A vasut as dolgozók kü!döt!ei az Or

szágos Vasútüzemi Er!ekez.eten aug. 
4-5-én tárgyalták meg.a vasút veielői
,el az idei öszi csúcsforga'.om lebonyo· 
l i1ásának fe:adatát. Az ér1ekezlet meg 
áI :apitotla, hogy a &zoc'al ist_� ipar�í
tás meggyorsu ása, mezogaz?asag 
szocia is•a módon való áts-Z>t'rvezese. a 
gazdag 1ermés, az egész orszá,gra ki 
terjedő nagy békeépitkezések - . a 
magyar vasút történetében eddig 1�
meret!en, nagy száJ:ítárok l�bony_?:1:  
lását teszik szükségessé. Az 1de1 osz1 
forgalom során kétszer annyi árut kell 
eiszál . itani, mint 1949 ben, 30 száza
lékkal többet, mint az e!mu t esztendő· 
ben. A fe!adat hataimas, de nem meg·· 
o,dha1a'lan. A magyar vasutasok az 
idei őszi csúcsforga:mat is sikeresen 
lebonyol ítják, minl ahogy a fe,sza
hadu!ás óta a Párt ezetésével , a 
szovjet vasutasok segítségével megoi
dottak mindan szá'.l ítási fe1adatot. 

A Vasútüzemi Ertekezlet megállapí
totta, hogy az idei öszi forgalom le: 
bonyo'.itása nem e,gyszerűe� szak!:"a1 
fe1adat: harci ieladat. Az 1de1 osz1 
forga, mat csak úgy Jehet !,e,bonyol ítani, 
ha minden vasutas do.gozóval meg· 
i smertetjük a kétnapos értekezlet ha 
tározatait és mindenkit mozg>l6ilunk 
a szá l : ítá&i feladatok maradéktalan, 
gazda6ágos végrehajtásáN!. A Vasút
üzemi Ertekezlet ezen megál !apitása 
különösen aláhúzza a vasúton fo:yó 
népneve'ő és oktató munka fontossá · 
gát. Ezért írták az értekezlet részt .  
vevői Rákosi eivtársnak küldött táv
lratukban - ,a,lamennyi népnevelö és 
a ktiva nevében : , . Igérjük Onnek, 
kedves Rákosi elvtárs, hogy i.züntele· 
nül magyarázzuk és mjnden vasutas 
do'.gozóval  megértetjük, hogy . mi _a 
szál l ításra kínál! áru gyors, b,ztonsa· 
gos és gazdaságos elszá l l itásával )� · 
rulunk hozzá népünk a!kotó munka1a
hoz Párlunk II. kongres zusa határo
za��i végrehajlásához, felemelt ötéves 
tervünk második éve sikeres idöelötti 
be!e1ezéséhez a hatalmas Szovjetunió 
vezette béketábor mejlerősiléséhez, a 
béke védelméhez:• Rákosi elvtársnak 
lelt ígéreJünk maradéktalan vé1<rehaj 
tása szükségessé teszi népneve:ő mun· 
kánk tartalmában és módszereiben lévő 
hibák, hiányosságok fels,zámolását. 

Népnevelő munkánk komoly hiányos
sága, hoe,r ke\'eset és rendszerleJenü1 
iog a lkozik a békeharc kérdésével .  
Ezért , an az. liogv a vasutas tloTg(jzók 
je:entékeny része nem ismeri a béke· 
harc a lapvető kérdéseit, a béketábor 
eröfö!ényét. Söt vannak olyanok is, 
akik még azt sem tudják, szemé ysze· 
rint mennyiben feJe'.ősek a békéért és 
mik a fe:adataik a béke védreJmé-ben. 
Komoly hibát követtek el azcik a 
vasutas néipneve!ök, békebizoltságok, 
pártszervezetek, akik elhallgatják a 
növekvö nemzetközi feszültséget és nem 
mondják meg nyi'.tan, hogy békés 
épitö munkánkat az imperia l ista há 
borús gyuj!ógatók fenyeget ik. Tudnunk 
és tudatosítanunk kel l ,  hogy az elől 
tünk á: ló öszi sz.állítás-i felada1ok vég
rehajtásának - akárcsak ai ötéves 
terv második éve te!jesitésének - fe: 
tétele a bé-ke megvédé6e. Ez a felada
to� feladat a, mert a béke megvédése 
nélkül nem tudjuk lebonyol,[lani az 
őszi csúcsforga ,mat. 

A vasuton fo'.yó népnevelő munka 
nem tudatosítja eléggé, hogy az idei 
őszi s,záll itásokat o:yan nemzetközi 
helyzetben kel] gyorsan, pontosan és 
gazdaságosan elszállítani. ame:y egy_re 
feszül lebbé vá:ik, amelyben „nem azer! 
van béke � ahogy Farkas Mihály 
elvtárs a pártkon�resszuson mon<lotta 
-, mert az imperialisták még nem 
akarnak háborút, hanem azérl, mert 
erős a Szovjetunió és erős a világ 
béke/rontja." A népneve:ökre hárul az 
a meg'iszte:ö feladat, hogy megmutas
sák az őszi forgalom sikeres, gazda
sá1<os Jebc.nyol ításával, a mag-yar 
vasutasok hogyan járulnak hozzá a 
béke eröi gyarapításához, a béke vé
de'.méhez. Magyarázzák meg, hogy az 
idei őszi forgalom szállításait azért 
neuezzük „békeszál!ításoknak", mert 
az őszi forga/om sikeres, gazd.aságos 
lebonyolításával hozzá/árulunk a nép
gazdaság felemelt ötéves terve, a 
béke terve második évének ídőelőtti 
!e'.jesítésélu!z. Az öszi forgalom szál · 
l ításai biztos, gazdaságos lebonyo! i!á
sáért folyó harc békeharc, mert a 
szocializmust építö do:gozó népünk 
állal munkaversenyben termelt érté
:-ek elszállításával hozzaiárult a béke
tábor ercsi!éséhez, a béke védelméhez. 

Népneve:ö munkánk másik hiányos· 
sága, hogy nem neve} eléggé kemény 
helytállásra, nem tudatosítja a vasutas 
dolgozókra háruló felelősséget. 'Ez 
különösen megmutatkozik a Vasutas 
Nappal kapcsolatos felvilágosító mun
kánkban. A vasutas népneve!ők nffll 
használják fel agitáclós munkájukl>an 
a minisztertanácsnak a Vasutas Nap
pal kapcsolatos határozatát. Nem tuda. 
1ositják, hogy: ,,A vasút az ország 
ll'azdasági vérkeringésének legfőbb 
ütőere. A szocializmust építő nép-

gazdaságunk csak úgy tudja felada· 
tait megoldani, ha a vasutak zökkenő· 
mentesen továb>l>ítják a gyárak míikö
d�hez szükséges nyersanyagokat, az 
építkezések anyag zükségleté', ha terv. 
szerüe•n juttatják el az ipar tennékeit 
a fogyasztókhoz, pontosan e:szá ítják 
a mezőgazdaság termékei,! a nagyváro
sokba és az ipari vidékek dolgozói· 
hoz". - Azért van az, bogy a Vasutas 
Nappal kapcsolatban a vasutas nép
nevelők többet beszélnek az iinnepJés
ről. kü'.önböző rendezvényekről, mint 
arról a megnövekedett felelősségről, 
ami a vasutas do' gozókra hárul. Nép 
nevelő munkánk ezen hiányosságát a 
következö napokban sürgősen ki kell 
javítani. Az Országos Vasútüzemi Er
lekez:et határozatai ismertetésén ke· 
resz.tül el kell érnünk, hogy minden 
va,;utas do gozó a Vasu-tas Napig le• 
gyen munkaieJ,ajá•niást. 

Népnevelő munkánk eddi g nem 
eléggé mozgÓ6it az e! lensé!J e'lenl 
harcra, nem nevel az eJ!enség elleni 
gyülö.etre. Népnevelö munkánknak az 
eddiginél sokkal konkrétabban kel l  
fog!a kozni az el lenség e . .  eni  harn 
kérdésével . A vasutas népneve:ők 1u. 
datosí1sák, hol!v az öszi forgalom Ie
bonyo; itása érdekében fokozni kell a 
harcot dolgozó né,pünk és a vasutasság 
e1;ens�ge1 el len, akik ismét pusztító 
haboruba akarják sodorni országunkat. 
A Grősz-per tanulságai alapján fo• 
kozni kell az éberséget és minden ed
dig; né! határozottabban kel l keresni a 
nehézségek és a hibák mögött az el 
lenség kezét. Az őszi csúcsforga:om 
végrehajtása hozzájárulás hazánk 
megerösödéséhez, módosított ötéves 
terv�n� második évének sikeres végre
haJtasahoz. Eppea ezért az ellenség 
e_ddiginél dühödtebb támadásai váltja 
ki. Az el lenség támadása me!!'":utatko
Zl-k a munkafegye:e'7i laz.asagában, a 
hanya-g, a felelől len szolgá 1atban, a 
munkaversenyvái la lás nem te,Jesí!ésé
ben, stb. Tapo!cán a k:eriká 'is reakc,ó 
aknamunkájának eredményeként a 
mozdonyvezetök megtagadták a túlsti· 
Iyoo vona..ok továbbítását. Az ellenség 
el!_eni harc jogos önvédel mi harc, eddig 
el:rt eredményeink, békénk, jövőnk 
vede,me, ezért nem lehet jő vasutas 
az, aki nem fo!ylat kövefkezetes har
cot az ellenség el len és közömbösségé· 
vel, hanyag, fegye:mezelien munkájá
val e'.ősegíti annak aknamunkáját. A 
népneve!?k m�gtiszte'ő Jela<lala. hogy 
hl\eplezzek a vasutasság elfenségeit és 
minden dolgozói mozgooitsanak az el 
lenség elleni harcra. 

(1, vasut_on fo,yó népneveJ& munka 
me.!l' .!ll•nd,ll nem �lég konkrét és meg
gyozo, a népnevelók kevés helyi érvet, 
helyi konkrétumot haszná:nak fel a 
népnevelő munka !lOrán. Az előttünk 
álló n-agy feJadatoka>t nem kötik össze 
a szolgálati he:yek .problémáival. A 
nagy országos feladatokat, céJ•kitüzé
seket nem bontják fel az egyes vasutas 
do!gozókig. Nem magyarázzák meg 
pl., hogy dolgozó népünk egységé
nek szorosabbra vonása a vasuton a 
vasutas pártszervezetek vezetöszerepé
nek __ meg:�z.(lá!d_ítását, a 6Zolgá:ati ágak 
egyullmukodesenek megjavítását, a 
vasutas dolgozók és a �zállittató felek 
közötti jó kapcsolat megter�tését je. 
l enti. Az. őszi forgalmi népneve:ő 
m�nka során el kell érnünk, hogy 
mmden vasutas dolgozó tudja, mi a 
fe'.adata a nagy „békeszál!Hások" le· 
bonyoí itása érdekében. 

Az idei ösz.i nagy „békeszáll ilás-" le
bonyolítása szükségessé teszi, hogv a 
vasutas pártszervezetek az eddígfoél 
sokkal nagyobb gondot lordí!;;;anak a 
népnevelő munka megjaYílására, a 
v�suton ?.o}gozó népnevelők összefof;á
sara, po,1hka1 és szervezeti irány1tá 
sára. A napokban megtartott esti öszl 
f�rgalmi _népnevelö iskola komoly J>e• 
g1tséget Jelentett az öszl forga:omra 
való f�lkészülés terén. Különösen jó • 
eredmenyeket értek e1 a népnevelők ki
képzése_ terén Józsefváros á llomáson, 
ahol m inden népneve'.ő szakszerve
zeti bizalmi é6 tömegszervezeti vezetö 
rendszeresen minden este résztvett eze. 
ken a tanfoly,amokon. A józsefvárosi 
népnevelök jó felvilágosító munká jának 
er�dménye, hogy az elmúlt napokban 
elerték a sztahánovista szl11let és most 
nagy JenduJette: mennek előre a mi
�isztertanác& zászlajának e1nyeré�
ert. 

,f:.z_ ide! öszi nagy „békeszá!lítások" eloke,;_zf_tC;Se és lebonyolítására való mozgos1•as komoiy erőpróbája lesz a va6utas népnevelőknek NaíY megtisz. t�Itetés az őszi nagy „békeszáll ftások" siker,� !ebon�·olllása érdekében nép· neve.o munkai folytatni. A vasutas népnevelők érezzék feladatuk nagyságát, . fontosságát és a reájuk háruló felelősséget, legyenek büszkék arra hogy munkájtrkka! hozzájárulhatnak � szocial iz.m� épftésének meggyorsftás�h?z, a béketábor további m�erösf• teséhez. 
Gadanecz Béla 

a Va,;útp�lit\kai Osz.tály J'iileveJé&i 
Alor.ztalyanak mt.tnkaláraa. 
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A Szárazföldi- és Légiközlekedési Dolgozók 
Nemzetközi Szövetségének le/l,ívása 

A Szárazföldi - és Légiközlekedési 
Dolgozók l\emzetközi SzöYetségének 
bécsi értekezletén ielhivással fordultak 
a vi lág száll itómunkás szervezeteihez. 
Ebben elmondják, hogy a jelenlegi 
rendkívül kiéle:cődött nemzetközi hely
zelbcn igen nagy felelősség hárul a 
szál l ilómunkásokra. akik a termelésben 
kijelölt helyükön döntő mértékben tud
na!, résztvenni a háború megakadályo
zása érdekében folytatott küzdelem
ben. Ez az oka annak, amiért a szál
lítási szakszervezeteknek haladék
talanul meg kell valós itaníok a követ
kező feladatokat: 

Fejleszteniök és erősíteniök kell 
még nagyobb mértékben a béke ér
dekében kialakított harci szerveze
tüket; növelni kell az üzemekben a 
békebizottságok számát, amelyeknek 
egyéb feladatok mellett még az a 
szerepük is megvan, hogy vala
mennyi száll ítómunkás elctt folya
matosan nyilvánvalóvá teszi a há
borús politika veszedelmeit és en
nek a politikának hatását a dolgozók 
munkabérével és életfeltételeivel 
kapcsolatban. Meg kell erősiteniö,k 
frontszakaszukat a háborús propa
ganda minden formájával szemben, 
mindazokkal a hazugságokkal és rá
galmakkal szemben, amelyekkel a 
Szovjetuniót és a népi demokráciá
kat elárasztják. Valamennyi száll ító
munkás bevonásával országos és 
kerületi gyűléseket kell rendezni a 
béke megvédése érdekében, valamint 
mindazon mozgalmak támogatására, 
amely a világbéke megmentését 
tűzte ki céljául. 

Azokban a, országokban, ahol há
borúra készülnek, széles mederben 
meg kell erősíteni a szál l ítómunká
sok között a felvilágosítás munká
ját, meg kel l  értetni velük, hogy 
mind az ő, mind pedig valamennyi 
dolgozó érdekét szolgálják akkor, 
ha a had'anyagszál lit'ás keresztülvite
lét megakadályozzák. Ha erőtelje
sen szállnak kiizdelemoe a hadi
anyag berakása, kirakása és szállí
tása ellen, úg-y ezek a dplgozók 
megzavarhat ják az imperialisták 
agresszív szándékait és hatékonyan 
járulnak hozzá i lymódon a béke 
megvédéséhez. 

El kell érni azt, hogy valamennyi 
száll ítómunkás résztvegyen abban a 
mozgalomban. amelyet az öt nagy
hatalom között megkötendő meg
egyezés érdekében indítottak meg. 
El kell érni azt, hogy valamennyi 
szállítómunkás aláírása ott szere
peljen a Béke Világtanács felhívá
sán ennek az egyezménynek meg
kötése érdekében. 

Olyan tömegakciót kel l  szervezni, 
melynek során a szállítómunkások 
követelik az azonnal megkötendő bé
két Koreában. Erősítsék meg a ko
reai népnek juttatandó erkölcsi és 
anyagi segélyt, amely nép oly ke
gyetlenül szenved az imper:alistá:k 

cselekedeteitől. Akadályozzák meg 

a katonai szállításokat a koreai, ma
láji és vietnami imperialista seregek 
számára. 

Valamennyi szakmai ágazatban 
meg kell élénkíteni a szállítómunká
sok aktivitását Nyugat-Németország 
és Ja;ián újrafelfegyverzésével szem
ben. Minden támogatást meg kell 
adni valamennyi, bármilyen formai 
és szervezeti dolgozó részéről elin
dított akciónak, amely ezekben az 
országokban újjászülető militarizmus 
ellen irányul. 

Folytassanak aktív küzdelmet az 
ellen, hogy Nyugat-Európában ame
rikai ka!onai hatóságok ellenőrzése 
alatt hangolják össze a szállítási 
szervezetek valamennyi ágazatát, 
minthogy ez az együttműködés a há
borús uszítók katonai terveinek egyik 
alapvető részét képezi és csak a ki
zsákmányolás folyamatának megerő
södését, a bérek leszállítását, vala
mint a szál litómunkások tízezreinek 
elbocsátását eredményezi. 

Allandóan szélesíteni kell az akció
egységet a békeharc során, vala
mint a dolgozók létérdekeiért folyó 
kiizdelmet függetlenül attól, hogy 
milyen szakszervezethez tartoznak. 
mi a politikai véleményük, vallási 
meggyőződésük, nemzetiségük és fa
juk. Különöskepen szükséges az egy
ség megkötése és megeri!sítése azok
kal a hajósokkal és rakodómunkások
kal, akik a hadianyagok szállítása 
ellen küzdenek, valamint a bányá
szokkal és fémkohászokkal, akik a 
Schumann-terv ellen vették fel a 
harcot. 

A szállítómunkások csak abban az 
esetben tudják megvalósítani a rá
jukháruló felelősségteljes feladatokat 
a béke megvédése érdekében, ha 
egységet teremtenek soraik között. 
Éppen ezért felhívással fordul vala
mennyi, Nemzetközi Szövetség ke
retéhez nem tartozó szállítómunká
sokhoz, hogy ők is valósítsák meg a 
legszéles�bbkörü akcióegységet a 
szövetséghez tartozó szakszerveze
tekkel. Vegyenek részt a béke hívei
nek egész világra kiterjedő fronjjá
ban, Leplezzék le azokat a szakszer
vezeti vezetőket, akik akadályozni 
próbálják a békéért folyó küzdelmet, 
mint az amer ikai háborús tervek 
ügynökeit, akik új világháborúba 
akarják taszítani a szállítómunkáso
kat. 

A szakszerveztti szervek köteles
sége, hogy késedelem nélkül tárják 
fel a szállitómunkáso1< előtt, hogy 
csupán valamennyi dolgozónak, a 
béke érdekében folyó aktív küzdelme 
tudja megakadályozni a háborút, 
egyedii l a szilárd béke képes az 
egész világor. biztosítani a haladást, 
valamint a bér- és életszínvonal ja
vulását. 
A magyfü �zá'!ilóipari • dolgozók�! 

G.íspár Sándor elvlár . a Vasutas Szak
szervezet fölilkára képviselte a bécsi 
értekezleten. 

/OJ< HARCA 

�JUf/. A Z  ,IMPER IA L IS TA 
ELNYONA S ELLEN 

A SZOV.JET ELLENORZO BI ZOTT 
SAG TI LTAKOZASA A VASUTASOK 
O1.DOZÉSE t\\ lATT. S. A. Dengin 
el\'lárs, a Berlini Szovjet El lenörzö 
Bi zottság elnöke az e!mú;t napokban 
li l lakozó jegyzéket jullatott el L. 
Mattheweson vezérörnagyhoz, az ame
rikai Ö\'ezet parancsnokához. Egész 
sor pé ,dát hozott fel arra, hogy Ber· 
h1 amerikai övt>zelében fo!yamatosan 
üldözik és letartóztatják a vasú! azon 
alka lmazot tait, akik részt válla lnak az 
e,gész né,; n-nzgaimában. az egységes, 
békcszerd5 és demokratikus Némelor-
6Zág megteremtése érdekében. 

Dengin elvtárs a leghalározottabban 
kö,·e!elte az  ül dözés megszüntetését. 

OSZTRAK VASL'TASOK HARCOL
NAK AZ IMPERI ALISTA NYOMOR
POLIT IKA E LLEN. Ai, osztrák Bet
rieh!ltleiiung eg) ik száma ezze a cím
mel számol be a nyomor ,·árhaló fo
kozcidásáró:: ,,u;abb áremelkedések 
e/iílt." A vasutas lap megírja, hogy a 
legközelebbi napokon mái:. várha(_ó .tej · 
drágulás me!lett, az e!kovetkezo hat . 
nyo:c hétben már 5zámol ni kel! a ke
nyér, J iszttermékek, zsí_r _és cukor ,árá· 
nak jelentős emelkedesevel is. Kolb 
kercskede'mi miniszter bejelent.ése. nagy 
fe:zudulást váitolt ki, a dol gozó 
vasulaG,iÍg kfo:ött. Ezek s2:-frint a �e
nvér jc_l�n'.e/.!;i 2.-10 sch1 1 1 1.ng� ara 
kilogrnmmonkénl :J.50 re. a 2.98-as 
liszt 4.70 -re emelkedik Ugyanakkor a 

nagybirtokosok és nagy tejgazdas lgok 
hivataloo szerve: � Te1gazdasági Alap 
véd e: me a:att  a tej· és tejtermékek 
szál : itása terén \'alóságos közé:e:me
zési szabotázst űz, hQgy il ymódon k i 
es' ka  rhassák ezeknek az életf ontooságú 
élelmiszereknek azonnali, mélyreható 
megdrágftását. 

A „ tl7iener Börsen-Kurir" arról ír, 
hogy sem a közalkalmawltak, sem pe
dig a vasutasok. számára ni ncs pénz, 
de az exportörök fantasztikus haszon
ku csokkal do:goznak. ,.Hogy i ly  
rendszeres, a doJgoz;ó lakosság és az 
ország ki zsákmányolására irányu!ó 
pol itika mellett a létfenntartási kö. lsé· 
gek ál:andóan emelkednek, - ta'án 
nem i s  szükséges külön megemlíteni. 
Hasonló 6zomorú képet nyujl az 
Osztrák Gazdaságkutató I ntézet. is az 
imperial ista zso: dban ál ló kormány 
n,omorpol i t ikájáról". 

A FRANCIA VASUTASOK AZ OT· 
HATALMI BÉKEEGYl,.ZMÉNY MEG· 
KOTÉSÉÉRT. A francia vasut)lsok ke· 
mény harcban ál lnak szervezeteiken 
keresztül az öthatalmi békeegyei,mény 
megkötéséér). A Békemozgalom Nem 
zeti Tanácsa legutóbbi ülésén kimon
dotta. hogy a dolgozók a pályán be(· 
gádonként, az üzemekben é6 műhelyek
ben csapalonként vitaösszejÖnteleket 
tartanak, ahol megbeszélik a közös 
küzdelmei az öthatalmi békeegyez
mény kiterjesztésére. 

SZOCIALISTA V ASúTeRT 

� 

A „Vasutas Nap" 
kultúrprogrammja 

emeli ünnepünk fényét 

A vasutasnapot Gzerte az or-
szágban ünnepi megnyilvánul ásokkal 
kötik össze. Ezeken kultúr- és sport
bemutatók Jesmek. A vasutasság nagy 
ünnepén részvesznek és bekapcsolód
nak népha,d.seregiink  alakulata; és dol· 
gozó népünk l egjobb fiai is. Az ünnepi 
műsorban részvesznek a városok. köz· 
ségek, valamint nagyobb üzemek kul 
túrcso,porljai i s. 

ötven nagyobb szolgálati helyen a 
„ Vasút jelentősége és szerepe, a 
vasutas dolgozók felelőssége a fe:emelt 
ötéves !erv te/jesítésébe11" címen lö
megelöa<lásokat rendeznek. 

Három kiváló sztahánovistánk éle
téről és munkamód&zerérőJ kisr�gény 
alakjában brosurát ad ki a Va6ula6 
Szakszervezet. 

A határállomásokról indítandó 
,, Vasutas békeuá/ló küldöf!,séffek" is 
emelik az ünnepség lényét. 

Augusztus 1 1 -én dé!után 2 óra�or 
nyílik meg az Orezág<>& Vasutas Kep
zö,művészeti ·  és lJjíló Kiál ! ilás a Nem-
1,e!i Sza:onban. Különösen a nagyobb 
vasuli uócpontokon vasutas tárgyú f i l 
meket �etítenek és 1 1 -én bemutatják a 
Vörös Csil lag fi lmszínházban a „ Tel
jes gözzel" című vasutas tárgyú fii 
met. 

Országos vonatkozásban 55 he:yen 
rendeznek könyvkiáll ításokat és könyv· 
ankétokat a „Kazanczov-család'' és a 
,,Pá/yamunkások" című könyYekbö!. 

A vasutasnap ünnepség,eire lel-
kesen készülnek a szakszervei,eli ku! . 
túrcsoportok és társadalmi aktivák, 
mert tudatában ,·annak annak, hogy a 
kulfúr- és sportbemutatók sikere nagy
ban emeli ünnepnapunknak, a uasutas. 
11ap-nak lényét és moz;gósíl az 
újabb fe:adatok jó végrehajtására. 

,, TELJES GŐZZEL ,, 
A Grősz-[é/e összeesküvés bírósági 

tárgya:ásá11 Ba:ázsi Sándor uolt MA V 
állomásjönök ta11áva/lomásából ki
dertilt, hogy a szervezkedésnek vas11ti 
kártevő csoportja is volt, ame:ynek 
é'ére 1949 őszén dr. Péchy Pál', a 
józsejuárosi pályaudvar főnökét és 
Vá:yi Kálmánt, a Kisgazda Pári 
v_asutf csoportjának egyik vezetőjét á!
(1tottak. Ok azután cinkosaikkal együtt 
forgalmi akadályok /é/rehozásáva' vo. 
natkisiklatások e!őkészitéséuel próbál
ták megáUtani az ország gazdasági 
vérkeringésének legfontosabb 1itöeréf. 

A per anyaga különös időszerü;éget 
ad a „Teljes gőzzel" címü úi mag„ar 
[1/mnek, melynek feluételei az e/múlt 
hetekben fejeződtek be. 

Szinetár G,llör{<lf, a�i Mancserou 
Frigyes filmmíivészeli főisko:ai hall
gató ötlete a:apján, Akos Miklós társa
ságában írta a forgatókönyvet, el
mondotta, hogy a film azoknak az ön. 
tudatos és becsü1etes mozdonyvezetők
nek, fütölzázi dolgozóknak és a vasút 
más terütetén dolgozó elvtársaknak 
harcát eleveníti meg, akik a Párt se
gítségéve/ a ,,2000 to,nnás'' mozgalmai 
1949-hen etinditolták, megua:ósilotlák 
es a jó szovjet tapasztalatok fclhasz-
1ui'ásával és segítségével sikerre vit
ték. A „2000 lonnás"·mozga'om ha
zánkban a szocializmus építésének ab• 
ban az időszakában bontogatta szár
nyait .. _amikor a hazaáruló Mindszentu 
uezetesevel a kleriká.'is reakció, a kü.'
földi imperialista táborra: összei,1f!t•,1, 
mindent elkövettek arra, hogy megaka
dályozzák ef?észséges feiiődésünket, a 
munkásosztá:y gyözeimén.ek kibonta
kozását és kémei, sza/1otőrjei, valamint 
a jobboldali szociáldemokraták közre
müködéséuel megsemmisítse azokat az 
eredményeket, amiket do:gozó 11épünk, 
Párlwtk segiiségéuel már elért és még 
el akar émi. 

A „Teljes gőzzel" című fi'm irói -
mondotta Szinetár György - azt akar
ták megmutatni, miként győzik le elv
társaink, öntudatos dolgozóink min
den.ekelőtt az önmagukban fe!-felbuk. 
kanó ingadozás!, gyengeségeket, majd 
a legnagyobb győzelem után, miképpen 
semmisítik meg a Párt segirségéve:, 
ha:adásunkat a,jas eszközökkel akadá
lyozni akaró ellenségeinket. 

Máriássy Félix, a film rendezője e/
mondotta, hogy a forgatás alatt ő 
maga, ua/am,,11 a szereplő müués.:ek 
szoros baráti kapcsotatba kerültek a 
vasát dolgozóival, megismer/{,k mun
kájukat, életüket. A mozdnn_lfuezelőt, a 
fűtőt és a többi fontos szerepet alakító 
müvészek ig!lekeztek megismerkedni a 
mesterséggel. Allalában a MA V veze
tősége a legmesszebbmenő sef(ilséget 
n_yujtotta az ábrázolás hitelességé,nek 
érdekében. 

A forgatócsoport tagjai Máriássy 
Félix rendezöuet az élén a!kolmá
nyunk tiszteletére azt a fe!ajánlá.st !et
ték, hogy a terv szerinti szeptember 5. 
he'.yelt · augusztus 12-re etkészítik a 
filme:, hogy azt a magyar vasutas 
dolgozók ünnepén bemutathassák. 

Acs K ároly, 

a Magyar Filmgyártó Vállalat 
saj!óelöadója. 
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A Dunakeszi JárómaJavító OV flatalJal által elkészített VIT-szerelvényt lelkes 
ilnnepséq között adták át rendeltetésének 

Prieszol eh·társ "ezt>tésével elu t azott 
a Szovjetunióba a niagrar vasutas küldöt tség 

Augusztu.s 4 én a Szovjetun:ó héí6 vezet löttt-k�ra, Szekszárdi I mre e!v
va6utasainak meghívására repü:ögépen !,fos, a budapesti MAV l gaz,gatóság 
elutazott Mosi,kvába a magyar v�s- Po'. iUkai Osztá:yának vezetője, Surányi 
utDs küldöttség, A küldöttség tagjai József e'.vtárs, a Vasúti Főosztály ÉJ.>Í
ré6ztvesznek a 5zovjet „ Vasiuasok lési és Pályafenntartási S:ia.kosztályá
Napjának" ünnepségein. A küldöltsé- nak vezetője, Szücs Sándor, Pataki 
get Prieszol Józseí e'.,vtár6, a köz!e- András, Takács I lona és Szü!s Sán
kedés. és posiaügyi min iszter e!sö he- dor e,v,l ársa-k. 
lyellese vezeti . 

A „ d" t · t · · . .  , . .  • J A kü • döttség tagjai: Fe[csu/i Lász!ó . -�ul ot �-eg �gJ_a, � rep�' 0i.,eI?, e_ · 
elvtár6, a Vasútpo:itikai Osz!á.y Neve- tn<lu ,gsa e,ott __ t_�v1rat1 .ag udv_o:olte� 
:ési Alosz1á,:yának ,·ezetöje, Gáspár I az a kkor kezdodo magyar Va6utuzem1 
Sá.idor elvtárs. a Va5utas Sza-kszer- Ertekezletet. 

Termelési és sport/e/ajánlásokkal készülnek 
sportolóink a vasutasnapra 

A minisztertanács ha,ározata elis
merést és megbecsülést jeleni a vas
utas dulgozók - közöttük a sportolók 
- részére is. Megtiszteltetés minden 
yasutas számára a vasutasnap, 
mert ezen a napon az egész ország 
valamennyi dolgozójának figyelme a 
vasutasok felé irányul. Vasutas spor
tolóinknak be kell bizonyítani, hogy 
méltók a kitüntetésre és a Párt, a 
kormány megbecsü:ését azzal hálálják 
meg, hogy a termelés és a sport te
rületén fokozzák teljesítményüket. 

A sportkör elnökségi, és a terü-
leti sportelnökségi vá!asztásGk alkal
mával a vasutas sportolóK meglelték 
augusztus 1 2-re és 20-ra felajánlásai
kat. Ezekben vá: tal·ták, hogy a vas
utasnap t iszteletére, valamint a lkot
mányunk ünnepére fokozzák eddigi 
termelési és sporleredményeiket. Ez
zel is kifejezésre akarják jullalni kö
szönetüket a Párlna·,, Rákosi elvtárs
nak, hűségüket a Szovjetunióhoz, é6 
törhetetlen békeakaralukat. 

A vasutasnap tiszteletére 

Debrecen, Szombathely és Pécs terü
lete vállalta, hogy az MHK-ra jelent
kező sportolókat I OO százalékig le
próbázlatják az e1öirt 9 5zámból, 
mig a dolgozóknak 50 száza,é\a vég
zi el az MHK-próbákal. Augusztus 
20-ára, alkotmányunk ünnepére a dol
gozók 80- 1 00 százalékig va ló le
próbáz!atását ajánlollák fel a lenti 
tcrü:etek. 

Budapest, Miskolc és Szeged terü
letén elmaradás mutal'rnzik az MHK 
terén. Ezfrt augusztus 12-ére. vala
mint augusztus 20-ára vál:al ják, hogy 
mu,kájukat megkélszeresíh e biztosít
ják az MHK-ra· jelentkezö dolgozók 
!epróbázlalását. 

Pártszervezeteink, üzemi bizottsá-
gaink, valamint a szak\onali vezetők 
segílsé\ clö a területi sporlelnöksé
gelt · állal tett fel.,jánlások végrehaj
tását. 

A siker érdekében pedig azok az 
üzt>mek. ame:y_ek eddig semminemű 
inlézk�dést nem lettek, tegyék meg 
felajánlásukat augusztus 12-ére, il
letve augusztus 20-ára. !gy: Bük\ 
Körmend, Kőszeg, Landler Művek, 
Északi Járműjavító, Józsefváros, Püs
pökladány, Kisújszá,lás, Kis\'árda, 
Nyíregyháza fütöház, Debrecen pálya
felújitó, · Bánréve, Miskolci Járműja
vító /!s még lel . tudnák soroln_i jóné
hány üzemet, alw: az MHK érdeké
ben semminemű intézkedést nem tet
tek. Ahol figyelmen kívül hagylá'< a 
SZOT elnökségének ilye�irányú ha
tározatát, az üzemi háromszög üljön 
össze, készítsen munkatervet és fejt
sen ki népnevelö, propaganda és agi
tációs munkát, hogy üzemük dol
gozói az MHK testnevelési rendsze-

ren keresztül készüljenek fel a mun
',ára, béké·1k megvédésére. 

Élen haladnak 
üzemeink közül jó munkájukkal: a 
békéscsabai, somoskőújlalusi. füzes
abonyi, zalaegerszegi, északi f üiöház, 
Déli p. u., Komárom, Biharkeresztes 
dolgozói, ahol az MHK testnevelési 
rendszert magukévá téve, bizlosítják 
dolgozóink részére az alkotmányban 
biztosított jogokat. 

A \'aisu\as sporto:o·, terme:ési fel
ajánlásukon keresztül járulnak hozzá 
népgazda6águnk megszi lárdításához 
és közül ük mind többen és többen 
nyerik el a sztahánO\·is!a okleve el. A 
Debreceni Fűtőház. a létszámába tar
tozó Orosházi Is-tván, Kürősi Is\\ án, 
Antal JÓ7.sef fömozdonyvezetök, Hajdu 
Sándor Oláh András fiitök, mint szta
hánoviilák tették meg termelési fe' • 
aján ásukat aug. 12-re, melyet ösz-
5zekötöltek aug. 20-il<i vá la lásukkal. 
Mátésza, 'rn állom� létszámába tar
tozó Bongrá!er Is!ván, Nagy Gábor 
raktári munkás'lk mint sztahánovisták 
példát mutainak a többi 5portlár6ai,k 
részére a termelé-5 \"Ona' án. A debre
ceni és a málászaikai szlahánovislák 
a Lokomo!iv Sportkör labdarúgó tag
ja i. A zalaegerszegi Lckomot iv Sport
kör sportolói közül Gorza Jenö szta
hánovista forgalmi swlgálattevő (te
kéző) válla lta, hogy !30 6Zázalékos 
tel jesítményét !70 százalékra emeli és 
már 150 százalékra teljesítette is. 

A fentiekhez hason óan megtelté'< 
felajánlásukat a termelés.i és sp'>rl\'o
na!on a Lokomotiv Sportkörben dol
gozók. Párlszervezeteink, üzemi bi· 
zolt6ágai nk. 5zak\'onali vezetőink és a 
területi bizoltságo� nyujlsanak kellő 
segítséget ahhoz. hogy a sportolók 
á: lal  megtett fe'aján ásokat akadály
ta.!anul tudják végrehajtani .  Az augusz
tus l 2-ére tett felajánlásukat kössék 
össze augusztus 20-i ki felajánlásuk
kal. 

Területi Sportelnökségeink 
e!lenörizzék a felügyeletük a lá  tar
tozó ,sportkör e nökségének munkáját 
és gyakorlati 5egílséget adjanak ré
szükre, h0gy eredményes munkát Lud
janak ,·égezni. 

Minden vasutas sportoló szálljon 
harcba az eddig elért eredmények túl 
szárnyalásáérl. Legyenek a munka és 
a sport élenjárói, akik magu·,.kal ra
gatlják azokat a sportolókat is, akik 
elmaradlak. 

A KöZLEKEDÉS- ES POSTAOGYf 
M I N íSZTÉRIUt,I 

E:S A VASUTAS SZAKSZJ;:RVEZ!::T LAPJA 

Megjelenik ha.vonta kétszer 
Szerkeszti a �ze_rkesztö bizottság: 

Laptulajdonos: a í<özlekedé.s- és Posta
ügyi Minisztérium 1. Vasut1 · F6osztálya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség és klatióhivatal, 

Budapest. VI .. Munkácsy MrháJy.u. 16. 

Telefon- 1 13-887. 124-893. 3 1 3-744. 

Szikra Lapnyomda, Budapest. vm., 
József.körút 5 

FelelOs nyomdavezet& Kulcsár Mihál� 
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A KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTAÜGYI M I N 1 "SZ TÉR 1-U M ÉS A VAS U lA S -SZAKSZERV EZ E T t APJA 
X1...IH. ÉVFOLYAM, 12. SZAM. 

A Szabad Nép 1951. augusztus 
hó f 1-én vezércikkben foglalko
zott � vasutasok naqy nemzeti 
feladataival, A cikket az alábbiak
ban teljes terjedelemben közöl
jük. 

1 

1 ' 
Ara: �O •fíll. 1951. AUGUSZTUS 15. 

, ··1f, ' 

A vasutasok· nag'y ·_:n:�-mzeti f elad·ata . 
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Minden, dolgozónk számára felejthetetlen marad 
_ az első magyar Vasutasnap 

AZ t��"EPSEGEK UTAI\" A .HlJNKAF EGYELEiU �I EGSZILAR DÍTASA l' A.L KÍ"ZDEXEK l' AS'l"T ASAI�""K 

AZ ŐSZI CSÍiCSFORGALOH HARCI FEr�A DATAI NAK HEG,'ALÓSÍTÁSÁÉRT 

Az ország egész vasutassága szere
tettel és hálaval tekinteti a Párt és 
a nepköztarsaság J..=rmánya felé, 
amiért a vasu,as dofgozók megbecsü
léseként minden év augusztusának 
második vasárnapját Vasutawappa 
nyilvanitotta. 

A magyar vasutasok éppen e hatá 
rozat következtében ismerték fel iga 
zán a vasút népgazdasági jelentősé
gét. amelyet ötéves tervünk végrehaj
tásában, a béke megvédésében tölt 
be. Ezen a napon fokozottabban ju
tott ktíejezésre a Párt, a S.:ovjetunió, 
a szovjet vasutasok segítsége, támJ· 
galása. amely lehetővé tette a vasút 
eddig, eredményeinek elérését A 
Vasutasnap amel lett, hogy ezt kidom 
borította, eg) ben az őszi forgalom el
inditásanaJ.. napja is volt, amikor a 
,·er6enybe való bekapcso'ódással 
harcba indultak a vasutas dolgozók 
az őszi csúcsforgal=m sikeres lebo
nyolításáérl 

A Vasutasnap megmutatta, hogy a 
Párt. Rákosi elvtárs és a kormány 
szerető gondoskodása, útmutatása 
tette lehetővé. hogy a magyar vasuta
sok az egész dolgozó nép megbecsü 
lését és szeretetét élvezik. 

Már jóval a Vasutasnap előtt, de 
kü lönösképpen a Vasutasnapon az 
eész ország figyelme és elismerése a 
vasutas d :lgozók felé fordult. A vas
utasok j_pbb munkával, az  őszi for
galom versenyében való bekapcsoló
dással és a munkafelajánlások, 

az augusztus 20-i versenyre tett 
vállalások ezreinek már a Vasutas
napra történő elvégzésével és túl
teljesítésével juttatták kifejezésre 
a Párt, Rákosi elvtárs és a kor• 

mány iránt érzett hálájukat. 
A magyar vasutasok nem felejtették 
el a mult megaláztatását, elnyomatá 
sát, amikor nem tanulha ttak. elvégzett 
munkájuk gyümölcsét nem é lvezhet
ték Azt sem íeleJ t ik  el, hogy amig az 
impenalista országok vasutasai leg
elemibb jogaik védelméért kénytelenek 
harcolni, addig a magyar vasutas�k 
szabadon, megbecsülve, kitüntetésben 
részesülve ÚJabb és újabb eredményei
ket ünneplik, mint például a vasutas 
egyetem felá l l ítása, a mostam első 
\ "asu•asnap, a Szovjelunióba menő kül
döttségek, stb. s egyéb. szociál is és 
kulturális juttatások. amelyekről az
előtt á lmodni sem mertek volna. 

A Vasutasnapon indult el az osz1 
forgal mi verseny, amely · egyben fel
emelt ötéves tervünk második terv. 
évének idöelőtti befejezését segíti. 
A dolgozók tízezrei 

az alkotmány ünnepére tett munka
felajánlásaik teljesítésével és túl
teljesítésével harcolnak a terv 

idöelőtti végrehajtásáért. 
A vasutasok ezzel segítik nehézipa
runk megerösödését, hadseregün_k _feJ· 
lödését, a mezögazda�ag sz:ctahsta 
átépítését, a béke megvédését. A 
Vasutasnap újabb lendületet ad a VI. 
Országos Vasútüzemi Értekezlet hatá
rozata i  teljesítésének . .,Az ősze forga
lom legjobb dolgozója" címért folyó 
ver,enyben részlvesz minden becsüle
tes vasutas dolgozó, mert tudja, bog� 
ez hazafias kötelessége. A vasutas 
ifjúság és a nők egvre nagyobb szám
mal és lelkesedéssel vesznek részt a 
szoci a lista vasút megteremtésében, de 
az első Vasutasnap után még több 

ifjú sztahanovistánk lesz és még 
több nőt vonunk be a termelő 

munkába. 

Férfi dolg:zomk segittk a női munka 
erőket, átadják munkamödszerüket és 
megtanttJak őket a magasabb teljesít
ményd, elérésére. 

A oasutasnap kifejezi a vasutas 
dolgozók harcos békevagyát Az ön
tudatos vasutas dolgozók tömegei 
nemcsak akarJah a békét. hanem har
co,nak i6 érte. A szolirálati ágak kö 
zös együttműködésével leküzdik a ne
hézségeket és békeszállítással juttat 
ják el a békemüvekhez a békemüsza 
kokon termelt szenet és ipar, termel
vényeket A vasutas dolgoz_ók _ tudJák, 
hog; ha kezükbe veszik az oszt csucs
f:rgalom. az öszi békeszállítások 
ügyét, a i<kor voltaképpen a békéért 
harcolnak. 

A Vasutasnapot megelöző 1döben 
és a Vasutasnapon még fokozottab
ban teltek tanubizonyságot a magyar 
\·asutasol, a Szovjetunió népe. a szov
jet vasutasok iritnt érzett szeretetük• 
ről és hál ájukról. A magyaar vasut�s 
sosem fogja elfelejteni, hogy eddig 
elért eredményeinek a lapja. a. szoviet 
vasutasoktól átvett munkamo<lszerek 
alkalmazása helyi viszonyainkra. A 

Vasutas,·zup mégin,<ább tudatosítja dol
gozöink között, hogy az eredmények 
fokozásahoz még az eddiginél is job
ban használják fel a szovjet módsze
reket é� széles tömegm ·zgalommá 
fejlesszük azokat. A magyar vasutas
ság példaképének tekinti Elena C.,1.1h
nyukot és hős társait és magalartá
sukban is a szovjet vasutasok példá
ját követik. Nagy on jól tudják, hogy a 
szovjet vasutasok példakövetése egyet 
ielent a haza, a dolgozó nép iránti 
szeretet el mél vílésével, a szovjet nép. 
a szovjet vas.utasok iránt érzett ba
rátság megszi lárditás,h·al. 

Ez a szeretet és barátság érzése 

jutott kifejezésre a hazánkba érke• 
zett Vaszilij Vasziljevics Kurocskin 

elvtárs, és Blázsenov elvtárs mele2 

ünneplésével, 

amerre csak megfordultak az Grszág
ban. Es kü lönösen szünm nem a karó 
ünneplé,ük a Vasuta,nüpon. ahol Ku
rocskin elvtárs. mint a Szovjetumó 
kozlekedési miniszterhelyettese átadta 
a szo, jel nép, a s,ovjet ,·asutas_ok 
fonó üdvözletét. A Vas1,tasnap IO• 
kozta a vasutas dolgozók éberségét a 
vasúton megbúvó ellenséggel szem
ben Szi lárd r�gada lmat tettel< arra, 
népiink szeretett vezérének. Rakosr 
elvtársnak: úg,· harcolnak ellenük, 
hog" 

megszilárdítják a munkafegyelmet, 
kivetik maguk közül mindazokat, 
akik akadályozzák hanyagságukkal 
tervünl< teljesít�sét, az öszi for-

galom lebonyolítását. 

Lel kes ünnepségek az egész országban 
Augusztus 1 2-én, az első Vasutas

napon az ország majd minden városá
ban és olyan községében, ahol na
gyobb számú vasutas dolgozó tesz 
szolgálatot. meleg ünnepségeket ren
deztek. Az ünnepségeken méltatták a 
Vasutasnap jelentőségét. Ezt nagy 
szabású kultúr- és sn·rtbemutalók kö
vették 

Az iinnepségeken résztvettel( a 
néphadsereg egyes alakulatai. 
tiszti küldöttségei, a nagyüzemek, 
a városok és községek dolgozoi. 

Ezen a napon kiiejezésre jutott a vas
utas dolgozók és a dolgozó nép több: 
szervezeteinek, fiainak egysége. 

A hat igazgatósági szekhelyen 
egésznapos programmot á l l ítottak ösz-

sze. Az ünnepségek színhelyére a 
vasutas dolgozók tömeget zenekíséret 
tel, szebbnél -szebb dekorációkkal vo

nultak fel, de dicséretesen feldiszitet
ték a s·kezer békevonatot, magát a 
vasutat, a pályaudvarokat, az ál lomá
sokal 

Az ünnepségeken megjelentek Pár 
tunk, különféle szakszervezetek és 
egyéb tömegszen-ezetek vezetői. Ott 
voltak a honvédség, a rendőrség. a 
tanácsok, a kinti üzemek és termelő
szövetkezetek népes küldöttségei, Meg 
jelentek 

azok a vasutas dolgozók is, akik 
jelenleg a Párt, a honvédség, a 
rendőrség, a kormányzat vezetö 
funkcióiban végzik munkájukat. 

Az Északi Fűfőház - Hámán Kaió Ffüőház 
Budapesten már augusztus 9-én 

megkezdődtek a Vasutasnapn .,/ kap
csolatos ünnepségek. A délutáni órák 
ban meleg ünnepsél" keretében nevez
ték el Hámán Katöról az E.szaki Fűtő
házat. 

Az 1 951 év m ásodik negy<-'dé,·ében 
és az a lkotmány tiszteletére folyó ver
seny eddigi szaJ..aszában a legjobb 
eredményt a vasúti üzemek közül az 
Északi Fütöház érte el. A fütöház dol
gozói jó munkájukkal kiérdemelték 
azt a megtisztelteté t. h;gy 

H ámán Katóról, a magyar mun
kásmozgalom hős harcosáról 

nevezzék el a !útönázat. 

Az ünnepségen Csanádi György 
el\'lárs vezérigazgató méltatta a fütö 
ház dolgnzóinak kilünö munkáját. 
majd a dolgozók lelkesedése köze
pelle átadta az élüzemkitüntetést, va
lamillt a közlekedés- és postaügy, 
minlsz �rium zás:i.laját 

A fűtőház dolgozói 
Sándor sztahanovista 
zetö köszön1e meg a 
tést. 

nevében Föd, 
fömozdonyve

kettös kitünte 

Ezu'án k:osziot,ák a 70 sztahanovi,;
• a -sz,nte! e.érő dolgozó között a sztaha 
novista-oklevelet és hat élenjáró dol
gozónak nyujtotlak át sztahanovista 
jelvényt, 14 dolgozót pedig 200-250 
forinttal jutalmaztak jó munkájukért. 

A tern1eléshe11 �lenjá ró , a„u cas dolgozók 

kormány k i i üntefése 
A l'asulasnap alkalmából népköz

társaságunk kormánya a legjobb vas
utas dolg�zóknak kitüntetéseket ado
mányozott. A kitüntetési iinnepséiren. 
amelyet augusztus 1 1  én a MAV 
Anyag-hivatal Lenin -körúti disztermé 
ben tartották. megjelent Dob, István, 
a minisztertanács elnöke. Bebrits La
jos elvtárs. közlekedés- és postaügy, 
miniszter, Harastyák József elvtárs, a 
Szakszervezetek Ors1,ágos Tanácsának 
elnöke, Katona Anta l és Földvárt 
László közlekedés és postaügyi mi 
niszterhelyettesek. valamint a hazánk 
ban tartózkodó szovjet és csehszl �vák 
küldöttek. 

.\ kitüntetési ünnepségen Bebrits 
elvtárs beszédet mondott. Ebben mél
tatta az t>bö mag� a r  Vasuta.snap Je
lentőségét, maid rámutatott, hogy 
minden esztendő augusztusának má 
sodik vasárnapján megrendezendő 
Vasutasnap Pártunk és kormányza• 
tunk megbecsülé,ének jele a vasutas 
dolgozók iránt. Ezután a vasútnál 
meglévő hiányosságokról beszélt és 
felhívta az ünnepségen megjelent ki
váló vasutas dolgozókat, hJgy har
coljanak továbbra is és ha lehet még 
fokozottabban mint eddig, a szovjet 
sztahanovista-mozgalmak átvételével 

az új, haladó' techmka bevezetésével 
l 

lése . �?zben áta�ta _a ki_t�nte�éseket. 
az östí csúcsforgalom sikeres lebonyo A k1tun\etett d �l!,lozo_k _ne�sorat, la-
lítitsáért. Ezután a jelenlévők ünnep punk mas1k helyen kozo! Juk. 

Az Ehő {Jr„7.,ágo .. \'as u tas Képzőművészeti• 

i.., w"j í fókiáUícá ... meg11J i fása a Nem.zeti Szalonban 
Augusztus ! l -én, délután 2 órakor 

nyitotta meg nagyszámú megh1votl 
vendég jelenlétében Rácz Kálmán elv
társ. a Vasutasok Szaks,ervezetének 
titkára, az első Országos Vasutas 
Képzőművészeti és Ujító Kiá l l ítást. 
A kiá l l ításon megjelent V. V. Ku
rocskirt elvtárs, közlekedésügyi minisz
terhelyettes. V. Blazsenou elvtárs. 
Sztál in-díjas sztahanovista fömozdony
vezetö. a Szovjetunió „500 kilomélP
res"-mozgal mának elindítója, Bognár 
f mre elvtárs, a \'asútpolitikai Osztály 
vezetője, Rózsavölf!Y' József elv társ. 
a Vasútpolitikai Osztály vezetöhel}et 
lese, Rácz Kálmán elvtárs. a Y�suta
sok Szakszervezetének tilkitra. a mi 
nisztérium. a társada!mi szervezetek. a 
kin-ti na,gyüzemek dolgoz,íi nak kü'döt
tei és sokan mások. 

Az ünnepi megnyitóbeszédet Rácz 
Kál m�n elvtárs mondotta. Arról be
szélt: hogy a vasutas dolgozók ma 
még nem szám�ttevö. de mindjobban 
növekvő része, a termelés frontján 
való helytál l ás mellett ku lturá l is a l 
kotásokkal kívánta megünnepelni a 
Vasutusnapot. A Vasutas Szakszerve• 
zet Képzőművészeti Iskolájának hal l •  
gatói és tanítói lelkesedéssel vettek 
tudom�sl Pártunk és kormányzatunk 
elismeréséről é, elhatározták, hogy a 
magánszorgalomból végzett művészi 

ön képzésük terén eredményeikröl a 
Va.,utasnap tiszteletére újabb a lkotá 
sokkal adnak szám ,t. 

Rác:: el,·társ hangsúlyozta, hogy a 
k 1a l l ítás megrendezésével,  az előké
szitö bizottság jó munkája és a töme
gek széleskőrü nyilvános bírálata ré
vén. 

a vasutas képzőművészeti és újító

mozgalom újabb lendületet vesz. 

Ewtán arról beszé lt, hogy a mai 
eredményeket minek köszönheti a ma
gyar vasutasság, a ,·asutas képzömű 
vészek és újítók. Elismeréssel szólt 
egy-két dolgozóról, akik művészi _ön
képres-e; jó úton haladnak Veleny, 
Lajos m,ntaaszta losról elmondot ta, 
amei lett, hogv munkaterületén ki
erdemel le a sztahanovbta kitüntetést 
képzőművészeti vonatkozásban ts 
eredményes munkát végez. Vagy 
0/lé Lajos elvtárs, aki munkaterüle 
tén először élmunkás, majd sztahano
vista lett, és min( a kerületi tanács 
tagja cselekvően veszi ki részét a po· 
l i tikaí munkából is. Obermayer Mihály 
elvtárs, képzőművészünk újtípusú 
csapágykiön:ő készü:éke é,ente ne
gvedmi' l ió iorjnt meg·akarítás-t ered 
ményez népgazdaságunknak. Ober
mayer e'.vtárs készülékét már a ttst
vérí Román i\épköztársaság is átve:te 
él; a ika,mazza. 

A ... zaksze1•,·eze•t nem har('ol t  elég keményen 

az ú.§ít.á�t gát ló el l('ns�g eHeu 
Rácz el\"társ ezután a hián, :ssá-

gokra mutatott rá. Kiemelte, hogy 

a szakszervezet nem segítette elö 
kellően a dolgozók új1tómozgal
mának széleskörű k ibontakozását, 
eltűrte és nem vette fel a harcot 
a vasúthoz beépült ellenséges ele-

mek ellen, 
A sz�bzervezelbe� dol(:ozók. a �za_k
vezetesben munkalkodo kommu111stak 
nem szívelték meg eléggé Rákosi 
eh·társ többszöri figyelmeztetését. A 

vasutas újítások bürokratikus intézése 
a felső vezelés ré,zéröl, azt igazol
ják. hogy Rákosi elvtárs tanításának 
megYalósitá,án. amelyet az eisö Szta
hano,·isla kongresszuson mondott, 
csak egy kézzel dolgozhalnak újítóink, 
másik kezükkel ál landó és kemény 
harcot kell vívni az el lenség tevé-
kenysége. módszerei, a bürokrácia kü 
lönböző megnyilvánul ási formája el
len 
Ez.u'á-n R,foai eldaí6 sza, ait idézte: 

„A mi követe.'ésü11k a mar:,;l/Qr .�ulfúra 
munkásai, nem utolsó sorban festöink 
iele. tanuljanak a szovjet kultúrától, 
hugy unmár ne Párizsra, hanem 
Moszkvára vessék vigyázó szemaket 
- tulajdonképpen azt jelenti, tanuld 
meg a szovjet kultúrától, a swojet 
müoészettól, hogyan kell a dolgozó 
nép számára alko/111, hogyan kell a 
magyar dolgozó nép életét és harcait 
ábrázol,11, hogyan kell a magyar dol• 
gozó népnek segíteni harcainak meg• 
uíuásában és ú.j életének megépíté-
sében." 

Tartsuk szem előtt - mondotta be· 
fejezésül Rácz elvtárs - Pártunk ta• 
11itásait ezen a Uriilecen is, hogy a 
kultúra egyik bást11ájá11ak. a képzó
müué,zeti munkának még szélesebb 
mértékben való meghódítása terén 1s 
elöretörjiink a szocializmus mcgvaió
sításn felé. 

Ezután megnyitotta a kiállítást. 
amely képeivel. s kiáll ított újítási 
tárgyaival osztatlan s;kert aratott. 

A. Pári és a kormány tardai fogndták az élenjáró 

,,asutas dolgozók k ü ld öttségét a parlam.euthen 
A Vasutasnap a li<almából Pártunk Sándor elvtárs, a Népköztársaság E l  Központi Vezetősége é s  a Magyar nöki Tanácsának elnöke. Dob, István, l\épköztársaság minisztertanácsa a minisztertanács elnöke, Gerő Ernö augusztus ! l -én este 8 órakor a parla elvtárs, á l lamminiszter, ,•a l amint a ment kupolacsarnokában fogadást ren Magyar D�lgozók Pártja Politikai Bi-dezett. A fogadáson résztvett Rákosi zotlságának. Központi Vezetőségének Mátyás elvtárs. t\\egjelenl: Rónai és a min isztertanácsnak több tagja is. 

�•---------------------------------•------------.. Ott volt a fogadáson J. D. Kiszeljov 

1 
elvtárs, a Szovjetunió magyarországi 
nagykövete, a magyar Vasutasnap al
kalmából hazánkba érkezett külföldi 

1 

küldöttségek tagjai, élükön a Szovjet-
unió vasutasküldöttségével. , 

A magyar vasutasok fogadalmi la 
pókra írott vá l la lása i! tartalmazó szí• 
nes a lbumot Pákozdi Jenő elvtárs, a 
Ferencvárosi-ál lomás munkaérdemren-
des sztahanovistáJa nagy taps közben 
adta át Rákosi t,1á(yás elvtársnak. 

- Mi, a magyar vo.sutasok küldői, 
lei - mondotta a többi között -
büszke örömmel adjuk át a fogada 'm1 
lapokat, amelyek a magyar uasulas 
dolgozók elszánt békeakaraláról. Pár• 
lunk és kormányunJr iránt, szeretetük
ről tanuskodnak. Pártunk és az On 
útmutatása. kőzuetlen szer-uezó és irá
nyító munkája s a vasutasok iránti 
szeretö go11doskodása eredményeként 
éurö! évre eme:kedik a vasutas dol
gozók öntudata. munkájuk szinuonala. 
a uasutak telje!fitöképessége. 

A. v�sutaanapon 2 1 0  munkll5- é5 para u:tifJúból lett vasutastisztet �v.;attak. Képünkön �z �vat.>ndó tisztjelöltek eqy 
csoportj;it JátJuk. 

Az elsö magyar Vasutasnap alkal
mából fogadjuk 011tlef<, drá1ra 
R ákosi elvtárs. hogy becsülettel 
teljesiljük valam.-nnyi feladattm

kat. 
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\'ldám zeneszóval ébredt augusztus 
12-én a főváros: a vasutas zenekar, 
a postás zenekar, a szaoadságharco
sok és a Hofherr-gyáriak zenekara 
zenés �bresztöt adott aL első ma
gyar Fasulas,wp tiszteletére. 

· A Vasutasnap a lkalmával a vasutas
ság kép\"iseiöi és a hazánkba érkezett 
küliöldi vasu!asküldöttségek augusz
tus 12 én 10 óraLr m�gkoswrúzták a 
gel érthegyi szo, jet emlékmü,·et. 

Az első Vasu tasnap alkalmá'l'al első útnnk 

a felszahad í ti• hős Szo,,jet lladsereg 

em lékm Ű '\'�hez '\Tezetett 

,\ z  ünnepségen megjelent Dobi Ist
ván, a m•niszlertanács elnöke, a \'as
útpolit 1kai Osztály, a szakszervezet, a 
kö,lekedés- és postaügyi minisztérium, 
yalamint a Vasúti Főosztálv vezetői, 
a tisztképt.öintéze! hal lgatói -és sokan 
mások. 

A szovjet és magyar Himnusz el
hangzása után Rózsavölgyi József 
elvtárs, a Vasúlpolilikai Osztály ve
zetőhelyettese a magyar vasutas dol
gozók képviseletében megkoszorúzta a 
felszabadító szo\"jet hősök emlékmű
vét, majd beszédet m�ndolt. 

Az első Vatulasnap alkalmából 
kezdte beszédét R.ózsm•ölgyi elvtárs -
elsö utunk a hazónkat felszabadi/ó 
hős Szovjet Hadsereg emlékmiivéhez 
uezef, hogy kegyelet/el emlékezzünk 
meg azokról a hősökről, akiknek sza
badsáuunkat 11épgazdaságunk, jó/é. 
1ünk, kultúránk új. szocialisw úton 
való e/i11d11/ásál köszönhetjük. 

Hat és félesztendeje annak. ho,rw 
a hős Szovjet Had.sereg dicsőséaes 
[:!yőzelmekkel. áldozatok árán felsza
badí'otta hazánkat a hi//eri fasizmus 
és ma_gyarországi csac!ósainak nyilas 
uralma alól. 

A szovjet nép. Sztálin elvtárs ve
zetésével nemcsak felszabadította 
hazánkat, hanem a:.óta is áilandó 
segítséget nyujt szabadságunk, 
függetlenségünk, békénk megvé
désére, népünk anyagi és szellemi 

Kuroc,,sl<in elvtárs, a szovjet deleqáció vezetöje, k özlekedé.süqyi miniszterhely ettes meqkoszorüzta a Szovjet Hösök 
Emlékművét a Gellért-heqyen. Balról-jo bbra: Földvári László, Katona Antal el vtársak, közlekedés- és postaUqyi 

miniszterhelyettesek, Vaszilij Vasziljevics Kurocskin, a Szovjetunió közlekedé sUqyi miniszterhelyettese, a kép jobb-
szélen söb�t ruhában Boqnár Imre elvtárs, a Vasútpolitikai Osztály vezető je az en,té-kmü elótt. 

felemelkedésére. 
A Swvjelunió segítsége az alapi_a 
annak, hogy népünk ma szabud es 
fiiggellen, hogy az amerikai 1mpena
listák ;.:azdasági és po/iC1ka1 leigázá
sucól szilárd ja/ként óvja meg a 
Swujet.11n1ó oeze,le /u,f-a)mas békelá
barc. 

A Szo,,jetunió dicsőséges nadserege 
a /,-/szabadulás e/só pillanatától 
kezdue hatalmas segítséget nyujtolt a 
Ms11ca,; dol{.!ozók11ak. Felszabaditoltak 
bennünket a ittluir terrort leglelje-
sebbe11 kiszol{.!áló reakciós oa1;ú/í 

fegyc•ertársa; akarunk lenni a Szui, in 
elotárs ne,,el1e hös vasu1asok11a.k, -
pé:daképl'inknek -. akkor feladalU•lk, 
hor:(y fokoz,ule a vasút te1jesítőképPssé
gét és IÍgy dolgozzunk, hogy a szállí
tásra fe/a(/oll áruk gyorsan és mara
dékll, anul re11de·1elti.si ltelyii.kre jussa
nak az őszi for�a;om :-.,--orótL 

Az őszi forgalom végrehajtása a 
vasulaM>k nagy nemzeti feladata. 
erősíti ha:iánkat a béketábor reánk 
eső szakaszán, az ötéves terv vas
útra esö részének ere�ményesebb 

végrehajtásán keresziül. 

A je.'szabadiro szovjet hősök emlék- rlum. a mi 1isztérium \'a,sufi Főosztá 
mííuénéi, az első Va>1aasnup a'ka.má- 'ya he'yezték el koszorúi·kat az em 
ból foga,/juk fejezte be beszédét ékmíhön. 
R6,.,a,•ö!Qyí eiYlárs -, hogy még na- A .\\agyarországon tartúzkod<i vas,u-
11!/0hb le11düle1te. harcoturik a ,w!{y tas é,s má6 kü'fö di kü döftek e!ső 'ko 
Sz<.>vjetunió és c, vf.ág békeharcának ,.,or,,ját V. V. Kurocskirt he'rezte e„ 
i tinfJ'e_.;:ii :.•ezérP, ;nrrün _..;Zt:?re!t'Il t ·tána a koreai. eseih�z'.o\' � k. román, 
Sztálin e_' <•cárs :•e.ecésh•ei. fogadjuk. bo gá r. [randa, német. h0·ga , ,,-_ztrák, 
hO?.JI lll<'f! egységesebben 2árkózu111/ sYéd, non·ég és dán kii.döttségek fc 
jel Párllmk és Rákosi e/t,tá,s vezetése- jezt-ék k, az emlékmii me2'koszorúzá
,-e/ me�swboll. fP[ada:ok ,,égreha1cir- s,s\'al országa ik  ,·asuta do'gozo nah 
,ára é,·_ ,2erete1 / hazánkban a szoc,a- t ·szte e"té, a .\.\ag, arorSÚJ<' fe ,zaba rií l 1,zm11s Je"ép,té,ébez I tásáér' véPtket á dozott '.,,zovjet hösök 

Ezulan a \'a,-uta-,, Szakszerve:ret a ránt A ko zorúzá•· ün ,�pség az 
köz:ekedé-s- és postaügyi mm sz·é- l mernaciona é ha ngja1va; ért vég<:'1. 

BehrÍis el'l-társ : 
oe2etrik uralma alól é., lehelővé lel
ték, hogy Pártunk uezetéséuel a vas
utas dolgozók is részlveliessenek a 
mozt.;almi életben, urnelytiil Peyerék 
és a jobboldali szoc,áldemokralák oly 
gaiádul lávnlta-rlotlák a <'aoufasokal. 

,1 dicsóseges Szoujet Hadsere.� ka� 
fona, voltak azok. akiknek segítségé
vel tudtuk csak újjáépíll!ni a fasisz
ták által lerumbolt ua.,11/unkat. helyre
hozni vasúti ltídjcúnkat és a fasiszták 
állal ,,/rabol/ mazc/o1111ok és kocsik 
visszaadá.sáva/ az orszJ.l!. t'érkeringé
sél o ki;zlekedésl megi11díla11i. 

A Vasutasnapon az eg�sz ország fig:'~elme 
és elismerése a 'l'asu tas dolgozók felé fordul  

A Párt és Rákosi elvtárs uezelésé
vel a magyar dolgozó nép és benne 
a v11.rnta.,ok is bebizonyílotlák, hogy 
élni t11,!11ak szabadságukkal. 1:.s ami
kor Pártunk {.!yözelemröl-gyözelemre 
vezette és vezet, a magyar népei, 

a vasutas dolgozók a rájuk bízott 
szállítási feladatok maradéktalan el
végzésével biwnyílják, hogy a hős 
szo, jel nép által adott szabadság 
a legnagyobb kincs számukra és 
készek azt minden belső és külső 

ellenség ellen megvédeni. 

D� után két órakor a nép1igeti Va 
6a6-p,� yán ünnepi nagygyű'ésse' io\ 
tató<lott a \'asuta.\ f1ap. Hatalmas tö 
meg gyü't Ö.<sze a 1agy.gyii:é re, 
ame'.ynek középpontJában 2 1 0  món'k/is 
é„ parnszt :ijúbó' !<>tit vasutas l is1,t 
fe avatá.sa á:,;011. Az ünn-epség szín
pompás felvonll ás-sal kezdödö11. A me
net élén az ünnepségen rész-vevő 
, a-sula,; a 'a lrn '.a lok zá s1,lóit vitték. 
Sölél'kték egye iruhas va.;11\i ti.szlek me 
nete Uniit, Szlál,n és Rákosi Mátvá 
kép-,\ eme·te magasra. A Lokomotiv
sporto· ók é,, a ,·as11t többi do'. goz,,i 
nak osz'.opa :  után menete: t a ie:a, a 
tandó t.,;Z1ek csapata, ame y a lr 'biin 
e:ő!I a „p<>rtpJlya zö"d gyepére ka
nyarodott és a diszpáho'y e!őlt he!,ez 
kedel[ eL A r.-Ivor,u ' ási az úttörö 
\"as(K szürke egyenruhás. p;rossapkás 

Ma, amikor az első magyar \ asu/o.s- kis vasutasainak me1ete zárta be. 
napr,1 ,,nru•peljük, - hang.sú'.yozta a Pákozdi Jenő munkaérdemrendes 
tovább akban - é� ve·ünk egyiit: az csztahánovi.sta iorgalmi &zo'gá:attevö, 
ország egész népe, - melyen knesz- a magyar vasi'tt vala mennyi do'.gozóját,U Párzunk. kormányunk s az egész nak nevében nyitott a meg . az ünnep 
dn/40:zó (l':f? szeretec'.el f?rdu/ a va- ségel, 6Zívé, yese 1 üdvözö'.te a vastt 
,u:asolqe,e _-_ meg_a1:�ptlhat1uk. ho.l!,.11 tas bt,kevá!t í t agjait, a küiiö:di kiila sZOVJI'/ hnsok n.elku/ mindez nem dö1teket, é'. iikön a szovjet vasutasok 
lehelne. Es ha íni. vas_ut-0s do/goz

.
ók, 

l 
kii'.döttei\·el. Ha ngo,tatta, hog, az e'.sö 

sofaa ei nem muló hét ónkat a.kari11'1 magvar \lasula1-nap hata·mas iin,nepe 
k1/ejez11i a szot>jet hősöknek és méltó a m·agyar va9u[a,ságnak. Köszönetet 

mondotl a Párlnak és Ráko ; .\1-iltv�s 
nak, hogy 'ehető"' tették az e!si

í 
ma 

gyar \'asulasnr,;, meg-rendezb.ét 6 ez
ze'. is megiJe.csü:é'<f s-zere1-tek a va<;úf 
do:gozbinak. 

A je:e.1lévö 20.000 iöny; lomeg fel 
J l ,va . 1e'.kt>sen éliet1e a Pártot és a 
magyar nép szeretett v<;,zéré1. Rákosi 
Mál\'ást. 

A· bietizéd , égezt<!,e! k'5 út1őrő'.ány 
vált k ,  a sorb<'>' , és  iid,·özölte a ie'. 
a, atand0 tiszteket. Közben útlörő
kii'.ck'it ts.{,g- ,·onu:t fel a díszpáho,yba 
é,; v;rágcs0krokat nyuj1otl át a kü,! 
fö"d i kü'döt·eknt>k. 

Kürtje: hirdette ezutá:n. hogy kez 
d6dik az avat,1si iinep.ség. Behrif� 
La:� köú•kerf%• és postaiigvi rr"i 
niszler, Rózsat•iilgyi József, a Vasú1 · 
pol it"ka i  O,zt� r he"ye!tes ,·ezefője és 
Somkuti Á rpád, a I\\A\' vezérigazga1,í. 
ht> wlt�e hi�éretéoen az a•vatdnd---k 
e!é · '.Spett és kö<zö ,tö'te ökcl A kö
szöntésre 2 10  f iatal  torok „Erőt, 
egész,égetl" köszöni�! vá 1aszo!t. 
Dísz:épésben vörös se:yemzás7ló1 hoz
lak mo.st, amelvet � fe:avatan-dó tiszti 
oooport1af szembe,n á: '.ítot1ak fei'.. A 
magyar � szo, jet H'm-nu.sz e'ha ng
zíisa után ,.Eskühózl" vezém•szó hal 
lat tszolt. ünnepélyes osendbe 1 hang 
1.01 [ el ezutá,n a 210 új vasút i 1i-szl 
eskiije - akik köz'>H 44 nö van -. 
hogy a Maieyar Népköztársasághoz, 
anna,J,; nép,'hez és a 1kotmánvához híie,J,; 
lesznek, köle'.essé!l'eiket hé,en teljesí
tik. 

Bebrits l.a·j0s mi 1 iszter az eskü f!'. 
hangzása u1.\n beszédet[ intézel·! az 
új t isz1ekhez. Felhívta iigye'.müket: be 
löliik kel l k ikerül nie a vasúti ti,;ztek 
élcsapatának. A magyar dolgozó né-p 
elvárja a most fe1avatott h,zteklö'.: 
ők ,s ugyano'yan jól '.á6Sák e< i1c"lada
tukat, mint azok a munkás- és pa 
raszt fiata lok, akik ed<líg is jó' be
váltak a nehéz vasúti szo·gá·'.at l'tlá 
tá6ában. 

/(l'ki Lajos a fe!aYatottak .1evében 
vá la�io,r a min lsver szavaira . .  �\eg 
fogadta hogy hű,-1(- teszne'k a nép-hPl 
és minMn erejü•kke' awn lesznek, 
hogy harros katonái !egyenek .a h.'kt> 
megyédé,;é111:'k, népi demokráciánk 1ak. 
Köszönetet mondott a Párt-nak és a 
kormánynak, hogy 'ehetií-vé tette s1,,i-
mu-kra a va,;utas t,i,szt; fokozat eJ 
nyerésé t 

Az új vas-uta„ tisztek �íszf-elvonulása 
után k�rii l t  oor Bebrits Lajos ('v 
,ár,; köt'ekeM,s- és pos1aiigyi mini5Z 
ter beszédére, 

nepe ez, cl,> részi\ esz benne egész 
do'gozó népün,k_ Pártunk és a kor
má l\'Za1 határozata rén;n !ett augusz 
tus második va,sárnapja Vasu1asnappá. 
Eze,1 a napon az eg,;,,z or,;z,ág fi 
gye:me é; e' ismerése a va11utas dol
gozók fe:é fordul .  

Ezután arról beszélt, hogy a Párt 
már a fe:szabadulás után segít�égére 
siet-eh a val'uta,;oknak Gerő e:,1üsal 
éi. , : i tona a köz·'.e1<�d-é6 é'ére, -aki az 
t.'gi!ísz mag,·ar népeL mozgt>S-Hotta a 
, asút lijjá<ipitésére 

l g, d ,  ,a':ra a Párt jelszava: 
„A ret(1 u ,•as1Í1 ;e•é". l g) kerü:t é!re 
a Ya .;u!ils. d,/g-01'1 é� ehbe,'1 a hel� ze 
lében vég eg megerfuili a Vasutas
nap. 

A min,.s-zter ezután összehason:ítá,1 

<ett a ,·asutas do:gozdrnak a mu"tban 
1apa,;ztalt mega áz,alá;,a, e nyomatása 
és a ma' megbec,ü,ése közöit. A va
sutas do;gozúk n-em szervezkedhettek 
sza badon, a jobho"da;i szo('iá: demo 
kraták árulása i e'.zárták a va utasság 

s 

·e' o' azt a lehetősége'. hogy az öntu 
datos. oszrá:,,harcos munkáso, c,]da
lára sorakozÚ,r. fel. A szo'.gai a:áza 
tosság 6ze. '.emét h ,ntellék a yasut_a,ok 
közé és kimélet·en terroc nlezkerlbek 
kell b �tos'.l�l ;ák � . iegye met . , \\indez/ a mu' le. Te.Jesen UJ utako.1 Jarunk a 
szoc· a izmus útjára 'épetl országunk
ban. E:töröljük a régi .\\AV ot, m_e': 
ega:abb öt, en én-e: ma�a�.t e a teJ_ el' vasút�r-dszerek . mogott techm

kában és munkamc>d,;zerekbe� eg, 
a ránt. 

Behriis elvtárs e:mondo·.ta. hogy 
i1ye,, e'őzménvek után 11;u'�atat.a�u 
szük&ég vo!t új utakra t1c"rnt. A Par 
é6 a kormányzat a zért kö,·e:e:t·0 t>zt 
tö ünk. mert a régl .'-'IA \' val képte'e
nek '.ettünk  vo·na a szocia'. ista (er\' 
gaz-daság megnőtt szál· ítási fe'.aclatai
va' megbirkózni. 

Ma l<ét és félszer, sőt háromszor 
annyi árut kell továhbítanunk és 
négyszer annyi az elszállítandó 
utasok száma, mint a H orthv-

rendszer idején volt. 
Az ene: kapc,so'.,ato.< rnegol dá,;! ·a 1:>a 
ráti Szo\'jetunió seg:t�g,e Mz1osito'ta. 
A SzovjetunLbóI kaptuk a gazdag ta
paszta 'atokat, a nagys2erii pé;riáka•. 
a tervet és az a .1yag'. ;:hnog-a1á5i. 
Ezért a egmél\'ebb há'. á, a'. é6 e' isme
résse{ kel; visiltett"'!ünk a S!o\·jetun:r", 
iránt ligyanakkor az amer,irni im 
peria l'zmus e:zárja e:ö: ünk a piacaii 
és a német ias'szt a hordák á 'la e· 
hurco·1 mozdonyainka• é6 kocs;jainkat 
sem a-dják v;S&za. 

Építjük a holnap VHÍÍtját 

Ha egy fél h•század óta nem t>o't új 
vasú1építé., �álunk. mosc van - fo\ 
tatla. - Száz és száz kilom,,•er úi 
vonat és iparvágirny épül. O,yan 
10-!5 ki oméler hosszú iparvágányok, 
6melyek már új vonalnak is bet•ál
nu�. Az építés ,ne(·hauizáh tnÓ ' és 
nem a rettentő jizikai mer:(erölte1és/ 
igénylő mbot többé a kubiko.solm-a�. 
To<'áhb fejlesztjü!, a 1•Uamosi/ást. 
:Wel(c•an l!J..lg{larányú ten:ünk Ps rnáris 
megkezd1ük a végrehfiitást, Naf,!yobht1� 
lesznek á.'."omásaink és rendezöpá-fya
ud,•arain.k. Tágítjuk raktárainkat. A 
le[!.modernebb jelző- és biztosító he
,.,,,cde::éseket vezetjük be, Van már 
é., épül tor·ább az önmiUtödö 1érki"iz
bizcosí1ás. A ,,i!tamos t'áfló- és jel:éi
á/,itás, amely egyúilaJ vá(!ányioJ{<l "
ságo1 is ;e:ez és /ehetelle1111é /.eszi, 
hogy oda újabb vonarot fogadjun�  és 
/is. -zeücközésre keriilhessen sor. .Weg
indu{f az új, nagyobb celiesí-öképes
sé{!íí mozdonyok épícése. UJ. naf(yohh 
raksúlyú teherkocsik képezik már par
kunknak 1én.yPges részét. ',frgkndcük 
a négy/e„ge.�11es t-ehe•koc�ik építését 
és vé.r[!eg, - az egész parkra k;t?,rj,,, 
döen - be„ezettük az iinmíiködö ft-
kezést. Egyre több a pompás új négy
lenge!yes személykocsi, 

B<•b,riis e:Ytár.s hanle'.;ti'yoZ1a, hoin 
az új módszerekre a munkánál m�g 
siirgösebben szükség van. mint az ÚJ 
berendezé ekre. fü lá t,nik meg !eg· 
erőfe jesebben a Szov-j('l-un'ó segits0i:;�. 
Atadja nekünk a szo,·jet 6Z1ahánovi;, 
fák munkamódszereit. amelyek lénye
gesen emelik a va,;.í1! te jesi tőké-pessé
gét. 

A hös ,;zovjet ,·asu1asok közti ,z ü 
ezréve'. eme'kedtek ki a ,;z;alifoo, '�t ' ,<  
P�!diijuk í e  :e:kesítelie é ,  i c  bzotl ak 
1 i\  iiásra k�sztette a magyar ,·asu. a<'i 
clo.gozóKat. közöttük vasutas úJitó 
in•kat. \\eglndti " t  a _szoc·a tista ver ·eny 
,; egyre szé ese,i>b tömegeket ö' e't fel 
:\,\ nd több a magyar s,laránoYista 
már é<> pé'.dájuka1 százak és ezrek k '· 
vetik. Az új mu·nkamódszerek beveze. 
lésénél övék a Ienagyobb érdem. 

Az wj vasutas IÍ<iZtek eal<Ut tesznek. 

T"j ü1nt>p kerii\1 nap· ánml<ba. a i·a
.<111a<11ap - kezdte besz>iMt 8°brit, 
elv,tár6. - A ,,a,;utas dolgozói.. iin-

Róz,savölqyi József e-lvtárs, a Vasútpolitii<ai Osztá.ly vezetöhelyettese a �yar 
vasuta-s dolgozok neveben elhelyezi a hála es szeretet koszoruJ�t a hazánk,u 

'4,!szabadjto szovjet hősök <;1ellértheqyi emlékmüven, 
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Az .elsö Vasutasnap alkalmából rendezett fogadáson a jövö vasutasainak, az 
úttörő vasutasoknak két éltanuló kü ldötte is résztvett. Az ifjak boldoqsáqa 
csak fokozódott mikor Bebrits pa;tás. miniszter leült közéjük és hosszasan ' 

efbeszélqetett velük, 

\' asuf rendszerünk iová hbi íejltidése attól függ. 
na ikéni nő sdabánovis-a-naozgabnnnk 

Meg ke"1 á l lapítani, hogy a vasúti ad
minisztrációban megbúYó el lenség és 
a még mindig mélyen üiő bürokrácia 
gálo·ja és je enleig is akadályozza a 
6Zocial i  la \'erseny és a 5ztahánovista 
mozga'.om ki fej'.ödését. Történt már :n
tézkedés e gát eltáyoiítá&Ma, de ko
rántsem e:ég és 

kíméletlenül meg kell semmisíteni 
utolsó maradványait is. 

Sokkal nagyobb mértékben van szük
ségünk olyan újítókra most, akik a 

rakodást, a vona1összeái:ítást és a 
rnnatlovábbítás gyorsabb lebonyoi itá
sára új, teremtő gondo:atokat hoznak. 
Az anyagtakaréko,ságná! még csalc a 
kezdeti megmozdukísokat tettü-k meg. 
I tt is tért kel!! nyern:ök a újítóknak. 
Szó:janak erről a Szovjetunió vasutas 
sztahánovistái á : ta,1 kivívott eredmé
nyek. 

Vasútrendszerünk további fejlődése 
lényegében attól függ, miként nő 

sztahanovista-mozgalmunk. 

llagasabh kultiirájaí. gazdagabb es szebb élet felé 
Diegy a magyar vasuias 

A Szovjetunióban mir.den mozdony 
13.000 tonnáva! nagyobb súlyt visz 
éYente a rendes terhe'ésnél é6 14 és 
fé' száza lékka l kevesebb szenet fo
gyaszt az e!öírt normánál 

Szabad utat a sztahanovistáink ré
szére, - ez alapfeltétele további 

haladásunknak. 
A Vasutasnapon tényként. ,!eszögezhet 
jük. hogy magasabb ku: túrájú, gazda
gabb és -szebb é,e, fe:é megy a fel
éSzabadu:t vasutas. A jóh·égzett mun
káért megkapja a megie.:elö bért és 
o'yan szo:gálali kategóriákná\ me
l yeknek bérezés(\ nem áll a rányban 
az álla:uk Yégzett munka je'ent&;égé
,el, most van folyamatban a bérek 
rendezése. I i1enrk a vonatfékezök, ko
csirendezők, vállókeze:ök és mások. 
kiknek vá la in nagyarányú fele'össég 
nehezedik. 

l(imagasló nagy teljesítmények, 
mint a z  őszi forgalom lebonyolí
tása, külön - nagyobb arányú 

- premizálással jár. 
Gon-doskodnunk kell a jö,·öben vasu\i 
l akások építésérö: . Vasúti l akótelepek 

létesí!éséröl, me'.yekben he!yet fogl al 
a szocia'. ista gazdaság komfortja és 
-kuitúrája, m· nden intézménye. Sür 
gösen meg ke:1 javítanunk !aktanyá
inkal. Korszeríi laktanyát kel' épite
nünk az  utazószemélyzet, a mozgó 
pá:yafenntarlás és a rakodómunkísok 
részére. El ke'.i érni, hogy 

az utazó személyzetet gépkocsik 
hozzák ki szolgálatba és telefont 

vezessünk lakásai:iba, 

a gyorsabb ldérlesítés biztosítása vé
get t .  Tehát nemcsak e'.ismerés jár a 
jólvégzett munkáért, de a :egme:egebb 
gondoskodás is jelen van e mu11k.\: 
végzök iránt. Jgy van nálunk 
aho: a szocial izmus épül. De odaát 
a kapitalista országokban nern ez a 
vasutas sorsa. Ott a }ege:emibb jo
gaikért sú yos harcot kell ,·ivn·ok a 

Yasutasoknak Életük, testi épségük, 
kenyerük és szabadságuk van veszé!y 
ben a sztrájk alatt ve'ük · szemben a l 
kalmazott véres rendörlerror követ
keztében. A l<apital isla vi:égban a 
vasutasok részére n·ncs ünnep, nincs 
Vasutasnap. 

A \: asníasnapnak fokozn ia kel l  
dolgozóink n1. unkalendü leiét 

és az el lenség elleni J.art:ot 

Bebrits elvtárs a továbbiak során a-r- jén a második (el'\·évet 6ikeresen még 
röl beszéit, hogy a Vasutasnap tn- határidő előtt befejezzük. 
l ajdonképpen - vasutas újév. Ebben 
az i,döbe-n fejezödík be a vasúli munka 
régi ciklusa és kezdődik az  új ciklus 
me!y teljes esztendeig ta�. A ci klus 
e:ején az őszi . nagy for%a:_om k�zdete, 
a mczőcrazdasag termeket etlol az 
időtől k�zdve nacryobb mértékben ke
rü!ne'k elszáí:ítás;a, Nagyobb erö,·el 
fo'yi-k ebbe,1 az időben az üzemek biz

A dolgozók miHiói munkafelaján!á
sa ik  teljesitésével harcol nak azért, 
-hogy a tervet végrehajtsák. A vasu 
1asoknak vá' la ln ·ok keil ebböt a rájuk 
esö részt. füért 

a Vasulasnapnak az őszi forgalmi 
verseny elindítójának kell lennie. 

tosílása a téli időszakra nyersanyag- E napnak mozgósítania kel l a vasutas 
ga i .  Az ipar termékeiből mind több és dol·gozók legszélesebb tömegeit. Még 
töi>b kí\'án elszá'. : itást A nagy épí- nagyobb eröfeszitésekre. még fokozot 
tési munkák az ősz idején sem ,·eszi- t2bb n:iunka fegye:emre van �zükség. 
tenek :endületükböl é6 szakadatlanui fokozni kell a vasutas do!gozok mun
szá : i ítanunk kell a tégJáf. cserepet, kö- ka'endü'.etét. !<övessenek_ e!_ mind_e�t 
vet meszet és egyéb építési anyagot. a kocs1fordu;o olyan aranyu megrov1 
E �zál '. itásokat kivéle! és késede:em 

I 
dítésére, ame:y 'ehetővé teszi az uto:só 

·néikiil le kell bon}�! ilani. E� a f�Jté- to.má}:'! a szál ílásra felkinált iáruk 
tele annak, hogy oteves tervunk ide- elnle.et. 

SZOCIALIST A V ASúTERT 

� 

A Vasutasnap kifejezi 

a -.·asutas dolgozók harc::os 

békevágyát 

A jól végzett munkával a béke 
ügyét erösitjük. M:nden becsii 'eles va
sutasnak tudatában kel l  lennie an
nak, hogy munkájáért nemcsak népé
nek fece:ös, ha .1em a békéért harco:ó 
népek nagy csa l ádjának is. A Va„il
tasnapnak kifejezésre keli juttatnia a 
vasutas dolgozók harcos békevágyát. 
Dllnapente:én, Inokín, Barcikán és az 
ország száz más helyé1 békemüyek 
épü:nek és igényelnek épilöanyagot. 
A bányászok békemüszakok útján ter
me!nek mind nagyobb és nagyobb 
szénmenny:séget. Ezeket 

békeszállílással kell elvinniük a 
vasutasoknak a különböző rendel-

tetési helyekre. 

Az irá.iyvonatok, a ,,2000 tonnás", az 
,,500 kilométeres" vonatok, - béke
vonatok. 

A béke megvédése ügyében dol
gozik az a vasutas, aki fegyelme

zetten és zökkenőmentesen, balese
tek nélkül biztosít rakodási, vonat• 

összeállítást, vonattovábbítást. 

A VasutasnapoP fogadalmat ke."J, ten
nünk - fejezte be beszédét Bebrits 
e:v!árs, me:yet sokszor 6zaki101t fé'be 
a do:gozók tetszé.snyil·vánítása, a ha
talmas Szovjetunió, Sztálin és Rákosi 
elvtársak, a Párt és a hős szo,·jet va 
sutasok é.telése , hogy fokozzuk 
éberségünket a vasúton megbúvó el
lenséggel szemben. Az eKenség tuda
tában van a vasút nagyarányú nép
gazdasági és honvédelmi jelentőségé
nek. Ezért az etlenség támadásá11ak 
egy;k nagy célpontja a vasút. Mi11d 
nyíltabban mutatja fogafehérét a t'a-

1951 AUGUSZTUS t'S. 

Felejthetetlen élmény marad a parlamenti fogadás mindazok sziámára, akiket 
Pártunk Központi Vezet<'.Sséqe és a Maqyar Népköztársasáq Minisztertanácsa 
vendéqül látott a Parlament kupolacsarnokában rendezett fogadáson. Képün• 
kön Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés- es postaügyi miniszter és feleséqe fogad-. 

ják az érkezö Lenqyel József sztahanovista fömozidonyvezetöt és fefeséqét. 

súttuíl az ellenség. A Grősz-per is 
bizonyságot szolgá:tatott a vasút11á: 
megbúvó ellenség tevékenységéről. 

gyelmet és ki kell vetni magunk kö
zül mindazokat, akik nem használják 
ki munkaidejüket, akik i11dokolat/anu1 
túlóráznak, lazítják a normát, csalnak A klerikális reakció mélyen be van 
a bérekkel, megdézsmálják az árukat és .igyazva a vasutasok között és telkiismerellen ftanyagságukka! balese-azon mesterkedik, hogy megtörje 
teket idéznek elő. Ki kell vetnünk ma-a termelési versenyei< lendületét, 
gu11k közül azokat akik (ázíta,wk a szembe fordítsa a vasutasokat terv- munkajegyelem ellel!, a jobbotda/i szo-

!!az_daságunk �él�!lüzés;ivet, .?z ciá!demokratákat, szocialista épitésün.k osz, forgalom ideJere vallalt kote-
dühödt e/lenségcii. Csak így t•á!unk lezettségekkel. 

/ 
tel;esen mé/tóuá nagy Pártunk es 

Az eUenség el!eni harc sikere érdeké- kormányunk megbecsülésére, a va
ben meg kell szilárdítani a munkafe- sutas ünnepre: a Vasutasnapra, 

KurocskÍn elvtárs a hős szovjet vasutasok 
f 0 1.·ró üd,·özletét tol111.ácsolja 

Szünni nem akaró taps fogadta V 
V. Kurocskiti elvtársai, a Sz:vjetun ú 
vasútügyi miniszterhclyettesét, aki el
hozta a szovjet vasutasok torró, test
véri üdvözletét. 

Kurocskin elvtárs elmondotta: mi
lyen újabb sikereket érnek el a szov
jet vasutasok a kommunizmus diada l 
mas épitésében, hogyan segítik a béke 
hatalmas a l kotásainak, az új vizicrö
müveknek építését, a természet áta;a
kitásának sztál in i  tervét. 

- A szov jel vasutasok - mondta 
- figyelemmel és szeretettel k í-
sérik a magyar vasutas szaktársak 

sikeres munkáját. 

örömmel l á tták, hogy /1\agyar:rszág 
vasúthálózatának hossza már t 948 
végére fe:ü 'multa a háború előttit, 
s hogy a dunai hidak bámulatosan 
rövid idö a latt újjáépültek. Ugyanígy 
örvendetes, hogy Magyarország vasúti 
dolgozói feladatuknak tekintik, hogy 
az ötéves terv ideje a la t! öt új dunai 
és egy új tisza i vasúti hidat felépít
senek. És örömet vál t ki a szovjet 
emberekből az is, hogy a jelmondat. 
. . Tanuljunk a szovjet emberek/ól, sa
játítsuk el a szovjet vasúti dolgozák 
lzalaímas tapasztalatait" - a ma
gyar közlekedés dolgozóinak elve lett. 
A szovjet vasutasok őszintén örülnek 
az  önök sikereinek, gyözelmeinek! 

A koreaÍ. c::seJ1szlo-.·ak, 

ronúín. bolgár és francia 

küldöttek felszólalása 

Ezután Csen Gjo Szep, a koreai 
közlekedési és vasutas szakszen·ezet 
kö2,ponli vezetőségének elnöke beszé!l. 
Izzó szavakka I mondott köszönetet a 
magyar népnek azért a testvéri segít
ségért, amel l yel hozzájárult a koreai 
nép szabadságharcának sikereihez. 

- Felszabadító harcunkban vasuta
saink tömegével bizonyítjá k  be haza
fiasságukat, hősiességüket. Kern tö
rődve a kegyetlen, barbár bombázás
sal és a tüzérségi tűzzel, eredménye
sen biztosítják a szá l l ítást. A hös 
Ham Nam Szu vasutas tavaly augusz-. 
tus 20-án, amik�r vonatát megtámad-

lák az amerikai légi kalózok, nem 
ijedt meg a bombázástól és a géppus
kázástól, a heves támadás közben le
kapcsolta az  égö vagonokat s továb
bította a szerelvényt, nem törődve az
za l ,  hogy összeégette a kezét. 

Az idén februárban Ham Nam Szu 
a barbár bombázások a latt 12 
megrakott kocsit mentett meg .a 

pusztulástól. 
A koreai vasutasok küldötte beszéde 
végén további eredményeket kívánt a 
magyar népnek a szocia l izmus épité
sében. 
Vojtech Daub11er, a csehszlovák köz
lekedési dolgozók szakszervezete köz
ponti vezetőségének elnöke a cseh
szlovák vasutasok üdvözletét hozta . 
,,A csehszlovák és magyar vasutasokat 
11emcsak a vasúti vágá11yok kötik ösz
sze, hanem közös eröfeszitésük is a 
szocializmus építésében, a béke védel
mében" - mondotta többek között. 
Petár Petrov, a bolgár köz'ekedési 
szakszervezet küldötte üdvözlesében 
elmondta, h:gy a bolgár vasutasok 
egy héttel előbb ünnepel lék magas 
termelési eredményekkel Vasutasnap
jukat. A vasutasok közösségét mind
inkább á1 iogja az ,,500 kilométeres" 
és a nagylcrhelésű vonatok mozgalma. 

A bolgár vasútépítők kilenc nap
pal a határidő előtt törték át a 
Ba lkán-félsziget leghosszabb alag
útját, a ha1ki!ométeres l(oznica-

a lagulat. 

cia megbecsüfésél mutatja a magyar 
vasutasok iránt. /llajd a francia mun
kások békeharcáról beszélt. 

- A francia munkásosztá ly minden 
elnyomás és terror el lenére harcol -
mondta. Dok',munkásaink meg
tagadjá k  a hadianyag kirakását, 

vasutasaink számtalan alkalommal 
tüntette!< a hadianyagszállílások 
ellen, Franciaországban n�pról 
napra növekszik az áldozatkész, 

bátor bél<eharcosok száma, 
Az első magyar Vasutasnapot ün

nepi d isze'.öadás fejezte be a Margit
szigeti Szabadtéri Színpadon. A kitünö 
műsor, a melyet a Vasutas Központi 
Énekkar, az F:pítő- és Faipari Dol 
gozók Szakszervezetének l(özponti 
Népi Együttese, Fodor János, az  
Operaház művésze, Ascher Oszkár, La
domerszki Margit és a Vasasok Köz
ponti Népi Együttese adott elő, nagy 
sikert aratott. A díszelőadáson mutat
ták be Raics István - Szelecsényi 
István - Tóth László „ Vasutas in
dulóját", amelyet a Vasutasnap tiszte
letére szerzeitek. A MAV súm[óni·,u
sok ugyancsak sikert könyveltek el, 
Lukács Miklós vezényletével, s lelkes 
ünneplés követte Térey /llária vezény
letével a Vasutas Központi Zenekar 
népi részlegének, és a K,özp:nti Ve
gyeskar kitünö műwrát. A román vasutasok nevében Dimitru Bebrits Sarbu, a román közlekedési dolgozók Az ünnepi díszelőadáson 

szakszervezetének e lnöke beszélt a 
l:.ajos elvtárs, közlekedés- és posta -

román vasutasok munkaversenyéröl, ügyi miniszter beszédet mondott. 
amelynek scrán augusztus 23, Romá- Az első magyar Vasutasnap a 
n ia felszabadulási ünnepe tiszteletére margitszigeti ünnepi d íszelőadással 
értékes felaján lásokat tettek. A buka- végéhez érkezett. A magyar vasutas 
resti teherpá lyaudvar dolgozói a ki- dolgozók, a dolgozó nép mil l ióinak, a 
és berakási időtartamot 38 százalék- Pártnak, a kormányzatnak megbecsü-
kal csökkentették. !ésétől övezve, az eddiginél is jobb 

Végül /11arcel lea111zot, a francia munkával harco:nak az a l kotmány ün
vasutas szakszervezet titkára adta át nepére tett vái lalásaiknak túlteljesitésé
a francia vasutasság üdvözletét. Hang- vet az öszJ csúcsforgalom feladatainak 
s�J !y_ozta, hogy a francia vasutasok 

I 
megvalósításáért, s ezen keresztül a 

latJak: a Vasutasnap a népi demokrá- terv idö előtti végrehajtásáért. 

Csen-Gjo,.Szep elvtárs, Korea küldötte. V. Daubner elvtárs. csehszlovák küldött Dimitru Sarbu elvt'.:irs, Románia kü ldötte, Petár Petrov elvtárs. Bulqária küldötte, Marcef Jeannot, FranciaorszáQ küldötte. 



1951 AUGUSZTI./S 1 5. SZOCIALIST A VASOTERT s 
� -----------------------

Az alkótmány ünnepére tett vá l la lások tú lteljesitésével 
segítjük az őszi forgalmi verseny sikerét 

A munka biztonsága 
egyik elengedhetetlen feltétele a ter
melés emelésének, a tervek teljesíBorsí Imre €-S Nagy József ifi . iütő'< tek az öszi iorgalom zavarta!an lebo- tésé'1.ek. Kormányzatunk rendele-

egész sorát találhatjuk meg a Dú". 
receni Osztá/ymérnök.ség IV-es, 
11-ös és Vl-os szakaszán, ahol VW 
János osztály mérnök a munka• 
védelmi felelős felhívására azt vá
laszolta, hogy öt esetleg csak kér
heti a munkavédelmi felelős a hiá
nyosságok megszüntetésére. A hiá
nyosságok nagy részét a kitüzött 
határidőre nem szüntette meg, 
annak elle.'tére, hogy azok helyileg 
megoldhatók lett9k volna. Máskép• 
pen foglalkozna.k a munkavédelem 
kérdésével a Landler !enö Járómű
javitó Ozemi Vállalatnál, ahol a 
vállalatvezető, Brand Ferenc elv
társ a munkavédelmi szervekkel. az 
üzemi bizottsággal szorosan együtt
maködve harcol az üzemükben 1év6 
balesete/hárítási hiányosságok meg. 
szüntetéséért. Ellenőrzi a felhívás
ban közölt hiá,'1-yosságok megszün
tetését, szigorúan felelössé_gre vonja 
azon müuezetőkrd, akik a hiányos
ságok megszüntetését elhanyagol
ják. 

'A v8sut'as dol�t(Í,s már a „ Vasutas
nap'' hetében és át az! mege,ozö idö
be·n. úgy do.gozlak, hoev az augusztus 
20-i versenv vállalásait ' iega!ább 
au1susz:us 12-n•. az első ., \'asulas
napra. ''. telj�iu.ék-

A , vasutil„ do gozók azonban Aem 
elégszenek meg a ,. c•as1rasaapi" ki
vá'ó eredményekkel , hanEm azon igye
keznek. hogy m�g- a „ rnsutasnapi" 
eredményeket is messze tú.szárnya), 
ják. 

Ez a Je:ke� és öntudat<>& munka I á! 
6zik meg a békésci,abai fűtőház do!
gotóinál is . .  1./a.gy Károly kocsi1akatos 
193, Fazekas Sándor tüzikovác,;, 1 96 
Házalékos át !agte!jesílménnye1 dolgo-
2ik Or�6hiizán pél dául Mogyorós Jst 
\"án to• atásvezetö és brigádja 202 6Zá
zalékot ért el. A szentesi fűtőházban 
röpe-1•ű!é re iöt!ek össze a dolgozók. 
Itt tudták meg, hogy 

Csutora József kazánmosó 140 szá• 

zalékvs felajánlását 1 69, Biró Sán
dor esztergályos pedig 1 30 száz.a. 

fékos felajánlását 1 59 százalékra 

teljesítette. 

A szegedi terület i bizottság dolgozói
hoz hasonlóan küzdenek a miniszter
tanács ziiszlajáért a debreceniek is. A 
Debreceni Jármüjavitó OV-ben példáu!  
K.o,•ács Kálmán kazántiszt ító km ács 
157. Csukás László fúrósbrigád, _ � 
Aaf!.q László kerekesbrigád 1 26, 8,ro 
Káro,y armatúraiakatos 130, Zabos 
Lá;;zió kerékesztergál yos 13 1 .  Kocán 
zo;'án  eszterg�. yos 207 száz.a 1ék,s 
átlagteljöilménnyel '<üzd __ az a�gusz
tu5 20-i versenyben. A muhely at!aga 
elérte a 1 03. l százalékot . Az osztályok 
közötti ver,senvben e' só he, yen ál I a 
\' 1 1 1  osztálv · 1 1 0.7. mig a Vll  osz
tá'.v 1 02, 1 ,  a I l l .  osztálr 100.2 száza
lékkal a második. i l letve harmadik he 
lyen á l lnak. 

ki üzem a \\iskolci Jármüjavítóva' 
van versenyben és jelen.eg a debrece
n ek , ezetnek. 

A misko Ci területen a dolgozók az 
a 1 kotmány ünnepére tett ie ajánlásai
kat nagy általánosságban már a 
. .Vasu1as,u,pr<1" tei •esítették é6 mc,t a 
hátralfrö időre újabb fe: a;án ásokal 
tesznek . .  \H k�król a „ Va,utarnqpon" 
indították el .,né![yPs kapcsolt"-moz 
ga:omban az e'.ső ő.$Zi forgalmi vona 
tot. .,.0 -., , � ,  

A pécsiek a békem(íszakokban döntő 
többségben teljesitelték az a ugusztus 
20-i vá. la lás-aikat. Dombóváron Gu. 
rinyi Tibor, Radó Rezsö iorga!mi <Szo:. 
gálatte,·ök a vonatok terhelését 1 1 3, 
Faragó F óri án kocsimester a koc,,i 
mozgatást 122, Látos .lán06 tolatás
yezetö a gurítási egységidöt 165, mig 
Kooács Mihálv v011atl'e�etö az utazási 
�ebességet tolat&. vonattal 1 24 száza 
!ékra. Tarr Js,,·án votia!\ ezető és bri
gádja_ a keze!ő és tolató tehervonat 
utazási sebe ségét 1 1 3 százalékra te! 
jesite!te. 

A budapesti t<1rüieti bizott6ág terü
letén is számo· kimagasló eredménv 
született_ Példáu: a Kelet i Fűtőházban 
Sudán István sa lakos 1 63, Lolos Já 
nos csőiuvató 1 40. Szala; István 'ti· 
m06Ó 153, Torma 1st, án begyujtó 
167.8 százalékos te jesitmény1 érlek e! 
Cgyanitt Szilágyi Gyula  

napi kilométerlervét 275. tonna

tervét 305. széntakarékosságát 

27.6 száza'ékra teljesíti az alkot-

mány ünnepének tiszteletére. 

Ko"•ács Pál mozdonyvezetö sem marad 
e: Szilágy; mögött. Kovács pé: dául 
napi ki,nmétertervét 227, száza!éktonna 
ten·ét 4 1 2, a széntakarékO&Ságot 1 4.8 
gzázalékra teljesítette. 

A szege<li Almühe\ oen iii. Arva 
Ferenc esztergályos az  augusztus 20-i 
versenyben a békeműs-;r;akban 3 18  szá 
zal ékot ért el. 

A dun'apentelei vasúti üzem óol 
�ozó' a .. Vasutasnapra" ,·a.ó ió fe!,ké
�zülésse! teljesítették tú! az; augusztus 
20 i versenvdllalásai1. A békehéten 
eh·égezték á .,D" -út feletti betonhíd 
utolsó szakaszának próbaterhefését. 

Az új dunapentelei pályaudvar 
nyocadik vá,zányának építését be

fejuték és összekötötték • iő-
vonallal. 

llt'V a Dunai Vasmü ré<szére érkezö, 
gépék'<e] €6 építőanvagokl<al megra
kott vonatok most már síirübben � 
gazda<'ágosabban köz!ekedhetnek. 

A Szolnoki Járrnüjayitó OV do'go 
agi minden pénteken békeniüszak'l'kat 
tartanak. 

A Ferencvárosi Fűtőház dolgozói 

augusztus 20-lg 150 túlsúJyos vo

nat indítását vtl'a lták, de már több 

mint 185 ilyen vonatot indítottak 

és most újabb t 20 túlsúlyos vona1 

inditiísára tet1ek felajánl ást. 

A fía•a!ok sem maradnak el a ,-erseny 
be!t. Farkas Ferene mozdonyve�etö, 

egy 424-es géppel, 50 ki1ométeres se- nyo!ításában. Erdeke:tek a munkafe- tekkel, törvényekkel biztosítja, hogy bességgel 1821 tonnát todbbilottak gyelem megszi l árdításában. abban, a vállalatok vezetőségei, szakszol-1 250 tonna he:yett Misko:cról Hatvanba hogv öntuuatos vasfe,zye!men felépülő •1 f " ' k  · k t ·· öd '  k é6 69 mázsa szenet takarítottak meg eredménveikke: méginkább erősítsék ga ati 0nd sege • or 1ene az 
ezen a z  úton_ • népgazdáságunka, és ezen keresztül a egészségesebb és biztonságosabb 

Hosszan sorolhatnánk fel a jobbná SzoYjetunió ,ezette béketábor. 6í.OCia• munkakörülmények megreremtésé-
jobb eredményeket, amelyekkel do'go l ista  építésünk ütemének meggyon;itá- uel, a dolgozók szociális helyzeté-
zóink biz,myitják: hálájukat és s�re- 5ára irányu'ó fáradozásainkat. nek megiauításáual. tetüket a , Párt és a kormányzat iránt, A .. Vasurasnap" le'.kes hangu, atá\'al ----------: k a ,Yascaasna.p" rendszeresitéséért. Jó iendüle1esen küzdjünk továbbra is a / PARTUNK JAVASLATARA lmá:y

r: munkájukka,. az el'enség elleni · harc I minisztertanács vándorzászlajáért, az 
fokozásával bizonyitjá'<, hogv -érdeke:- őszi forga.0m sikeréért! zatunk ezen törvények, rendeletek 

betartásának és végrehajtásának 
ellenőrzését a szakszeroezetek irá
nyitásával magukra a dolgozókra 
bízta. A SZOT elnökségének 1950 
október 6-i határozata eredmé,•1ye
ké11t a szakszervezetekben létreiöt
tek a munkavédelmi szervek, akik-
11ek feladatuk harcolni a ;obb, 
egészségesebb munkakörülménye
kért, a balesetek megelözéséérf. 
Kormányzatunk külön rendeletben 
szabta meg a dolgozók szociális Lé
tesítményekkel való ellátásának alsó 
határát, megál/apitotta az üzem 
szociális létesítmények minimális 
normáit. 

Pável Szemjonovics Szmetankin üzenete a magyar vasutasoknak 
PáYe: SzemjonoYic„ Szmetankin elv ha'.adást a 6ZOCia:izmus és a kommu 

társ. a moszkvai me1ro építkezések ,1izmus fe,ép!tésé-ben .  Szmetankin elv
Sztá'.:n-dljja' kitüntetett mérnöke, az társ e:mondotta, hogy a szovjet va
e!sö magyar \"a6utasnap a:ka:mabó. sutasok örömme; hal'.ott.ák a buda
nsdióüzenetet intézett a magyar ,·a pesti fö:dalatti va;;út épHkezésének 
sutasokhoz. S,meta'1kin e, vtárs a ;;zov- megk-ezdését és az olt do'.gozók jó 
jet va utasok nevében üdvözölte a eredményeit. 

k ·d h · - A szoujet vasula.sok meg uan.nak magyar ,·asutaso ·at. mai angsu gyözJ5dve arri,, hogy a Magyar Dol-lyozta, hogy a ,asúP szá::itás mun gozók Pártjának és Rákosi Mátyásnak kája l>iztos(tia a �ép�a�daság va '?· gondoskodására a magyar va,ut�of/ menny, aganak feJlodeset, a dolgozok újat>b sikerekkel vá.'aszo:nak - feiezte 
ku'.l�rá:;� 

. 
é� a�yag: _ szim·ona·'. á!�ak I b� _a_ .. magy!lr vasutas�kho,z _ intézett 

eme.kedeset es b•2tos1t1a az e'ore rad ,ouzenete• Szmelaril(in e dars. 

Prieszol és Felcsúti elvtársak nyilatkozata a moszkvai rádióban 
A y\osihaban tartózkcdó magyar Felcsuri Lász'ó eh-társ. a SzovJe! 

vasu taskü: döttség vezetőjének, Prie- u nióban tartózkodó magyar vasutas
szo' Józsei e:nársnak, a .\1agyar ;-.;ép kü. dött ég tagja is beszámo'.t tapasz 
köztársaság köz'.ekedés" m:n'sztere e!ső ta•lata:róJ a moszhai nádióban. E. 
he'\'et\eséne'k n,·· • atkozatát közvelilette mondOita. hogv a kü:döttség tagjai 
a mMzhai rádio. a szovjet vasutasok központi technikai 

- A merre járwnk mondotta házában meggyözödlek a fizika; 19u•1• 
Prieszol e'nárs -, rende:. fe�yelmel kások és a m{i.�za�i érMm,ségiek al
po11tosságot, riszcaságot, az urasokéa, ko:ó együl!miík"dési-nek gya�or/af; 
va:ó udoarJas bánásmódot. az uta- megi·alósításáró/. _ Felcwtí e1�,1árs 
sok kénye mérő/ való _gondoskc,dást •e'kesedéos�· besré t a moszhai rad:ó 
láttuk a 5,ovjer vasutakon. Gyö11yöri1 ban a többi között azo�n'>' az újtlm•sú 
példá;t :áttuk mindenütt az eí!,yütfmii- rnozdonvokró', ame yek 10 1 2  000 
ködésnek. az egyes szolgálati ágak. tonnát fs ,·ontatnak. 

1 \IASlJTOZEMONK TEROLET!.N 1 
jelen(ös számban alkalmazunk úi 
munkaeröt, közöttük nagy számban 
nöket. akiknek egészségével, testi 
épségével és szociális helyzetével 
oaló nemtörödés veszélyezteti a 
munkaerőtoborzás sikerét, a nők,wk 
a termeló munkába való bevonását, 
a sziikséges munkaerö biztosítását. 
A Lazaságok és hiányosságok meg
türése az ellenség malmára hajtia a 
vizet, akik ezen a területen is aka
dályozni akarják vasútüzemünk 
szocialista fejlődését, a tervek tel
jesítését, nehézségeket gördítenek 
az őszi csúcsforgalom lebonyolítása 
elé. 

ua/amim azok sze,lemi és ;izikai do'. - .Wi, a Szot'ie'tmióban tartózkodó 
gozói egymásközötti f'í/,_qii -wuiködésé- magyar Msúti de·egác;é, 1af!,_iai . . a�! 
nek - mondotla a többi közölt Pr;e. igérjlik, hOf;!f a sok nag!{szeru rs _ 1e1-
szo1 e:vtár,;. aki befejezésű, a Szovjet - tett munkamódszer a!kaf mazasan,'! 
un'óba;i tartózkodó magvar Ya,utas 

I 
haz,inkban, a magyar vasutakon elso

kii'.döltség tagjai nevében Gdvözö'te t•ona'.beli harcosai leszünk - ie_iez!e 
a Vasu•asnap a ka'mábó! a magya r be Fe.csur; e\·társ a moszhai rad o 

.4 rendeletek betartása és végre
hajtása teré-i komoly hiányosságok 
mutatkoznak. A vál/alatvezetöségek 
és szakszolgálati főnökségek egy 
része nem tartja, illetve nem tar
latja be a dolgozók egészségét, 
testi épségét védő törvényeket, ren
deleteket, balesetelháritási óvórend
szabályokat. Egyes vezetök még 
mindig nem látiák a munkavédelem 
és a termelés közötti szoros össze
függést, nem ismerték fel, hogy 
csak a biztonságos munka lehet ter
melékeny és így Lebecsülik a mun
kavédelem fontosságát. Az fjzemeík 
lerülelén lévő hiányosságokkal 
megaUwsz·1ak, azok me{!szií.ntetését Kormányzatunk határozatot holiberálisan kezelik és igq módot 
nyuitanak az üzemen belül meg- zott, amelynek értelmében 200 fo-

vasutasoka1. ban teli nv· •'kozatát. 

húz6dó ellenség további kártevésé- ri,'1-tig terjedő bírságolási jóggal ru
nek. A munkauédelmi szeroeknek a házza fel a szakszervezetek munka
hiányosságok határidőn belül való z;édelmi felügyelöit. a jog szigorú 
megszüntetését célzó fdhioásai/ fi- gyakorlására, a balesetek és meg-

A vi lág minden részéről érkeztek üdvözlő táviratok gye{n,en kioül hagyiák. ,\"em har- betegedések elleni harcra, a iobb, 
colnak a felsőbb szakszolgálati egészségesebb, a dolgozók kedve-

a magyar Vasutasnap alkalmából szervek felé a hiám1osságok meg- zőbb munkafeltételeinek megterem. szüntetéséért, még abban az esetben tése, a munka biztonsága érdeké-A7 első magyar Vasutasnap a. tatták ki lejezésr� dolgozóik érzel- sem. amikor azok oz üzemen belül 
kalmaból a hatalmas Szovjetumó hiís meit az; e sö Vasutasnapon. A !randa megoldhatók len-zének. Nem ellen- ben. 

• . .  , asutasai küldtek e:sőnek üd,iiliií es olasz szakszervezeti szJwts.-g 
őrzik rendszeresen a szállilóeszkö- A szakszervezetek buntetési 1og-

taviratot A Vasúti zá l litó ;\\unkits:k hangsú,yozta táviratában a meg•l½u· 
h . . - L' Szi'vet:'ége Elnöksége 110vében <:se- vásnélküli harcot, amelly.-1 dolgoz0tk zök, daruk, csigasorok, emelök. biz- gal való felru azasa nove t a mun

r�<lnicsenkó elvtárs tolmácsolta a küzdenek a jobb életleltételekérr. a tonsági berendezések és kézi szer- kavédelmi szervek felelősségét. A 

S1.ovjelu111ó vasutas dolgozo;na_k békéért, sz�mben az imperialistak el- számok ri.1/apotót. Nem foglalkoz• 
1 

büntetéseket a szak.szervezetek 
forró üdvözletét és új sikereket k1- nyomó po:itiká_iával. ame:y ny,l•.,01 1 nak az üzemi rend, a tisztaság munkavédelmi osztályai nem mint vánt a magyar ,asutasoknak az es szenvedést jelenl számukra . - . 1 , l tt , k d, lk l 'k 1 l A Marl·ans· ke-Lazneban u·· du·· _0·• ma- megleremtesevel, az II onnan , e ue erőszakos intez e est a a mazza öléves (erv teljesítéséért, a szoc,a s a 
Magvarország felépíté,éért és a béke 8) ar , asulasok sem ie"edknlek meg az dolgozók baleset elhárítási oktatá- munkájukban., mint ahogy azt egyes 
megvédéséért virntt harchoz első Yas�tasnapró' és a Szo\'jetun!_ó - sára nem fektetnek súlyt, a meg- vállalatvezetők, szak.szolgál.ati fón.ö. 

UgyancsHk meleghangú táviratot b�n (artozkodo magyar vasutas i<_al,: törté11t balesetek bejelentését el- kők személyeik ellen irányuló 
k ·· i ctt k K' A' b "  'a Le11g,·e· drttseo-gel egyetemben Ug)anc�aa 

1 1 ·  "k b L t k t . 
d . t . a.d .  k . • . u e m

a, ·. �
n

, · . . ·· 1 ,y ·r n•ag üdvözölték a Vasutasnapot. mu asz ,a , a a ese e e nem u1.zs- rosszin ulatu am asna mmosi-orszá_g. Csehs
\
zl_o,·ak.a.

D 
B
k
ulg�

k
na

� a �öbb�záz 1á,•ir3t érkezett a mal,(yar gálják ki és a fe_lelös személyekkel tették. Nem érezték a tett i.11.tézke· Roman a a . {'met emo rali u, .. k , 1 „ t' l I l< h . . k L f 1 . 
, k • k K- t' · . 

1 n-ezetei vasutas uzeme es szo ga.a 1 ·e :,-e szem en nem 1ama f' egye m,- désben Pártunk es ormanyzatun oz arsasag va�u as sz� • , 90:!l:02:_ói�ol, de ugyancsak tá\"irat il ag leg. A hiá,'lyosságok kőo�/keztében dolgozók iránti féltő gondoskodá-A marshall trnlt orszagok Kem1'ny 
I 

ud,·ozoltek a szakszervezeten k•1 esz- , .. . a .  . . , . .  narcban á l ló dolgozói ugyancsak m•- tül vasutasainkat a testvér mag.1-;ar I 
a balesetek szarna noveked1k._ Az sat, amely a szocializmus epitesé

leghangú üdvözlő táviratokban Jüt- szakszervezetek vezetőségei is. ilyen és ehhez hasonló lazasagok nek rohamos fejlődését<el mindi?b: 
.------------------------�-----------------1 ban előtérbe kerül és feladatava 

==:e---- teszi a ió uezetöknek a dolgozókkal 

k k kii ött ltott4k meq I Nemzeti Sza lcinban az els6 0rszáqos Vaaut.u A Vasutasnap al4almából ilnnep_élyes erete 
. :.e hrlott vandéq Jelenlétében. Képünkön llácz K41mán elvtárs, a Kép%6müveszetl- és UJ1to Klá\h�ast• lla qys

�,::!�zédet" mondja. El6tte Jobbrot- batra· Vaszlt!J Va�zll)evlcs Kuroeskl_n Vasutasok Szal<sz.ervezeténe�é t J áÍa 
mi� �9fterhetyettes. Blaz:senov elvtárs. Szti lin di ja$ sztahanovista mozdonyvezeto, elvtár$, • novJet kö•:t;.a:öli�I Jó:Hef elvtára, • vuutpotl tikal Osztály helyett•• vezetője. 

való állandó törődést. 

1 NEVELö ESZKöZKENTla birsá-
BEVEZETJOK golást 

-;;;;nkavéde/mi osz/ályu-zk munkájá
ban a megtörtént hibák, a feltalál
ható lazaságok megszüntetésére. A 
büntetés okát és mérvét nyilvános
ságra hozzuk a sajtóban. Szakszer
vezetünk munkavédelmi osztálya az 
elköuetkezendö idöbe,i élni fog 
ezen jogává{ azok ellen, akik a 
munkavédelmi rendszabályok végre
hajtásának elmulasztásával veszé• 
lyeztetik a termelő mu,'tka bizton,sá
gát, felemelt ötéves teroünk célkitű
zéseinek megvalósítását, 

Munkavédeimi osztályunk csak 
úgy fog tudni ezen fela.datának 
megfelelni és eredményeket elérni, 
ha a vasutas dolgozók széle·s réte
qei támogatják m(lnká;át, bátran 
feltárják az iáemeikben feltalál
ható hiányossd,!okat, lazaságokat 
és széleskörű politikai neuelö mun
kával nevelik dolgozó társaikat az 
óvórendszabályok, re."ldeletek, tör
vények betartására, a fegys:lmezet
tebb és biztonságos munkára. 

Budapest, 1951 augusztus 14. 
Kvassai fstván, 

a Központi Munkavédelmi Osztály 
vezetöje 
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A Vasutasnap alkalmával szerte az orsZ!áqba.n diszelöadásokat rendeztek. Ké
pünkön a marqitszíqeti Szabadtéri Színpad d iszelöadásának eqyik népi tánc• 
jelenetét látjuk, amelyet hatalmas sikerrel mutatott be a központi tánceqyUttes. 

Az augusztus 13-18 között tartandó szakszervezeti taggyűléseknek 
segíteniök kell az őszi csúcsforgalom lebonyolítását 

Augusztus 13- 18 között szakszerve
zeti taggyíí!éseket kel-! tartani. A tag
gyü'.éseke.i ezúttal a munkafegyelem 
és a takarékosság kérdését tárgya l 
ják meg. 

Az üzemi beszámoló alapjául a 
SZOT \'. teljes ülé6ének jú l ius 28 án 
hozo.t határozata 5zolgál, amely szer
\·esen egészíti ki a idevonatkozó e'.őbbi 

p.árt. és kormányhatározatokat. 
A 5zakszervezeH taggyíi'ést össze 

kel l  kötnünk a VI.  Országos Vasu!
iizemi Értekezlet határozatainak, a 
N1.,-utas11ap; fogadalom és az őszi 
csúcsfurgatom feladatainak el \·égzésére 
rnló mozgósítással. A taggyűlésen fel 
kell használni  az e'.őző szakszen·ezeti 
taggyülé6ek tapasztalatait. 

Pányin elvf6rs levele Lengyel Józsefhez : 

MINDEN MAG YAR VASUTASNAK 

ÚJ SIKEREK ELÉRÉSÉT KÍVÁNOM 
Drága Barátom, Lengyel Józsefi Leveledet nagy figyelemmel és 

nagy érdeklődéssel olvastam. Köszönöm Neked a meleg baráti hálával 
telt szavaidat és jókívánságaidat. Nagyon örülök, hogy engem és a ma
gyar vasutasokat már régen összefüző levelezés nemcsak. hogy nem sza
kadt meg, hanem ellenkezőleg, 1wpról napra erősödik. 

Ez ragyogó bizonyítéka a magyar és szovjet nép egyre növekvö 
és egyre erős'ödö barátságának. 

Drága Barátom! Leveledből értesültem, hogy mozdonyvezelőilek 
nem ritkán 15.000 kilométeres utat is befutnak a gözmozdonykazán ki
mosása nélkül. Ez nagy eredmény. mellyel jogosan büszkélkedhetsz. 
írsz arról is, hogy még akadnak nehézségek a munkában, s hogy ezek a 
növekedéssel járnak és nem ijedtek meg tőlük. Megelégedéssel olvastam 
a sorokat. Helyes! Nem kell félni a nehézségektől, én hiszem, hogy le
győzitek és áj, hatalmas sikereke.t érlek el. Bizonyítékul szolgálnak erre 
a magyar vasutasok eddig elért eredményei, az a valóban hatálmás 
munká, melynek nyomán újjászülettek a fasiszták által, a háború alall 
lerombolt vasútak. 

Mikor nálatok voltam látogatóban, elmondtátok, hogy azt a felada
tot állítottátok magatok elé, hogy még bátrabban vezetitek be az UJ 
technikát a vasúton. Mi is feladatunkká tettük a kazánoknak meleg álla
potban való kimosását. komplex javítóbrigád szervezését és végül a pá
ros és három vállószemélyzetes utazásokat. Nagyon szeretném megtudni, 
hogy silierült-e nektek megvalósítani ezeket az intézkedéseket? Ugyszin
tén az is érdekel, hogy milyen változások történtek a mozdonybrigád 
összeállításában. bevezettélek-e a mozdonyvezeiőhelyettes tisztet? 

Néhány szót magamról is szólok. Amint tudod, a moszkvai „Szorti
rovocs,wja" (osztályozó), üzem fütőházában dolgozom. A mozdonyveze
tök brigádja - melyet én vezetek - most a mozdonyok napi átlagos fu
tásának növeléséért és a ·nyersanyagtakarékossilgért harcol. Sok moz
donyvezető 

� napi állagos futást elviszi 500, sőt még több kilométerig is.  
Nagy tmuikát fejtünk. ki a javítás megszervezé!!éóen és már elértük 
a javítás .szigorú cikl ikusságát. Ez egyik legfontosabb előfelté-

tele annak, hogy még jobb eredményeket érhessünk el. 

Egy jó hírt akarok még közölni Veled: csapatunk öt mozdonya a 
kommunizmus építésének szállítási munkáját végzi. Feladatú/ tűztük 
magunk ·elé, hogy ezt a megtisztelő megbízatást a legmagasabb szín
ten teljesítsük. A kommunizmus építkezései közös ügye az egész szovjet 
népnek és mi- fáradhatatlanut dolgoz,wik, hogy minden lehetőt megte
g11ünk érte. Akkor, amikor a háborús gyujtogatók emberek elpusztítá
sóra készíte.nr;k fegyvereket, mi, szovjet emberek békés alkotó munkával 
vagyunk elfog/alva, 

Kötelességünk erősíteni hatalmas hazánkat, a béke támaszát, 
imc, ez az, amiért ilyen �roteljesen dol gozunk. 

Kívánom Drága Barátom, Neked és minden magyar vasutasnak új győ
zelmek elérését: Ti a béke' ügyéért. dolgoztok. 

Forró ,;umkásüdvözletemet küldöm Neked és egész szívemből kívá
nok munkádhoz _új _sikereket. 

· I. Pányin. · 

HONVÉDLEVELEK 

A VASUTASNAPRÓL 

Néphadseregünk derék fiai leve
lekkel felkeresték lapunk szerkesztő
ségét. Ezekben a levelekben jó mun
kát kívánnak a szocia l ista munka
versenyhez és beszámolnak a rról, 
hogy a ta rtalékostiszti kiképzésen 
hogyan vesznek részt, s hogyan 
válnak szocia lizmust építő hazánk 
tántoríthatatlan harcosaivá. 

Maczkó József például így ír töt
be.k között: · .,Csatlakowm a verse
.iiyetekhez. augusztus 1 2-re, a „Va
sutasnapra", s a lkotmányunk ünne
pére. \'ersenypontnak csak azt ·tu
dom felajánlani Nektek, hogy min
den tudásomat és szorgalmamat 
ielhaszná lva a .k iképzésben. a tanu
l ásban, mert ezzel tartozom Pártunk
nak és népünknek. Ez a tu,Jat ad 
nekem erőt, hogy megért-:tek Ti  is  
mu nkánkat és velünk együtt építitek 
boldog hazánkat." 

Eimo'ldják ezekhen a levele.kben, 
hogv sok vasutas sztahanovista és 
kiváló munkás, öntJdatos dolgozók 
vannak közötlük és azért mentek a 
'léphadsereg sora iba, hogy megmu. 
tassák: nemcsak építeni tudnak, de 
meg tudják védeni hazájukat is. 
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A koreai szál l ítómunkások szakszervezetének levele 
a magyar szál l ítómunkásokhoz 

Mi, koreai szállítómunkások, - akik harcot vívunk az amerikai te
riiletrab/ók ellen, - forró, harcos kézszorításunkat és üdvözletünket 
küldjük a népi Magyarorsfág szállítómunkásainak, akik a Szovjetunió 
önzetlen támogaiásávat harcolnak a nagy népgazdasági terv teliesíté-
séért és a tartós békéért az egész oilágon. 

Lelkünk egész mélyéből határtalan hálát mondunk önöknek, .:.... akik 
következetesen segítik a koreai népet, amely hazája lzahadságáert és 
függeltenségéért harcol a fegyveres amerikai beavatkozók ellen,- őszinte 
és önzetlen segítségükért és testvéri támogatásukért . 

Mi, koreai szálliómunkások, hősiesen harcolva a győzelem biztosítá
sáért a háborúban, sorai�4ból olyan bátor férfiakat. termettünk ki és ter
melünk ki, mint amilyenek a hős Han Nam Szu és solz más viléz. 

Bármilyen gaztetteket is hajtsanak végre, búrhogyan is tomboljanak 
az amerikai barbárok, okvetlenül kivívjuk a végső győzelmet, a nagy 
Szovjetunió, Kína és a népi demokráciák országainak, valamint az egész 
világ békeszerető népeinek egyetértésével és támogatásával, az amerikai 
területrab-lóknak · egy Sii!álig való megsemmisítéséért folyó elkeseredett 
harc·ban. 

Kívánunk önöknek, drága barátaink, -. akik aiadalmasan. halad-
nak a szocializmushoz vezető áton, - még több sikert! 

Eljen Rákosi elvtárs, a magyar nép bölcs ve�ére! 
E/jen a koreai és magyar szállítómunkások barátsága! 
Eljen a béke az egész világon! 
E/jen a béke megdönthetetlen. támasza az egész világon, - a nagy 

szovjet nép és annak vezére és tanítója, minden békeszerető nép barátja, 
a nagy Sztálin! 

Kovács János százados bajtárs 
levelében arról számol be hwv a 
ferencvárosi dolgozók csap�tzá;zlót 
aján lottak fel alakulatuknak. Azl 
üzeni a levelében vasutas ba j társai
nak, hogy nyugodtan dolgozhatnak, 
mert a munkásosztá ly hatalmán a la
puló néphadsereg megvédi a békén-

A ket. szabadságunkat és épftő mun
kánkat. 

A Koreai Szállítómunkások 
Szakszervezetének Központi Bizottsága 

román vasutas válogatott megérdemelten győzött 
a magyar vasutas válogatott el len 

A KPM harmadik jelentése 
a vándorzászlóért folyó küzdelem 

állásáról 
Az elmúlt napokban adta ki a köz

lekedés- és postaügyi min,isztérium 
harmadik jelentését a minisztertanács 
augusztus 20-i, közlekedési vándor
zászlajáért folyó verseny á l lásáról. 
Eszerint :  

ELSO HELYEZETT: ,\IA V Eszaki 
F(i_!öh�z. � "<?ntatási _ miíhely dol go
zo1 136 szaz.a,ekra teJJesiJették tervü
ket. Az egv üzemi mozdonvra eső 
Rapi ki'oméier-teljesitmény 152 ki:o
méterről 1 72 ki lométerre emelkedett. A 
,.2000 tonnás"-mozgalomban to,ábbi
tott napi többierheJés 1 387 tonnára 
emelkedet.t, a „mosástóJ -mosásig"
mozgaiomban pedig az átlagos kilo
méterteljesí[mény 5800 ki lométerről 
t 0.400 ki lométerre- Va lamennyi moz 
dony résztvesz. a „Minden út jövedel
mezőségéért" folyó mozgalomban. 

MASODIK HELYEZETT· Fővárosi 
Au'obuszvállÍllat: 

HARMADIK HELYEZETT: Posta 
Budapesti Hálózatépítő OV. 

1\EGYED ! K  HELYEZETT: Landler 
Jenő Járműjavító OV. 

Az egyes ipariigakon belül 

a helyezési sorrend a kö� etkező: 

VASUTVONTATAS: 1. MA V Eszaki 
Fíítőház, 2- Ke:eti Fíitöház, 3 . . Mis
kolci Fiitőház. Uto'Só a Nyíregyházi 
Fűtőház.. 

VASOTFOR.GALOM: 1. Rákosren
dező állomás, 2. Bud-apest-Ferencvá
ros ál lomás. Utolsó a füzesabonyi á l 
lomás. 

VASOTPALYAFENNTART.AS: J . 
Szombathelyi osztá!ymémökség, 2. 
Hódmezővásárhe yi osztá lymérnökség. 
3. O-Miskolci osztáJymérnökség. Uto!só 
a Yáci osz•ályrnérnökség. 

VASOTMOHELYJ SZOLG,\LAT: 1 
Landler Jenő Jánniija,•itó OV, 2- Deb
receni Járműjavító OV, 3'. Esz.aki 
Jármíijavíló OV. UtoJsó a Szombat
helyi Járműjavító OV. 

VASOTKER.ESKEDELMI SZOLGA
LAT: 1. Budapest-Józsefváros keres. 
kede/mi főnökség, 2- Nyugati-pályaud
rnr kereskedelmi főnökség, 3. 

Dombóvári kereskedelmi főnökség. 
Uto!só a debreceni kereskedelmi fő
nökség. 
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A KöZLEKEDÉS- !SS POSTAOGYI 
MIN ISZTÉRIUM 

ÉS A VASUTAS SZAKSZERVEZET LAPJA 
Megjelenik havonta kétszer 

Szerkeszti a szerkesz16 bizottság: 
r,aptula.\donos: a [{özlet,edés- és Posta
Ül!Y' Minisztérium l. Vasut1 Főosztálya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztöség és kiadóhivatal: 

Budapest, VI.. Munkácsy MiháJy.u. 16. 
Telefon, 1 13-887. 1 24-893. 313-744. 

Szikra Lapnyomda, Budapest. Vili., 
József-körút 5. 

Felelös nvomdavezetö.· Kulcsár Mihály 

Az elsö magyar Vasutasnap a l 
kalmából az ország valamennyi Loko
motív Sport Köre sportünnepséget tar
tott. A jólsikerült bemutatókat a leg
több helyen Ja bdarugó mérkőzés zárta 
le. 

A Vasas-pályán az országos vasutas 
nagygyűlés második  részében b:nyoli
tottitk le a román és magyar vasutas 
válogatott közötti mérkőzést. 

öt óra előtt néhány perccel futott ki 
a kél csapat a pályára. Minden játékos 
kezében virágcsokor volt. felsorakoz
tak a pálya közepén, majd a vasutas 
zenekar eliíbb a román, majd a ma
gyar Himnuszt játszotta el. Ezután a 
két csapat játék:sai a néziík tapsai kö
zepette a virágokat a közönség közé 
szórták. 

A román vasutas válogatottban 
Dungu. - Tirják. Demeter, Cristescu 
- Szocsek, Berta, - l\'icsa, l'illand, 
Radu/escu, Marian, Filolli játszol/. 

A magyar vasutas válogatottban: 
I!orváth - Rédei, Tölgyesi, B. Nagy 
- Jeszmás, Kulcsár, - Papp, lmri, 
Tihany, Czigony és Magyar játszott. 

A mérkőzést a tervszerííbben és gól -
ratöröbben játszó román csapat 4: 1 
arányban megnyerte. I dőnként jóira
mú, színvonalas játék�! jclcnletl a kél 
ország vasutas válogatottjának mér
kőzése. 

Az első félidőben a román csatár
sor ötletesebben, tervsz.erübben ját-

szott, mint a magyar. Ebben a játék
részben a magyar támadó sor nem 
tudta tartani a l abdát, a leadások 
rendszerint el leniélhez mentek, s hiba 
vol t  az is, hogy a magyar csatárok 
nem értették meg egymást. 

Csak a védelem kitünö játékán 
mulott, hogy a román csapat nem 

tudott több gólt rugni. 
Szünet után az első 20 percben a 

fel frbsitett magyar csa!ársor több hely
cserés, lendü:ete5 támadást vezetett, a 
gólhelyezeteket azonban nem tudta ki
használni .  Amik�r a román csapat is 
vá l toztatott támadó során, ismét átvet . 
te a játék irányítását és a kapkodó 
magyar védelem mellett bíztosan, meg
érdemelten szerezte meg a győzelmet. 

A 22.000 nézö elölt lejátszott mér
kőzést a közönség nag� érdeklő
déssel kísérte végig és lelkesen 
megtapsolta nemcsak 11 ma gyar, 
hanem a román csapat góljait és 

egy-egy kiugro teljesitményét. 
A Vasutas Szakszervezet serlegét a 

mérkőzés végén a szurkolók lel kes 
tapsa közepette nyújtotta át Krrkó Fe
renc elvtárs, a Vasutas Szakszervezet 
Szervezési Osztá lyának vezetője a 
győztes csapatnak, valamint mindk�t 
csapat tagjának a Vasutasnap emle
kére készített emléktárgyat. 

A vasutasnapi Onnepi naqyqyüfés második részében ?.2.000 nézö eíótt román
maqyar vasutas váloqatott labdarúqómérkéizést tartottak. Képünkön a román 

kapus, Dunqu eqy V<!SZélyes labdát foq el. 
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A szakszervezet harci feladata Az augusztus 20-i munka verseny _ _ 
az aszi csúcsi orgalom sikeres lebonyolítása iJs a minisztertanács vlindorzliszlajlinak gyöztese a közlekedésben 

Írta: Rácz Kálmán, a Vasutasok Szakszervezetének titkára 'A HÁMAN KA Tó' FÚTOHÁZ 
A vasút dolgozói megkezd-

ték legnagyobb feladatuk: 
az őszi csúcsforgalom lebonyolítá
sát. Hosszú heteken át, alapos kö
rültekintéssel készült a vasutasság 
a nagy munkára. Az augusztus 
elején tartott Országos Vasútüzemi 
Ertekezleten számos hasznos javas
lat hangzott el a dolgozók, a szta
hanovisták részéről, nem egyszer 
bírálat formájában a vezetés és a 
mozgalmi szervek felé. Ezek a ja
vaslatok nagy segítségei nyu jtot
tak ahhoz, hogy az értekezlet ered
ményes legyen. 

Az őszi csúcsforgalomra való 
politikai és technikai felkészülést 
nagymértékben elősegítette a pár
tunk, Rákosi elvtárs javaslatára 
hozott minisztertanácsi határozat, 
amely minden év augusztusának 
második vasárnapját „vasutas
nappá" nyilvánította. Ebben a ha
tározatban az egész magyar nép 
elismerése jutott kifejezésre a vas
utasok eddigi eredményes munká
jáért. A vasutasnapra munkafel
ajánJásokkal, békeműszakokkal, 
békevonalok indításával készültek 
dolgozóink. A szolnoki fütőházban 
például 12 fel€mell sebességű és 
10 „2000 tonnás" vonal indítását 
vállalták. Az állomás dolgozóival 
együttműködve, vállalásukal 16 fel
emelt sebességű és 21 „2000 ton
nás" vonat indításával túlteljesítet
ték. 

Vasutasaink a vasutasnapon fo
gadalmat tettek Rákosi elvtársnak, 
hogy az őszi csúcsforgalmi felada
tok elvégzésére, a felemelt ötéves 
terv második évének sikeres túltel
jesítésére irányuló harcukban kemé
nyen megállják helyüket. A tatabá
nyaiak például megfogadták, hogy 
az irányvonatok számát 20 száza
lékkal emelik, december l-én elin
dítják az 500• irányvonatot és a 
von a tok terhelését 15 száza lékka 1 
túlteljesítik a harmadik negyedévre. 
A hatvani fűtőház dolgozói pedig 
megfogadták, hogy szénmeglakarí
tási tervüket 623 tonnával túltel jesí
tik, a mozdonyok fulójavítási költ
ségét l 00 elegytonnakilométeren
ként 20-ról 16 fillérre csökkentik 
és 1951. évi tervüket már novem
ber 15-re befejezik. 

J !yen fogadalmak ezreit hoz-
ták el a vasutasnapra a 

békevonatok. Megkönnyíti a fel
ajánlások teljesítését, hogy szovjet 
vasutasvendégeink bőségesen adták 
át tapasztalataikat a magyar vas
utasságnak. V. Blázsenov elvtárs. a 
Sztálin-díjas szovjet mozdonyve
zető, az 500 km-es mozgalom meg
indítója, nagyszerű . tapasztalatok
kal gazdagította a „Hámán K.ató" 
Fűtőház dolgozóit. !gy, ö javasolta, 
hogy a mozdonyszer.nélyzet kössön 
komplexbirád-szerződést a kiszol
gálószemé!yzeltel, a mozdony fűtő
házi, tartózkodási idejének minimá
lisra való csökkentése végett. Fel
vetette azt a gondolatot is. hogy a 
gépek megjayítir&át a· mozdony mo
sása alkalmával .végezzék el 
így nem kell kétszer kivonni a 
mozdonyt a forgalomból. 

A vasutas szakszervezetnek, min
den szervezetünknek, 
· minden funkcionáriusuiiknak 

alapvető feladata, hogy a dol
gozók lelkesedésére támasz
kodva és kezdeményezéseiket 
felkarolva, jól szervezze meg a 
feladatok teljesítését biztosító 

szocialista munkaversenyt. 
Ezt a feladatot csak úgy tudjuk 
eredményesen megoldani, ha a ko
rábbi versenyszakaszokat, de külö
nösképpen az alkotmány tisztele
tére indított versenyben elért ered
ményeket további sikereink kiinduló 
pontjává tesszük. Az olyan ered
ményt. amilyet a miskolci területen 
láttunk, ahol a dolgozók 99 száza
léka tett felajánlást, közel ötmil
lió forint értékben és a vasutas
napra már hatmillió forint értéket 
teljesítettek. Ugyanitt, egy és ne
gyedml!lió forint értékű anyagtaka
rékossági vállalást teljesítettek. 

Területi bizottsága;n.knak, üzemi 
szerveinknek világosan kell lát
niok, hogy a vasutas munkaver
senymozgalomnak igen sok és hasz
nos formája va,n. Ilyen az „500 
km-es", a „2000 tonnás", a ,.Minden 
út jövedelmező,.égéért•·-mozgalom, 3 
Nazarova-mozgalom, ilyen Gazda 
elvtárs kezdeményezé e, amit a 
vasútnál Pozsonyi elvtárs, a Land
ler A1üvek művezetője vett át első
nek stb. 

Ezeket a mozgalmakat most 
mind a kocsiforduló idejének 
leszorítása szolgálatába kell 

állít,ani. 
Hiszen az idei őszi csúcsforgalom
ban körülbelül 50 százalékkal több 
árut kell szállítani, mint a mull év 
hasonló időszakában. Ez annyit je-

A vándorzászlóátadási ünnepsérJ � Hámán Kató Fütöházban 

Az alkotmány ünnepe tiszteletére a a fűtőház főnöke nyitotta meg, majd - Mi tette leb!lii)vé - !oly,ta{ta -, 
minis'zlertánács · 'v.ándimzámtáj:áért vi- Bebrij;; elvtárs-- beszelt. hogy. a Hártián KaJó lf'űl:őhai:, ;J<erült 
vo,tt„ versenyb1;11 a·: kö�lek�d.és( ü�m-�15 ; _',B�V;e2í�,lőb��;J��ng��lyeztá; Aa,H:ám'á;n. az ,e_lre? .M. hogy a doig_qzók követ
kozu_I a Han1�n . K,�\o Futol;az nJi;u'lt . l<)ató Fú(�ház n�!JICSa� a va�íit terül e- lék p:ár!unk 'útmutatásait és telj�sitet-
az !"lre._ Bebr,1ts.:8�JOS _elvtars. k�zle- t�n lelt elso az aagusztus :20-1 _verseny- lék, feladataikat. · · '. 
kedes- es poslaugy1 m1ptszler pco1le- öen hanem első lett az eo-ész·,közleke- Amikor az volt a legf.ont0$ibb, 
ken délután adta "át a ffüpház do\go- désben, amihez fioziátút�zik ,a 005ta, - hogy gyorsítani: -ki,11 li -közleke-
zó _i!lak a miniszte�tlíll'á'cs vándorzasz- a hajoi�s;. a repülés, a kisvasúti do!- dési, a Hámán Kató Flítiíház -dol-
laJat. , gozók mun)<ája és .a helyi városi köz- gozói a legkisebb . késéssel lo\láb-

Az átadási ünnepélyt_ Pongrácz Imre, rekedés is.· ' 
(Folytatás a·2-Df3_ oldalon,) 

lent, hogy napi 10.000 vagon he- ----------------------,------------------.---,.-----

, ' 

lyett most a napi 15.000 kocsi VOGE helyi. ,csoµor!f�o�k tit�ri r-endk,í,vül m�-gnö�eli ·a-z üzemi bal� gaív.a!,' a földfl).íí,ve!lszö\'letkéz.etek• 
megrakását és elszállítását kell volt és a ka.tona.ságnál, .mirü tábo�i esetek réhetös1igét, amit az.után áz kel, a, kö�oiégL tan-ácsokl{al. Má_gya
bizlosítani. Nyékládháza példáját csendőr _ teljesjMt, . szdtgMatot·. ellenség: is - ji;íj:; ki füd ·has�riálni. A rázták. meg -ezeknek' a :szervek11-ek a 
kell követni, ahol azelőtt egy-két Munkájában· TitQékat 'swlg.álta; munkir1egyelemnek · minden ' lazi- kocsifor<lJ!'ó leszorítás-ának iné;:i
napig álltak a kocsik a rakodásnál, amíg felfigyeltünk rá' és Jeleptez- sága veszélyezteti őszi _forgalmi ter- gatdas,ígi 'jelent�s.égét: Kérjék· se-
ma pedig egy-két óra leforgása alatt tük. · · ·, .. vünk sikerét. Szervezeteinknek te- gítségüket és alakítsanak köriiplex-
megrakják a kocsikat. A vasutas • ' • hát ,fok'ozott 'mertékben kell arra brig_ádokat a· vag;cinok ki- ·és :bera-
szakszervezet fontos feladata, hogy Nyomatékosan · fel kell hív- törekedniök, ho&ry .:_ az ·öntudatos k · · k T ' d I ''-' 

k . , . nunk szervezeteink fig:rel- ! , ., . . . . asana meggY_orS1 asa �r e t:",.;.en. 
az üzemi bizottságok iegesz1tese tl\')lgó,zó�ra. t�_.maszkod<.la ·- , � során, fokozott figyelmet fordí!son mét a SZOT, ötödik teljes ülés•én- munkafegyelem róhainosan javuljcrn. A ,vasút dolgoz_ói nagy felad,alu-
a kisebb, de a forgalomban nagy hozott határo.zátra'.· 'Meir kell mon: a·vasút egész::"terülelén.,. - kat--csak úgy iadják eredménvesen 

dani, hogy ezen a tereri1,is mulás·z- - mégoldani, ha 'az· őszi szá-llítasok szerepet játszó szolgálati helyek 
tásokat követtünk el. .A I(özpo"nti . Még mindig -előfordu•l az is; k�rdését harci· féládatként• iekintik. szervezeteire. Szervezési Osztályfol, a. területi bi: b\;>gy ·az érdekelt üzeineket nent ér- Harci feladat az, ho'ity _h_a!al-Területi szerveink, vonalfelelö- zottságokon át, az ü-zerni szerveze- tesitik kellő ideiben a sz'állítmány ~ 

k „ b. ti • · k · · · · • · mas békeművein'khez kellő fdö-seín , uzemi 1zo saga111 ne tekig _ a vasutasnapra való ké- megérkezéséről, .ami természetesen 
dk k 'I f k · ben, hiánytalanul szállítsuk az fele ezzene meg arro sem, szülődés lázától fűtve _ megfe!ed- hátrányosan be olyá·so!ja a öcsi-

t ·11 · · d t I f d 1 'k "kk t, ·t E k. anyagot. Harci feladat az is, iogy az e enseg mm en e - keztünk a fol)•amatban levő egyéb or u o cso en ese . . gyes - r-
k.. t t • d ·g· bb l '1 1· hel k tt hogy a szállítások gyors lebo-ove , JOgy a nepgaz asa I feladatokról és igen felületesen ké- se szo ga a 1 _ ye en az 0 

·k ·1 1" 't" t b · · k · · 1 k · d k nyolításával vigyük el a bősé-terv s1 ere e oseg1 o vasu as- sz ítettük elő a tag-gyűléseket. A meg uvo rea c1os e eme m o o-
f I d t k t 1. ·1· ·t k d · ~ 1 ti 1 · · t 1· ·1 ges termést, a kenyeret a dol-e a a o e Jesr ese a a a- taggyűlések nem foglalkoztak ki- a anut so rn acsorog a Ja< a vona-
lyozza. Segíti az ellenséget a elégítően a munkafegyelem kérdé- tokat, késleltetik a vagonok ki- és gozók asztalára. 
laza munkafegyelem, a vasút- sével. Nem foglalkoztunk az olyan berakását, hogy ezzel akadályozzák Az őszi csúcsforgalom csatáját 
nál még mindig túltengő bii- jelenségekkel. hogy egyik Iegna- a nagy szállítási feladatok e!végzé- is csak a pártunk á)tal mut.itott 
rokrácía, de nem uto'lsó sorban gyobb üzemünkben,, az Északi Járó- sét:,Ez ann-ál kö1myebben ·előfordul- ·úton, Rákosi 'elvtárs iarlítását ·szem 
a megbúvó, sőt a mozgalmi műjavitóban a dolgozók jelentős ré- hat, meri elhanyagoltuk a szak- előtt tartva tudjuk sikerre vinni. 
szervekbe, az üzemi bizottsá- sze útrakészen várta, hogy a bé- szervezeti munkát ezek�n a helye- K�rjék ki tehát szakszervezeti akli-
gokba is beépült jobboldali lyegzőóra megfelelő időpontot mu- ken, sem a központ, sem a területi váink minden kérdésben a vasút 
szociáldemokraták aljas akna- tasson és bé:yegezhessen. Ugyanak- bizottságok nem fordítottak erre politikai osztályainak. az üzemi 

munkája. kor a szerszámosládákat, .. szerszá- elég gondot. Most az a feladatunk. pártszervezeteknek véleménvét. 
A reakciós elemek mindig megtalál- maikat, gumilömlőket, emelőket hogy mindenütt, haladéktalanul Ugyanakkor képezzék magukat ál
ják az alkalmas időpontot arra, szanaszét hagyták a munkahelyü- megjavítsuk a szakszervezeti szer- landóan politikai és s.zakmai téren 
hogy munkánk sikerét akadályoz-! kön. A munkafegyelem lazaságának vek munkáját. ,,gyaránt,'hdgy rr(ara'd�ktviaqlll ele
,zák. Ilyen volt például Simon Jó-

1 
egy másik je!legzétes megnyilváriu- ' ·ü ze·mi bizotiságaink - vo- get tudjunk tenni a párt' által ránk 

zsef Dunapentele volt központi lási formája, llmikor a kétlaki do!- na-lfelelőseink segítségé- bízott nagy nemzeti feladatunknak: 
megbízottja, akiről kiderült, hogy gozók egymást helyettesítik a szol- vel - vegyék fel a kapcsolatot az az őszi csúcsf9rgalom �ikeres lebo-
1945-ben Szabadkán, az oltani gálatban, pi�enőidő n

_
élkül. Ez érdekelt-vállalatok• üzemi ,bizottsá- •nyoJitásának. 

A JIJll/yar vasutasok lorr�·elvtárslödvözleté{tolmlicsoljuk'a liós bifnyliszoknaki .� 
· /· · az e/só bá11yásznap alkalmából! •_, . 

. . 
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bitottál< a munkásvonatokat ,  a 
sz.emély- és tehervonatokat. 

Amikor azt kérte a· kormány a vas
utasoktó l. hogy minél több szenet ta
karítsanak meg, a fűtőház dolgozói 
ebben ís az élre kerültek, ugyanakkur 
más vasúti üzemeknél nehezen ment 
a. �zéntakarékosság. É lenjártak a ja 

v1tasi költségek csökkentésében is. 
Bebrits elvtárs ezután ismertette a 

fiitöház kollektívájának és él�njárci 
dr>lgozóínak eredményeit, majd így 
fúlvtatta: 

:.... Elsőrendű teljesítmények ezek -
de_ IT!ost ar:a _van . sziik,;ég, hogy a 
Haman Kalo Futohaz fokozza eredmé
n yeit. Mozdonyvezető és fűtő a legfe
gv�1mezettebb magatartást tanusítsa, 
dc:gozzanak ba lesetmentesen. 

Az legyen most a jelszó: ,. Egy 
pillanatra se vedd le a szemed a 

pályáról." 
N_e felejtsük el, hogy az ellenség is 
resen van és a legkisebb fegyelmezet
lenséget is kihasználja, llogy zavarja 
a ,·a,úli közlekedést. 

Bebrits elvtárs befejezésül a vasutasok 
soron lévö feladatairól beszélt és ezzel 
kapcsolatban elmondotta: a Hámán 
Kató Fütőháztól még többet várun1<, 
mert élenjár. Be kell b,zonyitan,a, 

�ándorzászló átadási ünnepségéről 
szóló cikk folytatása 

hogy méltó a nagy kitüntetésre, a mi-
1liszterlanács vandorzászlajára. 

Az ünnepi beszéd után a miniszter 
átadta a zászlót. A p iros-fehér-zöld 
se lyem lobogón aranybetűkkel ragyog· 
.,A minisztertanács zászlója az a lkot
mány-munkaverseny legjobb üzemé
nek", Felzúgott a taps, lelkesen él tet
ték a pártot, Rákosi Mátyást, a ma
_gya r nép bölcs vezérét. A zászlóva l 
együtt a min isztertanács százezer fo
rint jutalmat adott az augusztus 20 ; 
versenyben győztes üzemnek. Ebből 
50.000 forintot a fűtőház dolgozói szo
ciális célokra kaptak, 50.000 forintot a 
legkiválóbbaknak adott át a miniszter 
Juta lomkénl. Többen kaptak magas 
kormánykitüntetést is. Pongrácz Imre 
mérnök, Wtőházvez.elő, a J\o\agyar Nép
köztársasági Erdemérem aranyfokoza• 
t á t, Szakos István mozdonyvezető és 
Haklik l(ároly fűtőházfőnökhel yettes 
a Magyar Nép),öztársasági Erdem• 
érem ezüstfokozatát, Majorcsik István 
fütö és Varga László vasesztergályos 
a Magyar Népköztársasági Erdemérem 
bronzfokozatát, Döme Ferenc főmoz
dc:nyvezetö a Magyar Munka Erdem
rend bronzfokozatát és a velejáró 
1 500 forint pénziutalmat, Födi Sándor 
mozdonyvezető a Magyar Munka Ér• 
demérmet kapta. 

Az őszi forgalmi verseny sikeréért 
A megjutalmazott do:gozók nevében 

Sági Lász:ó elvtáf6, a szakszervezeti 
bizottság tiLkara mondott köszönetet. 

Ezután Bognár Imre elvtárs, a Vas
útpoli1iKai Osztály vezetője szólt a 
do.goz,ólföoz. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a Hámán Kató Fü!öház do:go
zóinak a terme·.<,is frontján aratot,l 
gyöze:me egyben nagy poli-tikai gyö
ze:met i6 je.ent. A keme:kedö terme
lési siker csapás az imperialisták llá
borus ten·eire és be;.ső ügynökeik a l 
;as mesterkedéseire egyaránt. 

A Hámán Kató Futőház öntudatos 
do:gozói - mondotta Bognár el\'1árs 
- jó munkájukkal és ezzel a győze. 
lemmef erö»í1 i1k a nagy Szovjelun.J 
\ ezette héket�borl és fokozzák erejét a 
ml szocial-izmust építő 5zabad hazánk •  
na,,.,;,. 

Beszéde továhbi során arról a mér
hetet.en segít.ségről beszé t, amely 
minden magyar siker :,gaz.; forrása: a 
Szo\'jetunió önzet :en támogatása. Meg
emlékezett \'aszilij Va,sz1 ljevics K,u

rucski11 elvtárs szovjet közlekedésügyi 
m: n iszterhelyettes és V. B/azsenou 
c;�tah·ánorn;ta moz.donyvezetö Játugatá
sárcil, ak;k a Hamán Kató Fü ,óház. 
do,gozóit értéke.s tapasz.lalatonka:  
gazuagito!lák. 

Bognfu el,társ ezután a he' yi p;írl
,szeryezet JÓ munf"áját méltatta é6 
hangsú.yozta: hogy !e'.vilá,gositó, irá
nyító éi, 5egítő .szerepe érvényesült a 

ver6eny egész ideje Matt és léndü:etel 
adott a fütöház szovjet tapasztalato
kon nyugvó mozga,lmainak. Felhívta a 
do:gozók figyelmét: aQ'. eredmények ne 
t,·gyék önte l tté a dolgozókat, vannak 
még hib{Jk a fűtőházban és azokat ki 
kci ja\·ítan, .  .Arra kell tör \edni ,  
hogy a legte'.je;;ebb összhangot meg
teremt.sék a vontatá&i és forga.mi szol
gii lat du:gotü1 közöl t. üzzék e, soraik 
közül a mu l t rendszerből itimaradt 
i;zakma1 sovinizmus.!. A mé.gjobb ered
mények eléréséhez feltétlenü: szükség 
va,n a munkaíe,gyelem tová,b,bi meg
&zilá:-dítására, mert csal� így tudjuk 
a párt á .  ta l  kit űzött fe:a<latokat, a1, 
őszi �úC6[orgalmat végrehajtani. 

Azután megemlékezett Hámán Ka1ó 
e:vtársnőről, al-Oi 1936 a ugusztus 
3 1 -én. 15  évvel ezelőtt halt  mártirha
lá l t .  Az évforduló - folytatta - fi
g�elmeztet bennünket arra. -hogy még 
n: ncs vége a harcnai<.. Nem fejeztük 
még be íel-adata inka.t. Sok még az el
lens-·

,g. l\ektink. ,·asutasdinak J eg,köz
veúneb-b érdekünk és kötele-sségünk, 
hogy az e.lenség ellen harco.junk. Há-

má11 Kató emlékét szívünkbe zán·a 
küzdjünk azokért az eszményekért, 
amelyekért ő harcn't. s amelyekért min
den becsületes haladó dolgo1,ó !gaz 
slivvel  harcol. Hámáo Kató neve 

kö1elez1 a fütőlTáz dolgozóit. tervünk 
végrehajtására, a gazdas-ágosságért, a 
mi szereteti édesapánk. Rákosi eivt.írs, 

a mi tan ítónk vei;elte ügvért - fejezte 
be beszédét Bognár elvtárs. 

l.'lána Rácz Kálmán elvtárs, a Vas
mawk Szai<szervezetének tit:�ára szú
lait ie Beszédében a dndorzász:ó 
je:emöségére hívta fel a do:gowk fi
gyel mét és hangsúlyozta, hogy az üzem 
dolgozói egy pi l lanatra se felejtsék 
el, hogy a min·sztertanác:s által a,do
mányozott zászló, - vándorzá6z"ó é6 
annak megtartásáért a munka ütemét 
nemcsak megtartani, hanem tú l-szár
n) a ni is ke; I .  - Erre a vándorzászlóra 
- mondotta - tízezrek tell;intenek és 
mindent eii<.övetnek azért, hogy birto• 
kukba kerúljön. Ezt hizonyítja a rákosi 
iütöház sztahánovistáinak le,·ele. ame
lyet a /ütöház do'gozó hoz intéz.lek. 
Ebben ki iejezé6re juttatjá1i<., hogy nem
C6a,< uto:érik a Hámán !(aló Fűtőház 
eddigi eredményeit, hanem tú l
szárnya lják azokat - az őszi csúcsfnr
galom harca i·ban. Ezrek és ezrek fo
gadták meg Rákúsi e. vtársnak a vas
utasnapon. hogy kemény harcban küz 
denek ezért a vándorzász'óért, az  őszi 
forga:om sikeréért, az é\'i terv túltel
jesí,éséért. A f[ító'ház öntudatos dol 
gozóina·k ebben a nemes versenyben 
nem szabad soYinisztának lenn'e, át 
ke: 1 adni azokat a munkamódszerei
ket, amelyeloke, é•re!endül(ek, azokat a 
tapasz1a:atokal, amelyeket e szép küz 
deJem során szereztek. öntudatos 
kommunisták módjára segí , ik az el 
marad ' ka1 és arra törekszenek, hog-y 
á!ta l ános íe!eme kedést étjenek el . Ha 
ez így lesz, biztosak vagvunk abb-an, 
hogy ez a vándorzászló itt marad a 
Hámán Kató Fütőházl>an és nem keres 
magának más he:ye! - mondotta be
íejezésüJ Rácz elvtárs. 

Ezután a győztes fűtőház do'gozóit 
a vasútüzem kü'öniéle szakszoJgá:atai 
és a pos' a képviselői, majd a kis út 
törő vasutasok üdvözö,ték. Az ünnep
ség végén a rész.vevők táviratot in 
téz1ek Rál,osi Mátyás elvtárshoz, 
amelyben ígér'k: tovább fokozzák si
kereiket és úgy do.gaznak, hogy dön 
tően hozzájáruljanak az őszi csúcsior• 
_galom sikeres lebonyo'ításához és az 
évi terv túlleljesíiéséllez. 

A rákosi fűtőház sztahánovistáinak levele 
a Hámán Kató Fűtőház dolgozóihoz : 

utólérik és túlszárnyalják eredményeiket 
az őszi csúcsforgalom sikeréért vívott harcban 

K.edves Elvtársak! Ti, a Hámán Kató Fűtőház dolgozói, az alkotmány 
ünnepének tiszteletére indított versenyben lelkes munkátokkal elnyer/élek a 
minisztertanács zászlaját és a büszke élüzem címet. 

A Hámán Kató Fütöház az ország legjobb fűtöháza lett. 
Tiszta szívből örülünk sikereiteknek, és további eredményeket kívá

nrmk a t1asútra háruló nagy szállítási feladatok végrehajtásáért folytatott 
harcbon Mi, a rákosi féítöház szlahánovislái, e/határoztuk. hogy valamenng, 
mozdonyuezetövel, fíitövel, műszak, értelmiségivel, minden dolgozóval kar
öltve neme ak uló/érjük, de fúl is szárnya/juk elért eredményeiteket, hogy 
a m, féítöházunk legyen az ország legjobb fűtóháza. 

Ezért ucilla/juk, hogy a kocsi- és mozdonyjauító fiókmühely átlagtel
jesítményét 140 százalékra növeljük. A mozdonyok két mosás közötti telj<'· 
sítméngét a ma, 8200 kilométerről 12.000 kilométerre emeljük. Tovább szé
lesítjük a 2000 tonnás és az 500 kilométeres mozgalmat és több trányvona
tol és felemelt sebességű túlterheléses vonatot továbbítunk, mini eddig. 
Munkánlwt gazdaságosabbá tesszük: egy százalékkal csökkentjük fajlag'>.1 
szénfogyaszfásunkat. K.iszélesítjiik fíítöházunk és fiókmühelyiink egész teriJ.
letére a Gazda-mozgalmat és felhas.máljuk a hulladék fa- és vasanyagokat. 

Arra kérünk titeket, hogy ne elégedjetek meg elért eredményeitekkel, 
hanrm l1eljetek velünk versenyre, hogy minél sikeresebben lebonyolílhassuk 
az ászi csúrsforgalmat, a 1:asulasok nagy feladatát és ezzel is előbbre 
vigyük az ötéves terv teljesíiését. 

A rakosi fütóház sztahánovistái. 
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Az 1952. évi tervek előkészítésének feladatai 
Népköztársaságun-k al�otmánya t�r

vén� iktatta, hogv a Mag-yar '.\ep
köztársaság gazdasági életét ál lami 
népgazdasági terv határozza meg. A 
terv biztosít ja a népgazdaság arányos 
fejlődését és a gazdasági élet össz· 
hangját, A termelési terv az emberek 
mi',l ióinak gyakorlati te\·ékenység�, 
me! yből követ-kezik. hogy a tervek elo
készítésébe a dolg�zók széles töme
geit kell be,-onni, hogy azok tapaszla• 
1ataik'<al, jaYaslaiaikkal e:öseg,tsék az 
üzemi tervek helyes e : c;k,<szílését. 

A vasút szá . l ítási és üzemi tervei
nek számos hiá<nyossága \'an. l gv töb-
bek közöli az., hogy az üzemi vá//a/a
tok nc,n tudták a szállítás; tervek�/ 
hosszabb időre mega.dni és így a szál
l ítási ten·et a mult évihez viszonyít
va csak b-izonyos százalékkal emel
ték me-g. 

A egnagyobh hiányoss�g eddig; ter
veinknél, hogy nem vontak  be a dol
gozók széle;; tömegei t  azok elökészí
té;;ébe. Ebből adódoH, hogv szám0S 
yá!lalat. üzem első negyedévi tervét a 

gazdasági vezetők olyan . lazára te_r
vezté',. hogy anna.k i smertetése uta-n 
a do gw,ól, e!Jenlen-ükben lényegesen 
kevesebb idő a! art vá'.falták a terv 
tel_jesMs.ét. 

A KÉSZOLO TERVEK i'<a! foko-1 1 
a do!gozó-

ELOKÉSZ!TÉSEBE zottabb 
mértékben ke1 1 bevonni, hogy ez.á' tal is 
lehető5ég nyíljon a rejtett t.arta:ékok 
fel tárására. A do:gozóknak a tervek 
el készítésében való részvétele előse
gíti továbbá, hogy a munkások, tech
nikus�k, műsza\i értelmiségiek még
ink,ábh maguké\'á tegyék a sz0cia l iz
mus épít.\6ét é-s a béke védelmét je
lentő ötéves tervünket. 

A va-sút dolgozóinak a ten-ek e:-
készíté,sébe va'.ó bevonásá,·al kapcso
latban feladatunk, hogy 

valamennyi szolgálati helyelli. 
úz.emben a szaksrol gálati .vezetők 
és az üzemi bizot1ságok tervbri· 

gádokat hozmnak létre, 
amelyeknek fe,a data, hogy az 195 1 . 
é\'i első félévi termelési tapasztalatok 
a .apján felkutassák azokat a műszaki, 
szervezési ,  anyaggazdá'<kodásl, felhas.z. 
nálási stb. nehézségeket. amt-lvek az 
i'!lető sZGlg/llati hely termelésének é� 
terme1ékeny6égének további emel&;él 
va lamin! az önrKö!tségcsökkentésél gá· 
tol ják 

A brigádok dolgozzanak k•l javas
latokat a hiányosság megszünte· 

tésére. 
Például tíízze ki cé'.u l  a brigád. hog� 
az ,JiOO kílométere.1 ''-mozga lomban 
részyevő mozdonyok napi iel jesítmé
n):él 180 kilométerröl 210-re emeii ,  
\·agy példáu{ a sikto!atá6(,k me[!gyor-
lását, stb. . _ 

melé5i értekezleteken, vagy más 
módon vitassák meg. 

Célszerü, ha a tervbrigádok meghatá 
roz,:,tt időt je lölnek ki, amikor a dol
gozók javaslataikkal felkereshetik a 
brigádokat. Pl .  mü,szak végén, vagy 
forduló szolgálatnál a váltás után, stb-. 

Fontos, hogy a tervbrigádok a sa
ját, valamint a dol gozók által benyuj: 
tolt javasla!okróJ az i�letö szoJgalah 
he:y vezetöjét azonna l tájékoztassák, 
hogy azokat közvet lenül, minél gyor
sabban hasznosilani iehe�en. A d,,f .  
gozók be\'onása az 1 952. évi tenek 
elkészítésébe hat}:tatós 5egítséget iog 
nyujtani már az 1 95 1 .  évi harmadik 
é5 negyedik negyedévi terve·, teljesí
té6éhez és túlteljei;í\éséhez, így az őszi 
forgalom .sikeres lebonyo'.ílásához. A 
szolgá'aH főnökök azokat a javasla
tokat. ame',§1ek megvalósítása nem 
tartozik saj�:/i' hatáskörébe, vagy eifo
gadása vilás, döntésre terjessze fel 
az. igaz.gatóságok osztályaihoz. 

1 A TERV-AGITACIOT f össze kel! 
kötni a verseny á: landósításával és 
a tervek népszerűsítésével. 

A tervek áital meghatáro2ot1 célki
tíízések me"ett a feltárt h iányosság ,k 
megszüntetése érdekében végrehajtan
dó feladato'{ képezzék a szolgála!i 
he'y. műhely, mühe:yrész versenyének 
tartalmát. 

A szolgálati fönökök, i l elve vál . 
!a lalvezetők a ten·brigádok és a dol
gozók javasl atainak figve:embevételé
vel a keretszámok a lapján a szo'gá
Ja l i  he!y, i l letve üzem tervjavasla,Lát 
szolgálati helyekre, míihe:yekre fel 
bontva 1S1Zeplember 30-ig készítik el. 
Az ígv elkészített tervjavas' atot szep
tember 30-a és október 3-a közöl! a 
szolgála1i főnökök, i ! .eh e  vá!la'at
vezetők üzemi a 'dívaérlekezleten is
mertetik. 

Az aktívaérlekez1etre az lízemi 
bizottságok megszervezik a szak

szervezeti ail<tívák részvételét, 
akjk javas a1aikkal, hoz1-ászó'á6aikka' 
egészítik ki a tervjavaslatot. 

Október 4-e és október 10-e között 
!'Z0°gálati helyenként, i ! leh·e műhe: 
l yen-ként termelési . �rtekezle!:t„ k�' . 
tartani, ahol a szo gala\1 fonokö " 
művezetők, pályamesterek stb. isme_r
ietik a szni gá)i!li hely, i'. eh·e múhe.y 
te-rvja,·aslatál. Ezen a termel-ési érle
kez1eten a szolgá.a!i főnökök, müve,ze. 
tök, p2lvamesterek s.tb. kötelesek be
számolni a len·brigádok és a dn goz0k 
á'tal benyujtott ja, asJatok sorsarol. 
A szolgálati he y, i l let\'e m[ihely ter
Yinek \'égleg-es e:készítésénél a ko�áb
bi javaslatok mellett fi gye'.embe ,ell 
\'enni a termelési énekez'eten el
hangw javaslatokat is. 

Az üzemi bizottságok a biza '.miakon 
keresztii mozgósítsák a dolgozókat a 
termelési értekezletekre és vi :ágosil-
6ák fel a dol g>zókat arról. hogyha 
, annak meglátásaik, javas.ata ik, úgy 
azt te,gyék meg az ér�ekezleten, . ':'e'.t 
azok a tervjavaslat v<egleges el.<esz1-
téséné' f igye'.embe fe�wek véve. 

A minisztérium által jóváhagyott 
lervekt>t január J 5-e és 3 1 -e között 
s-zotgálat; he!yenként, i l leh,·e mü�e
lyenként kell ismertetni a dotgozok
kal. Ez�ken a termelési értekezlete
ken számoljanak be a dolgozók javas
latainak "ég eges sorsáról. 

A üzemi bizottság feladata, hogy 
következetes harcot folytasson a 
dolgozók javaslatainak megvalósí
tásáért és ellenőrizzék. hogy a 
tervbrigádok és a javaslatokat be· 
nyujtó dolgozók számára a szol
gálati főnökök, illetve vá!lala1· 
vezetők a- rendeletben biztosított 
újífasi díjazás mellett megfelelö 

prémiumot tűzzenek ki. 
Ai üzemi bizottságok használják fel 

az üzemi lapokat és hsmertessé.< azok• 
ban a ten·b-rigádok munkáját. munka• 
módszerét és különösen kísérjék figye
lemmel a do1 gozók á:tal benyujtott 
javaslatok sorsát. 

Az üzemi biz"1tságok kultúr- és 
terme ési bizottságai rendszeresen fog. 
Jalkozzanak a tervja\'aslat elké&z.íté
sébt>n élenjáró brigádok és dolgozói< 
népszeríisítéséve!. Hangosbemondón, 
fa - iújságon ismeirtessék azok javas
latai!, azo·, megvalósí1á6ával e.lért 
megtakarításokat és azt, hogy me-ny
nyiben járulnak hozzá  az 1952. év.í 
tervek teljesitéséhez. 

A TERVBR!GADOI( 
Mu'.'iI<AJAVAL 

hívja íel a dolgozók 
hogv 

kapcsolat. 
ban az üze

mi bizottság 
figyelmét arra, 

az ellenség nem fogja tétlenül 
nézni, az előkészítő munkát 

és ígyeke,zni fog a d0lgozókat !ebe
szél ni arról. hogy ja\ asfataikkaJ se
gilsék a terv e'ké»zíté6ét. 

Ezeket az e:emeket leplezzék le, 
pellengérezzék ki, mint béketervün'< 
e'.lenségeil é& távolítsák el soraink kö• 
zül és mulassanak rá, hogy az. el1en
s,ég mi lyen úton akarta károsan befo
lyásolni do gozóink bevonását a terv 
el készítésébe. 

A tervbrigádoknak döntő feladata, 
hogv elősegítse az  ötéves ten·ben, s 
most az 1 952. évi tervben lefektetett 
és 

a női munkaerők bevonásával kap. 
e olatos feladatok 

e•öiránvzását. Hason'.óan fonto,s fel• 
adala a brigádnak a do: gozókról ·való 
sz,;ciá is és kulturális gondoskodást 
súlyponli "<érdésként kezelni. 

Vigyázni kel] arra, hogy 
az anyagnormák helyes megálfa· 
pífására a tervek elkészítésénél 

figyelemmel legyenek 
és a !ú'méreteze!t ígény:éseket nta, 
sítsák , is-sza. A ten·brigádok ne 
hagyják f igye·rnen khi] 

a szakvezetésben mé.l( ma is fel-
lelhető bürakráciát 

és az el 'en&'g aknamunkáját, amely 
sokszor szívesen kapaszkodik a ,•as
kalaposság és a b-ürokrácia . abirin• 
tusainak lehet&égeibe. 

A tervbrigádok megal akulásával a 
do'.,gowk fo'<ozott mér!ékb-en részesed
nek a vezetés, irányítás munkájában. 
Javaslatai·kkal hozzájáru!nak a terve• 
zés terü'etén mutatkozó hiánvosság,,k 
felszámo ásához, még inkább maguké
nak érzik a népgazdasági tervet ami 

egyik indítéka lesz a terv teljesíté6é• 
nek, i l letve túlte'.jesílésének. 

Benei Mihály, 
a Köz.ponl.! T<>rme:és1- és Bérosztály 

\rGtc'flle.. 

Brigádokat lehet alakítani  az uzem, 
i l letve szo'.gálati hel'y á\!a áno� prob
!émaköreín túl egy-egy meghataro1.0tt 
feladat. pl .  a selejt !esz�rítása, .. a gé
pek tervszerű karbantarta�a„ mua�ya
gok fokozottabh _(e)h,aszna!ao!';a, !)(>re!• 
számolás egyszeru,1tese stb. '::e.�l?a• 
sára is. A ten·brigádok 5,-:9 f_obol „ a'.l_
nak és a m űszaki szo.galati f_ono.'. 
me'lell tagja i  :egyenek a.�. rk,to 
iizemrész. i' letve műhe!v vezetoJe, leg
jobb sztahánovisták, mérn?kök, tec�
n ikuso;z, mü,·ezet8k. to\·ábba a szolga: 
lati h,,ly, i'Mve iizem szakszer-::ezet1 
funkcionáriusai, e'sősorba!1 a m,uh� Y· 
bizottság bér- és Jennel,:5i, fe elose: 
A tervb-rigádok leti:ehozasa?an na� 
feladat vár az  üzemi b-w!lsagok m_e : Levelek az 'ötéves terv -kiállításról 
Iet! mííködő műszaki és gazdasagt 
bizottságokra is. 

A lét reho1.0tt tervbrigádok tagjai ré: 
szére me•ga'.akulásuk után a z  üzemi 
bizottság érte:,ezletet tant, _ahol � 6Z01

• 

gálati főnökök, i l l etve a val ala�,' igaz
gatók ismertetik az egyes mu�el\:ek 
és üzemek Jegfont?s�bb �ro_bkma•/: 
ame:yelmek mego1 dasat a bnga·dok e.e 

felada!ul tiízik ki. 

1 AZ ÜZEMI BIZOTTSA- J �� �l le_n •  
GOK SEGITSÉK ELO orizzek, 

hogy a 
szolgálati főnökök, váL a atvezetök az 
üzemekbe .szeptember e:ején beérkező 
ierv-keretszámo'.rnt a beérkezéstől szá
mított egy héten belül szo:gá at i  he
lyekre. mühel vekre. üzem részekre. pá . 
lyamesteri szakaszOlkra etb. fel'bonlsák 
és azokat a tervbri,gádOHihoz írásba 11 is 
el iu!tassák. Ezután a brigádok munká
ját a,rra kel l  ös&zpc,ntooít arui, hogy fel
kutassák. 

milyen m[íszakl és szervezési in-
tézkedésekkel 

Napol<''rnl eze ött nyílt meg a,z Ot-
é\·e, terv-kiál l í tás a b-udapesti Mű-
csarnok újjáépített termeiben. Sok 
vasutas  dolgozó látta már a kiál l í •  
tást, amelyet az ország minden reszé
ből tízezrével kere,,nek íet a magyar 
dülgozók. Számos level et kapunk a szer
ke.sztőségbe. Ezekben a levelekben 
munkástá-rsaink leírják, mi tetszett a 
kiál! i tás anyagából és mit haszná'tak 
fel beiőle, milyen erőt é-s biztatást me
rítette'< abból további munkájuknnz. 

Maszárouics János elvtár6, Buda-
pest Keleti -pályaudvar dolgozója el
mondja levelében, hogy „K.iilönösen 
megragadta figyelmemet a dunapen
telei Vasmií építkezésének tökéletes 
eiosztása, Minden lesz 01t, ami e[!.y 
szocialista várost jellemezni tud: kor
szeríi lakóte(epiilés. iskolák, egészség
ügyi épü:etek, óvodák, bölcsiódék, kul
lur- és sportpa/oták. Jehel az i '. lető 6W: gá ati hely, műhely 

vagy műhelyrésio termelési. terme'é
kenységi terYét teljesíteni, i l letve túl- A mezőgazdaságnál nem tud1i!m 
telje.síteni

b
. . , 

d k . 1 d t . . 1 , --
1 

betelni a túrkevei szocialista szek· 
A terv nga o te.a a a 1 ro, es mu- .. , , , k?déséról _a „do:goz�kat üzemi röpgyű: tor tokeletessegevel. 

Ieseken �a1e,oztatn1 kell .  Siot;d_oskodm Ugyanúgy lekötötte a f1gye1memet az kell a rrol, hogy a tervkesz1tes 1de1e 1 . .. .. , b - k Lta h a latt a szolgálati he'yeken, i ! :etve mo at erornu es �sz e 00 11}· og� 
üzrmekben a szóbeli és írásbel i  agi iparunk dgen csodalatos a/kotasra ke• 
táció segil égével . a dolgozók minél pes. Amikor pedig megláttam a föl<t
t�bb ,

Íava:;laH_al, ,' .új itá�sa!,, és:z�zerii�í - a/alti gyorsvasút állomását, még bol· t��;• stb. 1ar�,;anák a ,  lenek teJ1e• d=abb let!em De itt i.smét 'I . t lál-s1tesehez szukseges (elte!elek megte- -.,, · · e, en a 
remtéséhe,z_ koztam a Szoujetu•1ió segítségéuel. A 

A javasíatokat a tervbrigádok ter· székesfehérvári állomás tervezete is 
melési egységenként tartandó ter-. megragadott, nem i.s beszélve az ÚJ 

303-as mozdonyról, am;nek tökélete, 
felépítése, kiegyensú(gozotlsága tet
szett. 

A kiállítás csak megerősített abban 
az eltöké/fségben, hogy még Jobban 
fokozzuk a harcot ellenségeink ellen, 
hog_lJ építő munkánkban soha többé ne 
tudjon kárt te11,ni." 

f(ut; Ján06 ehtárs, a Budapesf
!erencvárosi fűtőház társada lombizto
s ítási tanácsának elnöke színes levél• 
ben számol be a látottakról és hang• 
súlyozza, hogy jóleső érzést váltott 
ki belőlük a rendőr- és honvédti&ztek 
bajtársias visel'<edése. Az. ő figyelmét 
is a gigantikus méretű szocia l ista épí
tés ragadta meg legjob-ban. A kiá!lí• 
tás újabb hatamas pofon a haza i re• 
akciónak és külfö:di megbízóiknak. 
!gy ír többek között :  ,,Nehezen válunk 
meg minden egyes modelltől. iénykép· 
tői, a kiál : ítás lenyűgöző hatása van 
bennünk é6 arra késztet, hogy a ki
járatnál mégegyszer visszatekintsünk, 
hogy mégegyszer végig símogassuk 
tekintetün',kel az épülő erőműveket, 
az nrszág villam06ilását, az új bá
nyászl akótetepeket, a köz'.ekedés sok
sok csodáját, a mezőgazdasági gépe
ket, a hazánkba'n meghonosított ÚJ 
növényeket, hogy még egy pillanatra 

láthassuk büszke, de mégis elérzéke
nyült, könnybeláb-adt szemünkkel a 
gyermekeink bo'dog jövőjét jelentő 
.szociali&ta alkotáso.<at. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL A pártvezetőségek újjáválasztásának sikeréért 

A Pa'rtoktata's 1'0' megszerveze'se'vel elo"seg1't1·u··k 
. . . .  N_emso�á:a sor ke�ül a yasút területén is az alapszervezeti pártvezetőségek 
UJJ!!V�laszfasara. A _ _valasztas igen jeleotős esemény minden magyar dolgozó 

1 k 
szamara, mer1 feszult nemzetköz i helyzetben, élesedő osztályharc közepette 

8 pa' rtvezeto" se'gvá aszta's.s·1 ere't e's az o"sz·1 csu'csforgalom lebonyol1'ta'sa't folyi� le, amikor győzelmeink szervezője, nagy pártunk vezetésével munk á.s-
osztalyunk, dolgozó népünk, s közötte a vasuus dolgozók is hösi k üzdelmet 

k folytatnak a béke védelmében, felemelt ötéves tervünk leljesítéséért. A L idei páorlokta!ás előké;;zítése, 
szeí\·ezé6e a legtöbb párlszen·e-

2etné. a beíejezé,; íe.é köze.edik. A Po
: ilik.ii B zottság 1 95 1  máju,; 1 7-i ha
tározatának végreha jtása, az 195 1-52. 
é,i pártoktalás meg-szer\'ezése nagy 
íe!adate1k elé ál l ította a vasutas pá,rt
szervezetetet. 

Ezt a nagy és i gen fontos 
pánieladatot, az őszi csúcsforgalomra 
,·aló fehkészülés, valamin! a párt\'eze
töségek újraválasztás.hal egyidóöen 
ke,, végrehajtani. A három nagy íel
adal egy idöben való végrehajtása biz
!osítJa párt.szen-ezeteink megerooödé
i;éi, az őszi osúe&iorg-a,Jom sikeres és 
gazdaságo.s lebonyo: iLását. 

A vasutas pár1&Zervezelek többsége 
fel,i,;merte az idei pá_rtol.la\.ás előkészí
tésének fonto.sságát é6 alaposan fel
készült az oktatá&i é1 megszervezésére. 
Budapes,t l\yugat-i-pályaudvar párt
sz<'rvezete a PB határozatát veiiető

. bégi i(ésen, a kii\ aértekezleten, n<:p
nevelőénelkezleten tárgya.Jta meg. Nép
nernlÖk egyéni beszélgetésen keresz;tül tudatosito1ták a-z olotatits1 munij,ca fon
tosságM. A N) ugaü poál ya.udvar fa'.iúj-
6»ga és üzemi sajtója többs.zör fog'.a .
kozott a pár!oktalás meg�zervezé6ének 
kérdés,h·el. Emelle'-t a panvezetöség 
felhasználta a j úL us1 és a ugus:uu,;,i 
taggyűléseket is arra, hogy figyelmez
tesse a párttagokat a Szer1·ei.eti Sza
bá,yzatra. mely kimondja: ,,A párttag 
kötelessége, hog.1/ szakada(l.anul fei
/essi!!! politikai tudását és emelie mű
veimigi szírwona,át. Igyekezzék elsa
játítani a marxizmus, leninizmus tanítá
sai('. Az ilven komoly előkészítő mun
kának megvan a maga eredmén)e. A 
párt•tagok, tagjelöliek, sőt a termelé6-
ben élenjáró pánonkivül dolgozó� 
nagy töobsége önkén,t itérte a párt
oktatásba való bevc.nását. 

Azonl>an nem minden \'a utas párl
szen ezet 1og.a-lkozolt i :yen lel•kii.sme
retességge: az őszi oktatás eőkészilé-
6é1·eJ. Még mindig vannak olyan párt-
6zervezetek, mi nt a mezőhegyesi, hód
mezővásárhelyi, a makói párt.;zeneze
te,-, amelyek még mindig n<'m tárgi a·l
lák meg a PB határozatát és nem 
tudatosi-tották az oktatás íontooságát. 
Töhb he1')en C6ak felilletesen, formáli
san lárg) altitk m;:g a P B  határoza
ta , az. oh1atás elökészit<'sével kapcso
latos munkát. Ezeken a he'.)ekea az 
oktatás, év előkészítése nem váit az 
egés--L párt&zervezel 1igyé1·é, az egé ·z 
fe:adat az agit .  prop.-fe elősre, az ok
tatás-ielelösre korlátozódott. Ezért van 
.az, hogy a dunapen1eiei é1)ítés1ezető
ségnél. swlnoki m[ihe!vben több part
tag, sőt még egyes népne1elők sem tud
nak a pártoklatás bei11ditásaról . Azok 
a pártszervezetek, amelyek eddi[! nem 
fordítottak 1negfele/ő aon.dot a PB 
/wtározatának i.sm.erletésére, a.z okra
tils, a tanuíás fontosságának tudatosí
tására,, sürgősen számolják fel ezen 
hiányosságo!laJ. é. a népnet•e.'ömunka 
m11tder1 módszerével, kiilönösen egyéni 
agitáció11 k.eresziüi póLOlják a hiányos· 
;;ágo/ltlt. 
A Poli): kai . Biz�t1ság határoz_ala 

szennt b11,tos1ta 1ti kell a part
tagság 45-50 százalékilnak szen ezett 
oktatásba va,ló be\'onását. Szervezel/ 
pár/oktatásba kell beuonni a pártaiap
szen,ezetek vezetőségi tagjait, párzbi
zalmiako.i, néprievelöket, tömegszerve
zeti ;unkcio11áril,sokaf, békJ!bizotlságok 
e,nöke,t, ualam1nt termelésben é,e11-
járó sztáhánovistáka/ és miiszak; ér
telmist!giekez. /(ülönóse11 fontos a ter
rnelé,ben élenjáró fiatalok é, nöi dol
gozók ,wgy számban való bevonása. 
Egyes pámszervezetek vezelői igen ne
hezen érhk meg azl az alap,·ető igaz
ságcl. hogy nem lehet pár1titkár, párt
vezetőségi tag-, népne\'elő, tömeg-szer
vezeti iunkcionárius az, aki nem ,e,;2 
ré,zt a szervezett pártoktatá,;l>an. 

Idén nyí l ik meg először a lehetőség 
arra, hog-v a pártonkivül.ek szerye
ze1ten résztvehessenek pártoktalásban 
A PB tiatiurozaia előírja, hogy „a 
párthoz, 11epl demokráclá11k/wz hű 
pártonkívüliek legjolJbjai számára 1e
hetőt'é kell tenni a nuuxízmu.s, l.e11irz
izmus elsajátícásál." A vasutas párt
szen·eze,ek nagyrésze helyesen értel
meite a határozatot. A legtöbb párt
szervezet már az új oktatásba bernnta 
a pártonkívüli nép-nevelőket, aklivá'kat 
t;Zlahánov·stáka, és műszai,i vezető,,d 

Az oktatási év eiőkészitése során 
a propagandi&lák kivá'.ogatása é,s kép 
zése, az el lenőrök bizlooílása mel·:ett 
igen fontos ie:adal a szef'ezett okla
t�ba be\'or,andó hal lgatók kiváloga
fa6a. Leg,öl>b alapszervezetben már 
hetekkel ezelött mega.aku t a .,kivá'o
gató bizo1tság", e,beszélgetlek a pár1-
tagokka l, tagje·ö túkel <'.s terme'.ésben 
kitűnt pártonkÍI Üli dn! gozókkal, sz.la• 
hanov:stá\-ka l míiszak: érte'.miségiek
kel. A k11·á:oga1ó biwtlság íele!Ö!'Ség 
tel jes munkál n<gzett. Jói megá''.t�k 
helyu�et é b· ztcsitoltú, hoin a párt
oktatasha olran párt.ta2ok és lej:ödö-

épe.�. _pártonkh ü!i_ek legyenek bevon- 1 az oktatási f?rmáka1. Vannak azon- Az alapszervezeti ve.zetősén-választások azonban nemcsak a pártszerv-e-va. a•K1k arna legerdemeseobek. Leg- ban egyes pa,rt.szervezetek, ahol egy- t " �� 
több helcen a kivá!on-atást öss�eko·· to„t- szerűen lemondanak saJ·átos oktatá,;i ek, a pártta gság, hanem • szakszervezetek és a pártonkívüliek számára is , "' -� gen fontos esemény. 
ték az őszi iorgalom !eiadataioak tuda formák megszervezéséről é6 nem [og-
tosilá.sával és az új \'ezetöségdlasz- ,alkoznak az ulazószol gá:at dolgozói' Nt;�iink segítenünk ke ll a pártvezetőségek újjáválasztásánal< sikerét . Na-
lás előké-szítésével. A jól dolgozó lvi- oktatásána•k l>iztositásával. Ferenc\'áros 

gyon Jol tudjuk, hogy eddigi munkánk során mit Jelente1t számunkra a p,át
vá.ogató bizo!lságok nem egyszerűen á·l iomás párttiti<•ára a napokban jelen-

szervezetek, a Vasútpolitikal Osztály támogatása. Milyen hatalmas segítséget 
„lekáMrezték" a halJa-atókat, hanem tetle•ki, hogy .,az utazószemélyzet párt-

jelentett a ,Pá�t- és kormá�vhatározatok végrehajtásában, t hős 6zovjet 
, ., . va_ sutasok_tol atvett munkamodszerel< és moz=lmak elterJ·esztésében, az ellen-azclokal e,vtárs' beszé geté.5-t folyla1-tak. oktatá&ba való bevonása mA"Oldhatat- 11 h b .. , · .,-

E . bes 1 • k 
....,_ seg . e em arc an, er.,.,menyeink elérésében. Eppen ezért meg kell hogy ·::ei<en a _ zé geteSe _en �emcs�k ar- lan, helyette ma jd a szakoktatás kere- er!��� .. s�ks�ve_zeti fun_�1;ionáriusaink, a ktíváink és bizalmiaink, hogy a jólro ese1t szo, hogy az 1 J leto elvtars a tén belül iog-u,nk polit ikai oittalást ad- mukodo uzem1 partvezetoseg a jó üzemi sza kszervezeti munka döntő előfel-'pártoktatás m;J yen , formájában alkar ni•'. Termésietes. 4yen fe'.e:őilen, büro télele. Az üzemi párts�ervezet vezeti és ellenőrzi az üzemben működő tömeg. résztvenn:i, ha�em_ _ a_ terme:és, a krat.lkus el járással sem a páds:renezet sz�vezetek tev�kenyse_gét, a . gazdasági vezetőszervek munkáját és közvetmunka\'�rseny k�;d<:�irol 1s . .  Ezeken tagjai, sem a fe>söl>b pártszervei.et le�ul az adott uzem v1szonya1ra alkalmazza a párt ál lásfoglalását és utasítá�z _elvt_�rs_L �<".g�t':'.seken partiago� nem é-rthet egyei. Azok a pártszer- sa11. es e.�nJaro panonlm u ek batran le}- vezetek, ahol még nem dolgozták ki az Amikor az alapszervezeti pártvezetőségek válasl.tása napirendre kerül, 1·ete1l�k. a par:·s�rv�t, a �za'kvei.etes oktatás sajáJlos formáit, azok sürgősen nemcsak a párt és a p árttagok és tagjelöltek ügyéről van szó hanem a szomunkaJálban levo h1anyossagokat. kérjenek segítséget politikai tisz1töl és daliz�ui: �Pí!ésének veze!ésérő� e�ész dolgozó népünk sorsairól, jövőjének 

J
ól szerve0ték meg a jöYÖ okta

tási é,ben tanuló ha ' i gató„ ki
vá ogatá.,át a Hámán Kató fütöházban. 
l t t  az okttatás.sal kapcsolatos kivá.Io,ga
(áGt Ö6Szekötötlék a párttagok nevelé6é
vel, a pá-rtagohkal való egy<:ni iog,,a>l
kozás.sal. A kivá oga,tó bizottságok 
több ei'l'társat javasol1aK vezetőség; 
,a.gnak, biza·l minak, m}pnevelö fe:elős
nek �s eg1tlb a·ktt i, ának. ! gy lett Fo
garasi József népnevelií-fe'.eiős, Varga 
Lá,z'ó ía l itijság íe e'ős, Dönc Ferenc 
népnevt:lő. A ki.<XÍk>gatás�at kapcsola
tos beszélgetés uzán a Hámán Kató
fütőházban megjuuult a munkam.ód
szeráfadás, fejlődöU a mu'11,kauersem1 s 
tovább erösooöLt a pártszervezet. Az 
idei pártuktatásra való kiválogatás jó 
megszeruezése nagymérlékben hozzá
járul a minisztertanács zá:izlójának 
elnyeres.;hez, a vezeiöséguálasz1ás 
előke�zíté ,¼ez, a pártmunka minden 
teriilelén való fede11dii,éséhez. A pán
oktatás megszervezéoében különösen 
jó munbt ,égzeH az V. alapsicervezet 
titkára, Körös. János elvtárs. 

szolgálati ;önökkel közösen kezd{enek alak_u!as�rol is. Ép�en eze:,t . meg Jobban ej kell mélyítenünk kapcsolalainkat 
hozzá e fon/as feladat mef!Oldásához. az UJ partszenezeti vezetosegi,:el. •M1,1den s.akszerv-ezeti ruunkát végző 

A 
vasút területén különösen fontos, kommunistának meg kell értenie, hogy társadalmi munkáját pártmunka ként, 
hogy a pártszeruezet.ek gondos- megtisztelő pártmegbizatásból, tehát az üzem; pártszervezet vezetőségének 

/lod;anak a vasutasfiacalok oktatásá- ellenőrzésével végzi. 
nak bizrosításáról. Az eddigi tapaszta- Készüljünk az alapszervezeti választásokra az egész pártta gság aktivizá • 
.a-tok azt b:zonyi"ijái<, pár-ts.zervezetek lásával , s.zél�sk?r_ű _bírálat és_ örr�irálat alkalmazásával és javas latokkal a párt
nem l átják, milyen Jon,tos a párlszerve- munka megJav,tasara. Az uzem1 szakszervezeti funkcionáriusoknak is köteles 
zet megerősítése, a vasú! szakma,i ve- sége, hogy t�vé½enye_n _ré?zt v�gyenek az _ü,�mT pártélet fellendítésében. hogy 
zelés�nek megjavítása GZe,mpontjából ennek szolgalataba alhtsak mtnden energ1aJukat és képességüket. Kötelessé
a íia•talok oktatál;a. Még az idén is gük, h_oe;:-,: b'átran bírálják a lemondó pár1vezetőség hibáit és tegyenek világos 
keYés iiataJ van bevonva a pártokta- kon�r�t �ayaslatoka! a szakszervezeti munka megjavítására, a pártszerve'. 

tá,;ba. Ezen sürgősen kel.l javí1ani. A zet iranyito szerepenek jobb alkalmazására a szakszervezet üzemi szerve 
fia1alok párt.oktatásba való beuonása ielé. 
meheit pártszeruezeteinknek megtisz- Amikor pedig rákerül a sor az alapszervezeti választások előkészítésére és 
telő, fontos a Szerveze1i Szabá;yzat. leíolyt�!ásáu, d_olg:o�ó!nk legjobbjai tegyenek vál lalásoht politikai és termelő• 
ban előírt feladata oog-íteni a JDISZ muns:Ju� me1p�vit_asara, Vállalják munkájuk megjavítását a szakszervezeti 
S"t,en·ezetekel, a El !SZ-oktalás meg- vezetok es aktívák .s, nemcsak az üzemekben hanem a szakszervezetek területi 
szervezésében. 

bizottságaiban is mint ahogy a szakszervezet központi vezetése vál lalja m un-
. _ _ . . _ káj3: job�á- és ered':'�n;v_es.e�bé téte\é�, mint pé!dául a szervezeti hálózat meg-

A vasutas partsrervez?lek mu.1-kaJa- ,z1lard1tasat, az . "J1tac10s es oktatasi munka Jobb megszervezését, a munka-
ban ezen a teren sok meg a h1anyos- verseny szervezesenek további javítását stb. 
ság \em e.J_enőrzik és nem „egilik _ a • Arra törekszünk, hogy a szakszervezeti funkcioná�iusok jó munk ja ré-
DISZ-_b z�1s2gokat. . Dunapente.en 

I 
ven _a� alapsze!vezet_i �árty«;-z�tőségek újjáválaszt ása dicsőséges pártunk bc

Mer'4d1 partmkar eh,iarsat az elmult rolyasanak tovabbi k1Szeles1teset eredményezze a dolgozók között. 
hetek!ben több ifi kereste fel és kérte, 

A ha !,gatók kiválogatását nem min
den pártszervezet vége?Jle 1-el,üi mere
te.sen és nem mindenütt kötöt1é-k össze 
a párt előtt álló Cg) 'b  fontos felada
tok végrehaJ titsával.  \'annak o.,yan 
part ·zervezeteik, amelyek a nag•v !or
ga .omra, ,,sok munkára" hirntkoz1·a, 
eihanyagollák ezt a fontos mt1nkát, 
t izedrangú feladat nak tekinleh.ék az 
oktatás elői<észitését . Ferencváros ál-
1omás pártszervezete fele:őtlenül fog
lalkozott az okta,tás elökészitésé,·el. 
:S:em tanu:1ak a tal'alyi tapaszlalaiok
bó. és az i dén i bürokratiku;;an, télek
tel-,nü l kezdt2i; el a ha'.lgatók i:;ko. ára 
, aló „k je,ölését ... A ielelöt:en mun
kára jellemző, hogy a pártoktatásba 
bel'onandó elvfá.rsa·k névsorába még 
oljan do gozóktM is íe,Yellek, akik mM 
.!:!ónapok,;a, ezelőtt más i;zo:gálati 
hel) re lette,r h�Jyez1e. 

nyujtoon segít<->ég-et az °"tatás meg- --------------------------------
"2."rvezésébe1. i\lerk. ; elvtárti. , a uta.s, 
napra va•ló Ili\ atkozástial. e ,küldte az 
-ifik<'t é6 nem segített azoo< oktatásba 
va ó bernnát.á•ban. Ha60nló hiányossá
gokal lehel ta iálni Kelet i -fűtőház, 
N yugaU-raklár pártszervezetének terü
letén is. Külön&en fontos, hogy a 
párh,.zervezete." el lenörizzek; segítsék 
a DJ SZ-bizot tságClkat az oktatás meg-
szerve:iis6ben. Legtöbb helyen le van
nak ·maradYa. 

Gáspár elvtárs nyilatkozata a „Gudokban" 

Meg/e/elő előadók, ellerwrök bizto
sítása, a halgatók le ikiismeretes, éber 
kiuálogatá a melleit a vasúton fonios 
azoknak a sajátos oktatá.<i formálin.ak 
a kidolgozása, mely lehel.övé teszi a 
va.sút legkiilönbÖZö/Jb lerületé11 dol
gozó efotúrsak pár(oklatásban való 
réswéte,él, kü.'önősen a forga:mi es 

rnntatasi szo.gálat, az utazó személ y
zet, aii egymást dltó, éjjel-nappa-. 
szolgá'.atot teljesítö, valamint kis á l 
lomásokon do ,gozó párttagok oittatásá
na'k bizotositása. A eglöl>l> párl.-;zerve
zet a söakYonali vezetőkkel, politikai 
tis'll-ek segítségével má.- !si do:goztá1k a 

heJyj viswnyoknij.k meg,íe'.e,ően ezeket 

A Pol itikai Bizo1i,;á.,g ha1ározatának 
,égrehajtása, a pártoktatás megszer
wzé6e terén vannak már szép ered
lll<!íl)ek. De a meglévő eredmények 
nem kie.ég,tők A hibá,,;. kijavilása az 
okta tá,s.i év si kere érde,<.'ben sz.üksé
ges, hogy a pártszervezetek vezet&égi 
ülésén és népnevelöér!ekez·let�n újbó. 
tárg-yal ják meg a PB határozatát, az 
oktatás é, aöké:szi1é.séL űondo&i-.odja
nak az oktatás és tanulás fontoS&ágá
nak to\'ábbi tudatooi1ásárói. A pártok-1a
tás 6ik re érdekében bizto;,ítan: k--ell, 
hogy a propagandamunka ne hX>rláto
zódjon, osai< az okia!ási felelős agit. 
prop. !i t'kárra, hanem a pártszervezet 
vezetőségének és egw Lagságának 
egyi,< központ i fetadaLa legyen. l(irov 
eh·társ azt tanítja :  ,,a legértékesebb, A 
,egdrágá/Jb, a iegközeljekvőbb feladat 
m'inden pártszervezet részére párUag
ja1n/mak lenini nevelése". 

GADANECZ BtLA, 
a V.aGútpo�t i•ka 06Z1ály 

mufll�alársa 

Am'nl arról már beszámoltunk 
augu ztus 4-én. Prieszol miniszterhe· 
lyettes e,vtárs vezelés,ivel elutazott a 
Szo1jtunióba a magyar vasulas kül 
dötlség. A küidöttsé!l egyik tagja vo t 
Gáspár Sándor elvtárs. a Va&ulasok 
Szakszervezetének iőtilk-ára. A „Gudok'' 
munkatársa beszél·getést folyta10tt Gás
pár e!·vlát:6Sal, akinek ezzel kaposo!a 
tos nyilatkozatát a nagy szovjet ,·a
sulas nap;:a,p több hasábCJs cikkben 
közö:te. 

Gáspár eivblrs a 1-apon k-eresztü: be
számolt a magyar vasutas dolgozók 
munkájáról és sikereiről. Nyilatkozatá
ban üdvözölte a szovjet vasutasokat és 
kiemeite, hogy azért ulaztak a Szovjet . 
uniríba, hogy a hös vasutas sztaháno
visták módszerei! alaposan eJ6a játilsák. 
Megemlé-keze'1t a magyar vasutasnap 
ról és tolmácsolta:  ,.Eze.fl a ,wpon a 

A vasút dolgozóinak mind széle
sebb rétege teszi magáévá Gazdu 
Géza elvtársnak, a Rákosi Művek 
müvezetőhelyettesének mozgalmát. 

A MAV Hídépítő UV dolgozol Is 

A többi szakszervezetek is segítenek megoldani 
az őszi csúcsforgalom nagy feladatait 

Ebben az esztendőben minden ed- gítséJJ,ef fogják nyujtani. forgalom megindításához a Duna-
digi év őszi csúcsforg-almát meg- Ugyanilyen táviratokat küldtek a pe11telei \lasmií sztahanovis•a hősei, 
ha ladó feladatok hárulnak a vasutas Vasutasnap a lkalmaból a többi szak- a Villamos Bizlosítógyár pártszerve
dolgozókra. A népgazdaság rohamos szervezetek is. akik kifejezték kész- zelc. dolgozói és a Paslafóos.ztály a 
fej lődése s nem utolsó sorban a szo- ségüket a vasutas dolgozókkal való postásdolgozók nevében. 
cial izmus épí•ése ütemének meggyor- 1.oros együttműködésre. A Fővárosi A Bellöldi Allomási Szál J itmánrn
sítása, l'H lamint a kitűnő termés kö- Helyiérdekű Vasút Budapest Vágó· zási Válla la t  dolgozói ezeket írják töb
vetkezlében az 1 950/5 1 .  évi szá l l ítási hid-Rúckevei vonalának forgalmi bek között: ,, Vállat;uk, hogy a ma
terv 40 száza lékos emelkedésével le- dolgo1.ói például a következőket ír- gyar vasulusok munkás, békeharcát 
het számolni. ják: ,.()römmel cesszül, m11gw1káué az támoaat;uk azzal, /rogy a vasúti ko-

Ehhez a hatalmas feladathoz se- au[!uszrus 11-i „Szabad Nép" ,,.4 esik gyorsabb be- és kirakásáual eló-
gílségül hí\'luk a kőzelmultban azo- vasutasok nagy nemzeti feladata" segítjük a háromnapos. vagy annál 
kat a szakszervezeteket is, akik a című na{!!! uezércikkét és a \'asutas-
kocsiforduló idejének megg\ orsílásá- nap tiszteletére ígéretet fesziínk, hOf!.Y rüvicfebb k�cs

f
iforcfulót, hogy ezáltal 

val, a rakodások idejének Jeszoritá- csa//akoz.va a M.4 V-karlátsak harc,1- az öszi csacs orgalmat minél ered

sáva l .  közös komplexbrigádok léte i- hoz, az ószi csác. forgalom idejére mi mén_qesebben tudjak lebonyolítani. 
téséyel segíteni tudnak bennünket az is i"bb munkároal biztosítjuk a három- Hmszáz dolgozónk nevében harcos 
ősd csúcsforga lom sikeres lebonyo- napos kocsiforduló megua/ósitását." üdvözleliinket küldjilk az öszt forga
l ításában. Ugyanilyen táviratot küldlek az lom elindításakor a felemelt ötéves 

A Köz lekedési és Szállítási Dolgo- FHV szentendrei vonalának teherfor- terv sikerf!6 befejezéséért." 
zók Szakszervezetének elnöksége ne- ga lmi dolgozói. az FHV forgal mi A táviratok és levelek hangsúlyoz
,·ében Földvári Aladár elvtárs fötit- ·•s kereskedelmi főosztályának összes zák, hogy azért segítik a vasutasok 
kár a közlekedési és szá l l i•ási szer,e- külszolgálati dolgozói nevében. !gy helytállását a hata lmas harcban, mert 
zet dolgozói nevében sok sikert ki - írnak táviralukban: ,,Orömmel jelent- d' 

· t J " v t lk I b · 1 1·ü11 be. hof!_W az öszi csúcsfor.({alom- tu Ják. hog-y szoro an összefügg 
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ős \;;v j�l ma� kap7solatban kif!d?ll valamennyi felemel t ötéves tervünk határidő 

vasutasok pél dája nyomán a magyar ,�te_zkedest _magunkeua tt?szuk. lgf! előtti teljesítésével és így közvetve a 
va�utasok is .á llják meg helyüket a k

'.
va11w1k Int, FH V-dolgoz?k :s. h��z�- Yasuta�ok harca a szocia izmus épí 

csúcsforgalom idején. A haia lmas /arulm„ a uasutas dolgozok celk,.uze- tését és ezen keresztül a Szovjet
felada•ok elvégzéséhez ígéretet teli 

I 
seihez.. unió által vezetett béketábor mag) ar

ar
,
ra. hogy dolgozóik a _ maguk terii- _ rorró :lvtárs( üdvöz ietük.:t _kül�ték orszai:1 . frontszakaszának erősítését 

le,én a legnagyobb fok1t e/::Jlarsi se- es sok stkert ktvantak az osz1 csucs• 1 sz.olgalJa. 

magyar ,,asu'as dolgozók forró ü,ltJöz
leltíket küldik a baráti s;zovjet nép
nek, barátunknak és tanitónknak, a 
béke zász{óviuöjének, a nagy Sztálin
nak". 

A megtisztelő meg-hidssa: kapcso
atban ezeket mondotta Gáspár e!vtárs: 

.,Teljesül' a2 álmom - meRfátogatni 
a szovjet hazát a szoi•jet nep közölt 
lenni, felszabadítóink között é-s abban 
a uáro ·ban rartózkod11i, ahol él, doigo
zik a doltozók vezére és ta,útója, a 
világbéke őre, Sztálin eMárs", 

* 

A vasutaskül dötlseg szeptember l -én 
tért 1·i,sza J\\agyarofozágra. Záh�ny
oan. Debrecenben és Budapesten tinne
pé;;yesen fogadták a gazdag tapa.sz;la
Jatokl<a hazatérő magyar va6ulaskül
döttséget. 

magukávé tették Gazda elvtárs tel
hivasát. 

Az újonnan épülő műtárgyakhoz. 
hidakhoz egyre nagyobb mérték
ben használják az ócska, hulladék-

anyagot. 
A H ídmühelyen belül Fóris Re:ső 

!ervfelbontó. gyártásvezető kezdemé
nyezésére indult meg a mozgalom. 
Szeptember hónapra vállalták pd
dául, hogy 4 mázsa úgynevezett Ol  I 
(ócska-használt) anyagból különbözö. 
szerszámokat készítenek. Máris több 
mint egy mázsa kéz iszerszámot ké
szítettek el. A dolgozók az őszi csúcs. 
tJrga:mat s az évi terv:e'je,ítést akar
ják segíteni azza: is, hogy még eb
ben az esztendőben egy tonna OH
anyagból új kéziszerszámokat gyárta
nak. Ez 10.000 forintot meg-ha!adó 
111<;,'-[l�karítást je'.ent né-pgazdaságurk • 
sz.amara. 

A mozgalom elindulásától augusz
tus végéig 1 04.897 forintot laka. 

rított meg az üzem. 
A mozgalom minden eredméilye 

mel lett_ vannak hián�osságai is. A 
b1za lm1ak, a népnevelők és a fiatal
ság nem karolta fel még kellőklppen 
a Gazda-mozgalmat. Apáti elvtársnő 
fog!alkozi� ugyan az ifjúságga l, de 
e teren meg nagyobb eredmények nem 
szti let lek. 

A D l SZ-re nagv feladatok várnak az üzemben. A fia talok jórésze vidék_en lakik és munkaidő után gyors lep!ekkd h_a!_adnak a kapun kifelé. Az 1fJ_u;;ag (eJ odését hálr,á latja Lörenf�t Oszkar csoportvezető. aki rosszul viszonyul a női munkaerő kérdéséhez is. Hangoskodik a fiatal elvtársakkal� de segíteni nt·m segít nekik. A Dl?Z he(yesen tenné. hogy ha seg'ítseg-et kerne a hel\'hel i párt�zer�·ezettöl _ _  és üz�mi hizot isag-tól. Csakis 1gy , udJak a ftatalokat nevdni és bevonni öket a Gazda-mozgalomba. 
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Hámán Katal in élete, munkássága követendő példa 
minden vasutas dolgozó számára 

. Augusztus 3 1 -én áldozunk Hámán 
l(ala:in· ha halatlan emlékének, halá
lának 1 5. édordulóján. A mao-var 
köziekedés dolgozói, vasutasok, közúti 
köz1ekedési dolgozók, gépjárműveze
tők és szál l ítómunkások ezen a na
pon megem1ékeznek arról az elvlárs
nörií!, akinek élete és harca egybe
forrott pártunk küzdelmével, dicsö
ség-es multj-ával. A párt mártírhalált 
ha'.t tagjai örökre ragyogó példái ma
rndnak a munkásmozgalomnak. 
. _H�mán eivtár,nö élete, példája az 
i l lega l is-mozgalom ha rcosai életének. 
Hámán elvtársnő ezért tudott ign 
kommunistávil vá :ni, mert erőt adott 
neki osztálya iránt érzett szeretet�. 
mert volt a mozga lom, volt a párt, 
ame!y segítségére vol(, hogy szi: árd, 
megingathatatlan legyen. Hámá11 elv
tár-nöt elpusztította a magyar fa· 
sizmus, de i tt, emléke elölt e!mond
h„tjuk, hogy életét nem áldozta hiába. 
,\ párt diada:ra v i t te azt az ügyet, 
a rne:yért ö harrnlt. Hazánkban a dol
gozó nép került hatalomra, orszá
gunk soha nem lálotl fejlődést érl �:. 
llámán Kató a mi életünkért és sza
l;ads:igunkért is áldozta életét. Szí-

\'Ünkbe zárjuk őt és mindazokat, akik 
a kommunista cél\l.itűzésckért, a ki-
z,ákmánvolás megszüntetéséért har-
co,nak. 

SZOCIALIST A VASúTERT 

� 

A magyar nép állama 
betartja adott szavát 

Valamennyien látjuk és a reakció
nak is tudomásul kell vennie: a ma 
gyar nép á l lama betartja adott sza
vát. Kcmcsak hogy nyeremények ú t  
Ján t ízezer é s  tízezer embernek az 
eddiginél is nagyobb jólétet teremt a 
sorsolásokkal, és minden imperialista 
acsarkodás el lenére is megkezdi  á l 
lamunk visszafizetni a polgáraitól ka
pott egyéni kö:csönt, amelyek dön
tően járultak hozzá eddigi eredmé
nyeinkhez, - hanem az ötéves terv 
gyJrsütemíi megvalósításával az 
egész magyar nép javát, á l ta lános 
felemelkedését szolgálja. 

/1\ég élénken en,Jékezetünkben van 
az 1949. é\'i tervkö-csönjegyzés. A 
kormány- felhívása többek között eze
ket mondo' ta: Mind a nyeremény
mind a kamatozó kötvélL11ekre befize
tett pénzét mindenki öt év alatt tel
jes összegben visszakapja." Meg kel l  
mondanom, hogy az első jegyzésnél 
kissé idegenkedtem a gondolattól, 
mert az elmult rendszer urai alaposan 
tejáratt.\k a nép szemében a kölcsön
jegyzéseket. Azt hittem. hogy ez is 
valami olyasféle. Csak amikor R.ákv.�i 
elvtárs határozott és erőteljes sza 

________________________________ _. vait hal lollam, erősödtem meg és mái 

Levél a berlini III. Világifjúsági
és Béketalálkozóról 

Szavakban nem lehet -kifejezni azt zóra. Gyönyörííbbnél gyönyörűbb' 
a bv/doqságot s biis2l1eségge/ V(i!Yí- j lwltúr111űsorv/1 szórakoztattak bennün
tctt örömünlwt a megtiszteltetés felett, kel és támasztották alá a békelalál
a111e ·1111e11 oár•u11k és kormó1111unk kozó jelentöségét. 
részesilelt be1111ii11ket azzal, ho;,,1 a A világ fiatalságának találkozása 
berlini Ill. Világifjlisáai és B�ke- h!_,ralmas jefenlöségű. Közelebb kerül
lalálkozó11 részi vehettünk a magyar t1�11k egym�shoz . es hqrcosabbak /e/
ifjúság kiildöltekénl. tunk. a_ beke vedclmeben. Boldo!f.a" 

Megkatoltan bticsúztunk a magyar �eszeltu'!k a le111n1 _ _  �omsz_om_ol:_ K1r,a 
földtől, elolcirsailll<iól, barátainl//ól. es_ � hos K?re_a '�!" _ha'.cosa,.•al, . a 
,1 ,- ;,1;<zi'el/ vonat is a mi allmtó- nept_ demokr!;lc_,ak lwldolf�wel. E t�Llal
készséoü11ket. a fNmelésben betöltött koz_o . megeros,!etle mygat . a nemei 

"- 1 t ·,, ll A •r ·i ,f1usagol, a 11emet nepet ,s. El lehet szere�1.,n ,e 
_,,,._azo a. n�agyar ' �, mondani, hogy a viláa ifjtiságá11ak te, me e�r hw cunall_ crcdn�enJ(e: mo�- ször.•elsé{!é/ még jobban me!!ari:lozta, do•1_11 es _ szerelueny rep,tet'. Berl111 megerösítelle a c•ágyat a Úke fennfele be11nu11ket. tartására. erőt számos gyakor·.a•; /a

. .4 11h11et nép és ifitísá,Q' baráti köré- paszlafatot adott valame1111yiü11k szá-
ben fogadták a magyar delegáció tag- mára, hogy a békéért vívott harcun
jail. Ugy érezlii/1, mintha családunk kal teljesíte11i tudiuk. 
köréúe léptünk volna. [(öszö11elet mo11dok ezúton is a 

Az első á//omásw1k Drezda, a ro- Magyar Dolgozók Pártjának. a 
mok c•árosa volt. A német nép e/száni magyar ifjúságnak, hogy /pftetöc,é 
akarata azonban megkezdte az újjá- telte számomra a találkozón való 
építést. .'!merre jártunk, mindeniitt részvételi. Ez arra kötelez engem is. 
nugy szeretetwl vettek köriil ben11ii11 - hoay még az eddiginél is jobban áll
kel. Berlinben vége/átltata/lan tömeg ;am mer; helyemet a m,111!1apadnál. 
és zászlóerdök. A szeretet és öröm lr;érelet leszek arra, ho{[y minden 
ha11[1iai cse11diil!ek fel útjainkon. Gon- erőmmel elösegitem a békéért harcoló 
dolataink sokszor tévedtek hazai <zózm ;[l,i,k ,iirnét és merrfele'n politi
/ájakra, szere/ectel és háláoa/ gondol- kai fefoilá[{osíló munkát fogoli uégez
t1111k Sztáli11 és Rákosi elvlár.<ra. ni azért, ho_gy én is hozzájáruljak az 
akiknek ezt a berlini találkozót kö- moeria/isto,lle11es táhor. a /,a/a/
szönheljiife. mas Szovielunió vezette béketábor 

A német ifiúság alkotó erejét hír- végső győzelméhez. 
deli a hatalmas Marx-Engels-fér, Tóth I lona, 
9melyet a német ifi1iság akarata épí- e budapesti MÁ V-igazgatóság 
tett a berlini Világifjúsági Találka- dolgozója. 

A� Oleg Kosevoj•brig,íd 

a 111,unl.alegyelen,,ért 
Fél hét mull pár perccel. Az Eszaki 

Járműjavító OV néhány fiatalja öntuda
tosan. keménq léptekkel ha"ad a míi
helq felé. Máris megbeszélést tarta
nak. Ezek az ifjak, az üzem élenjáró 
briaádiártak. az Oleg Kosevoj ifibri
aád•iak tagjai. Velük siet a munka
hely felé Peres György elvtárs. a bri
ftád csopc·rluezelőie is, aki már nem 
fiatalember, de a fiata 'oklial érez és 
�gyütt menetel a brigáddal. 

A brigád az üzem VI. osztálya le• 
szerelő részlegének munkáját végzi. 
A ;avításos mozdonyok hibás alkat
részeit például ől1 szerelik le. Fé'é,•
vel eze/ö/1 még az idősebb elvtársak
kal együtt dolgozlak, de ha nem is 
nézték le őke!, nem becsülték bennük 
a teljes értékíí embert_ Enrtek volt az
tán a kö,•eike2111ém1e az, hogq a/;g 
teljesítettek többet 80 százaték11ál. 

• A� ifik azonban, öntudatuknak fej
lődésével, arra. az elhatározásra ju/ot
tak, hogy megalakítják brigádjuliat és 
megmutatják, ho}!y nhcs igazuk azot,. 
11ak. akik nem ismerték fel a fiatalok 
értékeit és harcos elszántságukat. 

Ennek köszönhetik, hogy soha nincs 
torzsalkodás közöttük és már elérték 
a /0/ százalékot, s ezen kívül több 
kiemelkedő teljesítményük van. Vilmos 
Aladár pedig sztahá•wvista oklevelet 
kapott. Most azért dolgozik, hogy ki· 
érdemelje a sztahánovisla érmet is. 

A brigád munkamódszere 

A brigád már jóval a mu11ka meg
kezdése elölt bent van a műhelyben 
és megbeszélik az aznapi munkát. 
Ugyanígy járnak el a munka befeje
zése után, amikor a köue!kező nap, 
munkájukról beszélgetnek_ Ila n2héz
ségek tám:adrrak, bizalommal fordul· 
11ak Peres elvtárshoz, aki támogatja és 
szakmailag ok/alja őket. 

Az üzem dolgozói büszkeséggel te
kintMek a fiatalok fe:é. /1,"emcsak jól 
do1goznak, de tovább is ta11ul11ak. 
Tóth László például miiegyetemre 
megy, hog11 annak elvégzése után még 
fokozottabb mértékbe11 wdja építeni 
hazánkban a szocia1izmust. Gólya Jó
zsef alapszervi DISZ-tilkár elmondja 
nekiinll, hogy _az augusztus 20-i uer, 
se11yben végzett jó munkájáért 

Harcban a munkafegyelem megjavításáért brigádzászlól és értékes könyv-
Eleinte sok nehézség volt a munka- jutalmat kapott a brigád 

fegyelem terén, s a termelés emelé- A brigád szerszámai tiszták, ápoltak·. 
séért. Varga Róbert elvtárs például A vá'lalatvezeiöség jól tenné, ha a 
abban az időben még nem volt ereje szerszámos szekré11y1 kicseré/,ié, meri 
telj�ben lévő ifjti és egy al/w/ommal egyik 11apról a mási/ua összedülhet 

leszerelés közben eltört a homo· Az ijibrigád megérdemelne ennyi f,-
ko!ó a keze alatt. gyelmet. 

Kutasi elvtárs erre azt mondta Varga Az ifik hl·zzájárultak a DISZ szer· 
Robert elvtársnak: ,.Ha m,ndaw1yian vezeti életénell megjavitásá/wz. A 
így dolgozunk a brigádba't, akkor az párl- és üzemszervezet. de a dolgo
idösebb társainknak /esz igazuk." zók is szeretet-le/ foglalkoznak a fia, 

lalokka!. Ró::snyik István gépész ezt 
- Igazad van - felelte Varga mondta róluk: ,.Nem hittük, hogy erre 

Rob,: megkószonle a /1gye:mez!eiéSI liépesek a fia,alok. Nem szégyeljiik 
�s azóta s111cs vele ,emm, . b�J- .. A -�n.: magunlwt és követjük a példájukat." 
gdd tagjai nemcsak a kt;Ju/rol Joc•o . . . . . .  
tanítást teszik mogukéé'á, �a11e:nha1r- 1 4z ,ole{[ l(o.sec'.�f-bnga� nem luaba 
gatnak a jó szóra egymas kozotl ,s harco.l a 11u111kat, gyelemerl. 

ingadozás né:kül vásároltam tervköl
csönl. Az első sorso'ásnál már o!l vol 
tam a nyertesek sorában. :s;em sokat 
nvertem az első sorsoláson, de 
ez a pénz h.nzásegített ahhoz, hogy 
romos csal ádi ház.ama! adósság né1kül 
- újjáépítsem. Azóta még nagyobb 
örömmel és odaadással dolgozom a 
szocial izmusért. 

Már eddig is sokat nyujtott 
nekünk a len-kölcsön 

Ez végeredményben az én sajátos 
kis esetem, de tízezrek vannak. akik
nek egész életük szebbé, jobbá lett. 
Mégis a lervkölcsönnél, szerintem 
nem ez a fontos. hanem az, amit  

a dolgozó milliók számára jelent 
a lervkölcsön. 

1\em az épülő békemüvekröl akarok 
beszélni, ame yekre barát és e! :enség 
egyaránt felfigyelt, hanem azJkra az 
új, korszerű gépe'.sre, amelyeket pél
dául a mi üzemünkben szerettek fel 
éppen a tervkölcsön, az ötéves tervet 
seg"tö kötcs.önünk nyomán. Finom
mechanikai üzemrészt kaptunk, a X. 
Osztályban cenlrifugális öntőgép sznl
eálja a többlermelést. 

Az új gépeken kívül a szociális 
létesítések sokaságat kaptuk: nap
közi otthoni, új mosdót, öltözöhe-

lyiséget, stb. 

Most van előkészületben a bölcsőde 
megépítése, nödolgozóink számára. 
Ezek minden egyéni nyereségnél töb
bet érnek, meri ezek az egész dolgozó 
népé. 

Magam is azl  hirdetem, amit vala
hol olvastam már, de élénken él em
lékezetemben: .,A párt szavára építeni 
lehet, mint a kősziklára!". A húzás 
ideje alall még nagyobb lelkesedéssel 
dolgnunk. Vállalalvezelőségünk és 
üzemszervezetünk biztosította, hogy 
a Pénzügyi Osz> á y egyik dolgozója, 
Bartha Rudolf kartárs, a sorsolási 
napokon, a sorsolás megtörténte után 
az:mnal értesíti üzemünkben azokat 
a do:gozókat, akiknek kötvényét kihúz
t.ák a sorsoláson. Hal lottuk azt is, 
hoo-y a nagyobb üzemekben sorsolási 
ta;ácsadókat, a közép- és kisüzemek
ben pedig ugyancsak műszakonkint 
beál itanak egy-egy sorsol ási felelősi. 
Ennek valamennrien örülünk. Igy 
nem kell idegeskednünk, nyug�dtan 
végezzük munkánkat és emeljük tel
jesítményünket. 

Kern sajnálom a pénzt, amit köl
csönképpen adtam az ál lamnak; mert 
többszörösen visszakaptam és vissza
kapom. Ezért őszinte bizalomm�l a 
párt és népi kormányunk mrnd_en 
szaya iránt, kijelentem, hogy bar
mikor szívesen s,egítek és örömmel 
adom keresetem egy részét erre a cél
ra, a szocializmusért, a békéért. 

Selmeci János, 

az Északi Jármű ja\"itó OV gép
lakato:;a. 

11VASUTASOK MŰSORA" 

A RÁDIÓBAN 

- A Magyar Rádió az osz, forgalom 
sikeres leoonyolításáérl harcoló vas
utas dolgozók számára minden ked
den 17 óra 10 perces kezdettel külön 
műsort ad. Ebben a műsorban hang
kép·ekben számol be a rádió a vasút 
különböző munkaterületeiről és a vas
utasok kultúrmegnyilvánulásairól. 
Szeptember 4-én 17 óra 10 perckor 
közvetíti a rádió az első „ Vasutasok 
műsorát". Bognár Imre elvtárs. a 
Vasutpolitikai Osztály vezetöje e mű
sor bevezetéseként üdvözli a vasutas 
dolgozókat. A „Szocialista Vasutért'' 
rendszeresen közölni fogja a minden 
keddi műsort. A vasutas dolgozók hall
gassák mel( a számukra közvetített 
vasutas miísort, szervezzenek szoll(á
lati áganként kollektív rádióhall gatást. 
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c:f zep� !-tÍJi hlb/JU/ÍÍik 
IISZEGEDI VI/SUTIIS EG YE TEM 
Szeptember �-án _ �yíl ik meg Sze-

, 
m_egke�dik a vasút! tárgy;ik tanít<í

geden az orszag UJ egyeteme, a sat, m1g- a harmadik, negyed:,k és 
Köz lekedési Műszaki Egyetem. Az ntödik esztendőben kizárólag a vas
új főiskola célja vasúti és vasút úti és közlekedési tá;gya,kka i fc,g. 
iizemi mérnökök neve:ése. Az egye- la lkornak. 
temet a Szovjetu!lió példája nyo
mán á l l ították fel . 

A Közlekedési Műszaki Egyetem 
230 ha l lgatóval indu l. A dékánon 
kívül  három tanára és négy meo-hi-
vott előadója lesz. 

" 

Az első évben műszaki a laptár 
gyakat tanítanak, a másod ik évben 

A párt, Rákosi e:vtárs és kormá
nyunk újabb gondoskodása a vas-

1 1 tas dolgozók fej lődésének biztosí
tásáról ,  a vasutas dolgozók megbe
rsülésének újabb jele osztatlan örö
met vá ltott ki a vasutasság széles 
t�horábóL 

A bányásznap tiszteletére 
B_udapest-_!ózsefváros á l lomás dolgo
zo� a Grosz-féle banditák tárgyalása 
utan megfogadták. hogy munkájukon 
keresztül  adják meg a méltó választ 
az imperialistáknak és belső ügynökeiknek 

k,íhb törekednek arra. hogy az öszl csucsf orgalomban is megállják helvü,_�et, ho!l"y ál lomásuk elnyerje az · éluzem c1met. A rak1ári dolo-ozók vál• 
l a l ták, hogy 

" 

a Bányásznap tiszteletére 1 0  szá-Az ál lomás dolgoz6i a párt iránví- zalékkal túlteljesítik eddigi ered· lásával s a szakszervezet és a szak- ményeiket. vonal segítségével az augusztus 20-1 vPrse11yben uz ország ualamenn//L A fo_'.g�lmi _ _  dol!;ozók pedig a párt
kPreskedelm, föndkségeit megelözlék vezetos_eg UJ rava lasztása tiszteletére 
és e/sók lettek. ,·all a l tak. hogy feladataikat határidő 

. . _ .. . . 1 előtt teljesítik és eredményeiket Jozsefvaros dolgozo1 most megm- 1 0-20 százalékkal fokozzák. 

„Erősödjék a népeinket összefűző harátság/11 

_Az_ első m_agyar va�utasnap ü __ m�ep: 
1 

Kurocskin elvtárs, a Szovjetunió sege1re hazank�a erkczett kullold1 vasútügyi min'szlerhelyetlese · v. vendégek utolso csoportia augusz- G BI  . . . es . .  
t us  24-én utazott el /1\agyarország- • azsenov elvlars, Sztalrn -d1ias 
ról. 

1 
sztahanovista mozdonyvezető a repü-

Elsönek a szovjet delegáció tért lőtéren lapunknak adott nyilalkoza
vissza hazájába. \"aszi l ij \'asziljevics lukban a következőt mondották: 

• ..�z első magyar vasutasnap ünnepségei alkalmából a Magyar Népköztarsasagban el töltött rövid idő alatt rendkívül meleg és baráti fog,1dlatásbán részesültünk. 
Meggyöződtiink arról, hogy a magyar nép szilárdan a demkorácia 

táborához tartozik és minden igyekezete a béke megönésére irányul. 
Most, amikor országukat elhagyjuk, hálánkat fejezzük ki az irántunk 

tanusitott figyc:mességéérl és a magyar vasutasoknak az egész magyar 
népnek egyaránt további sikereket kívánunk az ötéves terv végrehajtásá
hoz és megújhodott országukban a szocializmus építéséhez. Erősödjék a 
népeinket összefűző barátság!" 
A magyar vasutasok lelkes ünnep-

1 
búcsúztak a koreai, a román, a bol

lés közepette Yc!tek búcsúi a kedves gár, a csehszlovák és a francia dele
szovjet vendégektől és hasonlóan gációtól is. 

Csen-Gjo-Szep elvtárs üzenete 
a magyar vasutasoknak 

A , asulasnapon itt járt Csen-Gjo
Szep elvtárs, a hősi Korea kü:dölle. 
Cse11-Gjo.Szep e,vtárs, a koreai yasu
las szakszen·ezet e!nöke a következő 
üzenetet küldte eluiazásakor a magyar 
vasutas dolgozóknak: 

A vasulasnappa.l kapcsolatos 
üzemlátogatásaim során meggyő
ződ'em arról, hogy a magyar dol
gozók. a Magyar Dolgozók Pártja 
vezetése alatt sikerese11 hajtják vég
re az ötéves tervet és meggyőződé
sem, hogy felépitik a szocializmust. 

Azt is tapasztaltam, hogy Ma
gyarországon. igen rel!desen közle
kednek a vonatok, hogy a vá:lata
•'ok élenjáró m,mkásai a mwikafe
gyelem szigorú betartásával dol
goznak és hogy az ország földjein a 
szocialista haza felé haladó dol
gozá parasztok munkáfkodnak. 

Magyar munkás elvlársaim mon
dották nekem, hogy még sikereseb
bl?'11 fognak dolgozni azért, hogy 
biztosítsák a béketábor és különösen 
az egész embenség közös ellensé-

f!ei e/len harcoló iLös koreai nép 
g11őze'mél. 

Az ilyen kijelentések hatalmas 
erő: jelentenek a koreai nép szá
mára, ,izt je!enrik. hogy az egész 
világ békeszerető népeinek tábora 
- melyet a nagy szovjet nép vezet 
- határtalanul nagy. 

H azatérésemkor beszámolok a 
koreai népnek arról, hogyan harcol
nak a magyar dolgozók. a magyar 
vasutasok a békéért a szocializmu
sért, a bold.og jövőé�/. A koreai nép 
pedig, amely jól megismerte a ma
gyar dolgoz,j milliókat, még bá!
rabban fog harcollli az amerikaiak 
ellen és mé(! határozottabban őrzi 
meg 1,ezeiben a győzelem zá.'ogait. 

S�i/árdan meg va,gyok győződve 
arra!, hogy közös ügyünk - a béke 
megvédése - legyőzi a háborúi, 
meré a béketábor élén megin{!athc.
tal/anul a nagy Szovjetunió áll. 

Nagy sikereket kívánok Onöknek 
a szocializmus épílésébe11. 

Csen-Gjo-Szep. 

1/Z /NOii// !{0/IMIÍNYNIÍL 
Az imperialista zsoldbati álló in

diai kormány közelmúltban fokozta 
n!!omását az indiai vasutas dolgo
tc kkal szemben Beti//otlák a vas
utasok sztrájkjcil és erőteljesen ai
kalmazták az emberi jogokat mé
lyen sértő, hírhedt 1949-es szabály
zatot. a hindú vasutasok százait fel
függesztik. elbocsátják és bebörtön
zik őket. 

A \lasutasok Szakszervezetének 
Központi Vezetősége nevében Rácz 
Kálmán elvtárs, titkár, tiltakozását 
;etentetle be az indiai kormánynál, 
ugyanakkor a magyar vasutasok tel• 
jes szolidaritásáról biztosította a 
szabadságáért, és a békéért harcoló 
hindu vasutasokat. 

A rostocki vasúti műhely köszönete 
_ �- demokratikus Németországban 

, 
·,ezel! a magyar vasutas dolgozók ré· levo _ _  rosto�ki át lamva_6ú!i mtíhe:y do'- szére. Ebben a levélben a kövét·kezőgozo1 neveben 16 a·:aírassal levél ér- kct irják: 

, . .:•ODVÖZLE: A M AGYAR VASUTASOK NAK!  Mi, a rostocki vasuti muhely _dolgoz�i, mai üzemi ülésünkön értesültünk arról, hogy Erlch Hermana� �!munkas kartársunkat a magyar r.ép, kiváló munkájáért és példás magatartasaert meghívta Magyarors.zágra. 
A vasúti műhe1y dolgozói ezt nemcsak Hermanau kartárs hanem az 

egész német nép iránti megbecsülésnek tekinti. Éppen ezért a r�stocki vas
úti műhely dolgozói üdvözletüket küldik valamennyi szabadság· és béke
szerető magyar kartársnak és karl'ársnönek. 

Eljen az európai munkásosztály akcióegysége! Eljen a béke! 
A rostocki vasúti műhely dolgozói 

nevében 16 aláírás." 

• 
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A vasutasok szakszervezete elnökségének határozata a SZOT titkársá(Ja 
1951. július 26-i - a vasutas újító- és sztahanovista-mozgalom akadályairól 

hozott - határozatáJal kapcsolatban 

Vasutas ú j ítók értekezlete 
a szakszervezet központjában 

A SZOT titkársága megvizsgálta az  
újítási munka és Sztahanov-mozgalom 
kérdéseit a vasút területén. A titkár
ság elismeri az eredményeket. de 
ugyanakkor megállapítja, hogy „az 
új, a munka magasabb termelékeny
ségét szolgáló módszerek alkalmazá
sa azonban a vasút területén nem ki
elégítők. A vasútnál még széleskörben 
uralkodó a réiaimódi iz,:ndolkodás és 
egy� N"gi szakemberek, akik között 
nem egy esetben ellenséges elemek is 

talá lhatók, minden [ehetőt elkövettek, 
hogy megakadályozzák a Szovjetunió
ban j61 bevált munkamódszerek alkal
mazását hazánkban. A becsületes 
-rasutas dolgrizók ezrei álta I felvetett 
észszerüsítések, javaslatok sbk eset
ben nem kerülnek megvalósításra, ha
nem elvesznek a bürokrácia útvesztő-
jében." 

A SZOT titkársága a Vasutasok 
Szakszervezetének ezirányú munká
járól a következőket mondja: 

�A vasút területén fennáUó hibákért és hiányosságokért komoly felelősség 
t�heli a Vasutas Szakszervezetet is ,  mert nem figyelt fel idejében a hiányos
ságo�ra, nan folytatott következetes harcot a vasút területén megbúvó elkn
séges elemek leleplezésére és felelős veutő helyekről való eltá.volitására. 
Nem figyelt fel a szakszervezet különösen az újításo4< terén mutatkozó ellen

séges tevékenységre. Nem t ámaszkodott a szakszervezet a dolgozók tapa�z
talataira, bátor kezdeményezéseire." 

A SZOT titkársága határozatát és 
elvtársi bírálatát szakszervezetünk el 
nöksége megtárgyalta és azt teljes 
egészében magáévá teszi. 

Valóban a Vasutasok Szakszerveze-
te vezető szervei és munkatársai 

nem harcoltak elég következetesen 
a bürokraták leleplezéséért, a.z: 
ellenséges elemek kiszorításáért 
és a bürokrácia felszámolásáért. 

I gy történ betett meg az .. hogy a ?.�•l � -
dás gátlói a sztahanovista es UjltO• 
m,ngalom terén - a vasútnál arány
lag könnyűszerrel végezhették rom
boló munkájukat és odáig mehettek, 
hogy pl. Lengyel József eivtárs eseté
ben a Szovjetunióban nagy sikerrel 
alkalmazott menetközbeni szaka
szos lefuvatásf - amit a népi demo. 
�ratikus országok is átvettek - ná
lunk 

közel egy évi huza.-vona blán, 
csak próbaképpeni bevcutwe 

engedélyezt�k._ _ . . _ 
A bürokrac1a mas1k jellemzo meg

nyilvanulása, hogy a Vasúti Főosztá
lyon be1űl az illetékes szakosztályok 
az újítási Javaslatokat kiértékelés 
nélkül küldik az újitó bizottság elé. 

Nem készítik el a gazdaságos 

számítást u újítással kapcsolat-
ban. 

Ennek következtében az újítási érte
kezleteken ezeket a javas1atokat nem 
lehet letárg)alni és ezáltal az el�n
tézésűk késedel<emei' �zenved, ..Ez ior- .  
tént Kósa Józsei mozdonylakatos Úji· 
tási j.a, aslatával, amelyet a személy
és teherkocsik kenöpárnájának át
alakitasáról nyujtott be a 7. szakosz 
tályhoz, vagy Pásztor János lakato� 
úJítási javaslatával, a } 1 1 -_es s?rozat!-1 
mozdonyok melegkeno-pres atalak1-
tásával kapcsolatban, és ehhez ha• 
sonló példák sorozatát lehetne még 

megemlíteni. 
Mindezek a hiányosságok azért for-

dulhattak elő, mert 
a szakszervezet elni>ksége és fó

titkársá ifa resrorlfeladatként ke· 
zelte a sztahanovista- és újító• 

mozgalmat 
és azt csak egy osztály munkájának 
te-intette. Megmutatkozik ez abban is, 
hogy az elnökség csak formálisan tár
�a:ta a Sztahanov-rnozgaolm kérdé
seit é, az újítomozgalmat pedig hosz
szú hónapok óta nem tűzte napirend
re. A lenti hibákért a mulasztás első• 
sorban az einökséget. és személyileg 
a főtitkárt terheli. 

Az elnökség segítő, ellenőrző mun
kájának elhanyagolása a szakszen·e
zeti központ bér- és termelési osz
tályának munkájában is éreztette ha
tását. Az osztályvezetés és az osztály 
munkatársai nem kezelték súlyának 
megfelelően a sztahanovista és újító
mozgalmat. Ez megmutatkozik abban 
i5, hogy az újításokat elbíráló minisz
tériumi biz:>tlságban a szakszervezet 
megbízottjai sűrűn cserélődtek, így 
nem tudtunk kellő ellenőrzést gyako
rolni az újításokat elbíráló bizot�ság 
munkája felett. A szakszerveze! keP_v�
selete a bizottságban csak tormalis 
volt, Ezért történhetett meg azután 
az is, hogy a MAV-hoz ez év első ie
lében beadott több, mint 

6.600 újítási javaslatból míndöss7.e 

t .740-et fogad,ak el, 
és a ti!':1bib�n semmi megvalósíthatót 
nem találtak. 

tonságossaga is növekedett volna. -
A javaslat a közlekedés- és posta
ügyi míniszlénum pályafenntartási 
szakosztályához került, ahonn.an sen
ki a helyszínre ki nem szállt a javas
lat heiyességének a megvizsgálására. 
- Egyszerűen 

elutasították azzal, hogy erre hi-
tel nincs. 

A józseh·árosi é.enjáró do: gozók vi
szont kimutatják, hogy ennek a sín
párnak a lefektetése után - a tofa,  
tási munka egyszeríibbé és gy:>rsab
bátételével évente kb. 45 ezer forinJoL 
lehetne megtakarítani, nem beszélve 
emellett arról. hog)' a ,·agonok gyor
sított ütemű ki . és berakodása a ko
csiforduló megg.vorsítását is elő tudná 
segíteni. 

A szakszervezet vezetősége azzal. 
hogy nem lépett fel következetesen az 
újítómozgalom akadá lynóival. el:en
ségeivel szemben, és nem leplezte le 
őket idejében - hozzájárult ahhoz, 
hogy a vasutas dolgozók alkotó, kez. 
deményezö készsége az újítások terén 
fokozatosan csökkenjen. 

A Vasutasok Szakszervezete elnök
sége Jllegá lapítja, hogy 

a SZOT titkárságnak határozata 
nagy segítséget nyujt 

a vao;út újító- és Sztahanov-m�zgalmá
na k kiszélesitésében és további feJ • 
lődésében. A határozat ráirányítja 
dolgozóink figyelmét az újítások el• 
bira'.asánát álka'rnazott bürokratikus 
módszerre és ielhívja a dolgozók f i 
gyelmét, hogy vegyék fe l  a bürokrácia 
ellen a harcot. 

A Sztahanov- és újítómozgalom te
rén fennálló hibák sürgős kiküszöbö
lése érdekében a Vasutasok Szakszer
vezete elnöksége a következő határo 
zatot hozza: 

f A Vasutasofc Szakszervezete 
elnöksége a szakvezetéssel kar· 
öltve oda fog hatni, hogy az újítá
sokat elbíráló bizottságok a hoz
zájuk benyujtott újítási javasla
tokat egy hónapon belül elbírálják 
és a szakvezetés biztosítsa az el
fogadott újítások azonnali beveze
tését. A1, újítómozgalma1 bü
rokratikus munkájukkal akadá
lyozó elemek ellen pedig az új va. 

sútf fegyelmi 5zabályut értel
mében megfelellí fegyelmi eljá
rást Indíttat. 

2. A szal<szervezet osztályai, te. 
rUletl bizottságai és összes alap
szervei egy hónapon belül tár
gyalják meg a SZOT titkárságá
nak eml/telt határozatát és saját 
munkaterületlikre alkalmazúk 
ad. A birálat és önblrálat minél 
szélesebbkörü alkalmazás� érdeké
ben. a határozat megtárgyalásá· 
ba vonják be a szakszervezeti 
aktívákat, a dolgozókat a lehető 
legnagyobb mértékben. Határoz
zák meir munkaterűleteiken fela
dataikat az újítómozgalom klszéte
sítesMek elősegítésére. 

S. Az elnökség a szakszervezet 
munkatársai kötelessigévé teszi, 
hogy tekintsék fontos politikai 
feladatnak az újltómozgalommal 
való foglalkozást és harcoljanak 
köve«<ezetesen az újítómozgal
mat gátló akadályok eltávolítá
sáért. A szakszervezet munkatár
sai segítsék elő, hogy a vasút dol
gozói a szovjet tapasztalatok al
kalmazásával minél nagyobb tö
megben szálljanak s!kra a vasút 
szocialista átépltéúért. 

-4. A szakszervezet elnöl<sége 
felhív Ja a VllSÚt dolgozóit, hogy 
bátran harcoljanak a dolgozók he
lyes kezdeményezéseit elfojtó 
bürokratikus megnyilvánulások 
és a vasútnál még megtalálható 
ellenséges elemek ellen. Büro
krácia ellenl harcukban használják 
fel a nyilvános bírálat módszerét, 
a sajtót és ezen kereszt!ll Is lep
lezzék le az újítások elbírálását és 
azok beveze'ését gátló elemeket. 
A sztahanovisták, mint a tennelés 
ilenjárói - bátran alkalmazzák 
a Szovjetunióban jól bevált mun-
kamódszereket, újításokat és azok 

alkalmazása területén segítsék, tá
mogassák a dolgozók kezdemé
nyezéseinek megvalósítását. lgye
kezzem:k a dolgozó tömegei< kö
zött elterjeszteni a sztahanovista 
munkamódszereket es újításokat. 

Pártunk minden segíbéget megad a 
,a,utas dolgozók'.lak a termelékeny
,ég emelése a szállítások meggyor
sításáért vívott harcukban. A közel
multban lezajlötJ 'vatutasn,a-p 'is bizo
ny[tja pártunk bs ·kormányzatun'.< sze
rető gondoskodásáí a vasutas dolgo
zókról. Méitóképpen µgy fejezhet
jük ki pártunk és kormányzatu'.lk irán. 
ti hálán:iat, ha kelló'képpen kivesszük 
részünket a most folyó őszi csúcsfor
galommal kapcsolatos munkákból és 
minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
a vasút területé:i is mielőbb íelszámol 
juk a kapita lista maradványokat és 
elősegít,űk a vasút szocialista átépí
tését. 

Budapest, 1951 .  augusztus hó 27. 
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

ELNOKSEGE megbízásából: 
Gáspár Sándor, 

főtitkár. 

Szeptember l -én értekezletre ültek 
össze a vasutas újitók legjobbjai, 
hogy meghatározzák azokat a felada
tokat, amelyekkel a vasút terülelen 
az újítómozgalomban fennálló 
hiányosságokat ki tudják küszöbölni. 

Az értekezletet · Veglz Lajos elvtárs 
elnöki megnyitója vezette be, majd 
Benes Mihály elvtárs, a -Vasutasok 
Szakszervezete központi bér- Es ter
melési osztályának vezetője tartotta 
meg beszámolój át. Többek között el , 
mondotta. hogy ebben az évben 6604 
újítási javaslatot nyujtottak be újí
tóink és az elíogadott újí1ások meg
takarítási forint értéke meghaladja a 
1 1  milliót. Ezut�n a hiányosságokról 
beszélt és hangsúlyozta: a szakszer
vezet vezetősége azzal, hogy nem 
lépett fel következetesen az újító
mozgalom akadályozóival, ellen
ségeivel szemben és nem leplezte le 
őket idejében, hozzájárult ahhoz, 
hogy 

a vasutas dolgozók alkotó, kezde
ményező készsége ez újítbiik te

rén fokoz:atosan csökkenjen. 
Utána Várkö-zi elvtárs, a szakszer

vezet központi munkatársa ismertette 
azokat a .  feladatokat, amelyek az 
-újítók el6tt állnak. Kiemelte, hogy 
az újítók harcukban éljenek a nyil
vános bírálat minden lehet6ségéYel és 
küzdjenek a bírálat elfojtására irá
nyuló minden törekvés ellen. 

Elsőnek Lengyel József elvtárs, 
sztahanovista mozdonyvezető szólt 
hozzá. Hangsúlyozta, hogy 

a sztahánovisták is felelősek azért. 
hogy az újítómozgalom milyen 

irányban és hogyan fejlíidik, 
- Vigyázzunk arra - mondotta -, 
hogy az újításokból eredő megtakarí
tásokat ne a helytelen rendeletek 
végrehajtásánál fizessük rá hanem 
forditsuk népgazdaságunk �.r6sftésére. 
Kérte a szakszervezet vezetőségét, 
hogy 

ne reszortfeladatként kezelje az 
újítómozgalmat, 

Aki több mint kétmilli6 forint 
értékű újítás ut6n még csak 

elismerést sem kap 

Koppány Ferenc. az Anyaghivatal 
dolgozója kemény birálatot gyakorolt 
a minisztérium felé az újít ásoknál 
még mindig megmutatkozo bürokrá
ciáért. 

Elmondotta', hogy a Szovjetunió 
tapasztalatai1 megfigyelve, a dolgo
zók egyenruhaellátásával kapcsolat
ban mill iókat lehet megtakarítam. Az 
�zzel kapcsolatos újítást azért küld
ték vissrn. mert a kiértéke'és is és 
a szakvélemény is külön papíron 
volt. Jelenleg 1 1  bevezetett újítása 
van, amellyel 

évi 2,100.000 forint megtakarítást 
ért el népgazdaságunk, 

de a bürokrácia kegyes jóindula1a 
révén még csak elismerést sem kapott 
újitasaiérf. 

Vizl .Miklós. Budapest-Nyugati 
pályaudYar normatisztje re:szó a t az 
ellen, hogy a vasútnál az újitást 
még mindig adminisztrációnak tekin
tik. Még sokan osztályszempontból 
vizsgálják és bírálják a szakszolgá-

A szakvezetés ré,zéről az' újítások
hoz való rossz vis1.Jnynak példáját 
világosan igazolja, hogy a Szovjet 
unióban nagyszerüen bevált újítással 
szemben - a mozdonyok mosási ide
nek meghosszabbítására egy sokkal 
költségesebb eljárás bevezetését tar
tották helyesnek, amelyet egy volt 
tókéstöl ve/Lek át és akit több tíz
ezer f;irinttal dijaztak, sőt „érde
meiért" ielvették a vasút szolgálatá
ba. Vagy megemlíthetjük a Józsefvá
rosi pályaudvar szűk keresztmetsze
tének kiküszöbölésére beitdQtt javas
lat sorsát. Gombai elvtars egy rövid 
sínpár lefektetésével megoldhatónak 
találta a vagonok ki- és berakásának 
gyors lebonyolitását olyan formában. 
ho� a pályaudvai: !;irgalmának l11i-

A vasútasnapra hazá1kba érkezett kedves szovjet Vl'ndéqek el\jtaztak. K6pUnk&n Vaszlli) Vaniljevics Kurohskln elv
társnak, a Szovjetunió vasúttlqyl mlnls:r:terhelyettesffle1< vlr4qc1okrot nyuJt át Szabó József elvtárs, a szakszervezet 

központi qazdasáql osztályának vezet6Je meleq szavak kl•éret.i.en. Balról Jobbra: a lná10dlk Rácz Kálmán elvtárs a 
Vasutasok Szakszervezetének titkára, v. V. Kurocskln elvtárs Kator,• AnUII elvt4rs. közleked61. 6& postallqyi minl1zter
helyettes, Sz:abó Józ.sef elvtárs. Krekó Ferenc elvt,rs. a saok szervezet központi Szervez•s1 OsdlilyAnak vezet6J• és vllágo1 

r,,ihá.ban Boqnár Imre elvtárs, • Vasútpol'tilcal Osztály vea:etóje, 

lat részéről az újításokat. Ha egy 
tanácsos ad be Javaslatot vagy egy 
egyszerűbb dolgozó, más és más el
bírál ás alá esik. 

Gödény László, Záhony állomáa 
dolgozója elmondotta, hogy a kocsi
forduló meggyorsítására javaslatot 
nyujtotl be, mert úgy érezte, hogy 
például a nagy teherbírású koc�ik 
jórésze kihasználatlanul fut. A szak
szolgálat megnyugtató választ adott. 
mert ez kényelmesebb volt. Sokszor 
szégyelte magát munkatársai előtt 
azért, ahogyan javaslataival elbán
tak. 

Csorba Bálint, a Miskolci Jármű
javító OV többszörös sztahanovista 
tűzikovácsa már 1949-ben négy újí
tást adott be, abból egyet bevezet
tek, de 

mindmáig választ nem kapott be
adott újítá.satra. 

Bocskai Sándor, a Debreceni Jármú
javító 0V dolgozója elmondotta, hogy 
�udapest�n bezárt ajtók mögött dön
!.tk �l peld?ul_ a záhonyi újítások 
ugye!, anelkul, hogy gyakorlatilag 
megnéznék az újítások használható
ságát. Jgy csökkentik az Újitók kez:
demé�r�z.ö kész-ségét: Javasolta, hogy 
n u11tas! b1_zottsag feleljen azért. 
ha b1zony1thatoan helytelenül utasít 
el újításokat. 

A vasút elutasította 
- a Vasműnél 

nagyszerűen bev6/t 

,Molnár Lajos, a budapest-józsef
varos1 osztálymérnökség dol�ozója 
nagyobb felelősséget kért az újítások 
elbírálásánál, elmondotta. hogy 1949• ben beadott újítását elutasították. Ugyanazt 1 951 -ben már a Dunapentelei Vasmű építésénél nagyszerűen alk�lm_azzák. Azért lehetett vele így e!_bann1, meri senki sem felel a felelotlen eljárásokért. A minisztériumba 
Agoston műszaki dolgozó olvan kijelentést telt, hogy uUJ'itsanak · ma1·d ml 
lelöjjük!" 

' 

,.Nát/i Mátyás a minisztérium részé• r<:l hangoztatta, . hogy a bírálat igaz. sa�os volt. A h1bak nagyrésze abból sz11rmaz1k - mondotta -, hogy az egyes szo'.gá !ati vezeliík helytelenut �lkalmazzák az újítási törvényt. Az otle_tnapon elfogadott újítások bevezete_se például kötelezö. Kérte a dol• g-ozokat: _hogy _az új ításokkal kapcsolatos h1anyo_ssagnkat tárják a szak szer�ezet ele, amely meg fogja védt: n1 erdeke1I, de legyenek tigyelem
me! � �zolgálati útra az újftások beadasa!)al, ne kerüljék meg a szak• szolgalatot. 
_ Kaposvári elvtár�, a Vasúti FöosztaJy Ujítási Osztá!yának vezetője elmond�tta, h��- csupán két hónapja v�tte at az_ UJ!tasi reszort vezetését. A P�_rtbl zottsag felhívta a figyelmét a h!�nyoss�gokra és ígéretet tett arra, a h1anyossagokat a legrövidebb idő alatt felszá_mo!ják . . �é�e, hogy az újitási 

n:iegb1zo!tak 1eJol1ek meg személy sze rint �zoka-t, akik az újítási mozgalmat akadalyozzak, hogy el tudjanak járni 
velük szemben. 

Ezután Rácz Kálmán elvtárs, a Vas
utasok Szakszervezetének titkára válaszolt a fe!szólatáookra„ Elmondta, 
hogy az értekezlet megmutatta hog:y: a ,,asutas újítók is megértették ' S:zlalln 
elvtárs tanítását: érthető és hathatós 
birála!ot gyakoroltak. Hiányolta, hogy 
a felrobb szakvezet6ség nem gyakorol·t 
komoJyab� _ ön�riti�át. Ez helytelen, 
mert az elo, a, koto ember kezdemé
nyezéséröl van 6ZÓ, aki azért haszno
sítja tudását s összpontosítja mín<licn 
':rejét az �jításokra_ ho� felemelt öteves tervut1-ket, a szociali zmust ha
zánkba� megvalósításhoz 6egitse. 
Hangsulyozta, hogy az újítások el
sü_l lyes�!h_e nem véletlen mulasztásQ[( 
miatt tortént. A dolgozók elvárták 
vo!na, hogy a fe'sőbb szakvezetés bes�á;11olt volna arról, hogy mit tett a 
h;bak felszámolása érdekében. 

Rácz elvtárs hang5úlyozta, hogy a 
�zakszervezet me2 fogja találni a mód
ját �.nnak, hogy az _el lenséget íelszá
mol1ak és a dolgozok javaslatait el
juttassák a megvalósításhoz. A SZOT 
e!v\ársi birála:a fel!árta a mei:rlévö 
h1bakat. Ugyamgy szukséges vo:1, hogy 
a do!,gozók is feltárják a hiányossásio 
kat, hogy ezen keresztül is segíteni 
tudjunk, 

-;- Eii.s1!1erjük - fejezte be beszédet 
Racz eMars -. hogy hibát követtünk 
el, éppen ezért volt szükség az érte• 
kezlet megtartására. A szakszervezeti 
_vezP.tés nagy segítséget kapott a bfrá
laton keresztül és van ereje ahhoz, 
hogy a hibákat megszüntesse s az 
újítómozgaJmat arra a polcra h'e-tyezze, 
ahol az alkotó és újító készség zavar
talanul érvényesül, ahonnan kiirtunk 
minden ellenséges szándékot é� t<!vé
kenységet és ahol élenjáró újítóink, 
újitásukat benyujtó dolgozóink zavar
talaqul szol1?á!hatják a z  őszi forgalom 
sikeres lebonyolítását, második terv
�·ünk túlteljesítését, hazánk eröaödé• 
5ét. 



Azt képzelné az ember, mikor be
lép a Há111án Kató Fűtőház területér.,, 
hogy a dolgozók a m,nisztertanács 
vándorzász.aja birtokában a képen 

lá ti1ató ünneplést ren<leznek mindjárt 
az e'6éi hir ha l latára. Persze, nem 
így van. Az öntudatos dolgozók - így 
láttuk az, üzem minden részében 
még keményebben markolják a kala· 
pács nyelét és büszkén, de egy csep
pet sem öntelten harcolnak az ere<l
mények megtartásáért, stít túl
szárnyalásáérl. A je'.ek azt mu!atják 
máris, hogy a Hámán Kató Fűtőház 
dolgozói élen fognak haladni ai őszi 
c;;úcsforgalom marndéktalan végre
hajtá:sában és évi tervük túltel jesiié
sében. 

Most :ett köztudomású az is, hogy 
arz alkotmány ünnepének tiszteletére 
kezdeményezett munkaversenyben a 
1·asúivontai.áis szakágában ugyancsak 
első lett a Hámán Kató Fiítöház 
ugyanazoknak az eredményeknek az 
e'.ismeréseként, amiért a miniszteda
nács vándorzászlaját is elnyerte. 

Első tekinte+ünk a versenytáblára 
esett. Nagy J.;;icskaringós betűkkel ez 
áll rajta: 

A megindult őszi verseny leg
jobb eredményei. 

Az öntudatos dolgozók tényleg ki
tesznek magukért. Varga Károly 
begyujtó 248, Tarina Dezső szenes és 
Szirok Ferenc szenes 24 1 ,  Hajdu Ká
roly é.s Horony kazánko\'ácsok 223, 
Konrád, Pau1 ,zenesek 2 10, Babusa 
begyujló peJig 198 százalékkal halad. 
,1ak az é'.en. Kövesdi mozdonyvezető, 
Kasvai és Takács mozdonyfűtök ezen 
a napon 

26 százalékos szénmeglakarítással 
közel 50 mázsa SLenet juttattak a 

népgazdaságnak. 
A versenyóra is pontosan jelzi &Z 

egyes üzemrészek á l lását. 
E!sö utunk Szakos elvt,árshoz Ye

zeteH, a helyi pártszervezet titkárához. 
Éppen jöt t kófelé töie Varju Pál elv
társ, a fíítöház polit:kai lisztje, akit 
szerkesztéi6égünk brigádja min<ljárt 
kérdés�kkel akart elhalmozni. AzoJban 

Varju elvtárs arra való hivatkozássaL 
hogy 

háromszögülésre megy 
és ott a szaks:ren·ezettel és a SZijK
,szolgálattaJ közösen a 100.000 forint 
jutalom elosztását beszélik meg, nem 
ért rá vel ünk foglalkozni. Megnéztük 
az órát. a" e'.ég jó márkának ismert 
„Stova". pontooan 7 óra 40 percet 
mutatott. Mi, persze tudtuk, hogy 
Varju e:vtársnak is komol y része van 
a fűlöház stk<'.rébe.1 és ezért akartunk 
Ye!e be6zé'.ni. !gy, l egnagyobb sajná
latunkra elbúcsúztunk rö!e, nem aka
runk azonban rooszmájúak lenni, de 
megjegyezzük, hogy Varju elvlál'S 
még nyolc  óra hárem perckor mindig 
csak készü!t a háromszögü!ésre, míg 
,·égre e�nek a fel adatának is eleget 
tett 

Ez az üres rész az, amit Varjtí 
elvtárs mondott lapunk részére. 

Az chasók részére eláruljuk, hogy 
alca:oida-tindurae el i xirummal bárki 

0 
,, 

- . ''ló/ono/óso · 
Hlfi/A:V K/TtJ,?iúló'/Józóon 

előhívhatja ét; u_i,ána tisztá,n olvas
ható.) 

A parttitkár „feketézik" 
és mégis megy a munka 

Bemegyünk Szakos elvtárshoz es 
e:motuijuk jövetelünk célját. A párt-

titkár, éppen részben nem párttitkári 
funkciót .át el: .,feketézik" egy ter
moszból. Persze ez a feketézés csak 
segíti a munkát és amikor egyik ke-

zével a forró pafzarat tartja, addig 1:t 
másik kezével iratokat lapozgat 
és máris intézkedik: alig bírja je
gyeztli Mészáros elvtárs, aki éppen 
társadalmi munkában segit a párt
szervezetnek. Gratulálunk a pá/szerve
zetnek, a szakszervezetnek és a szak-

szolgálatn.ak egyiittes jó munkáiukért 
és minde,:i dolgozónak, akit títbaei
tiink, üdvözlünk a sikerért. A doi}!ozók 
arcán öröm és öntudat sugárzik. 

FÚenc, többszörös szfahánovista tű21i
kovácsot, éppen Gazda Géza módján 
ócskavasból kovácso'.lai< új szítóvasat. 
Rab eh-társ egyébként már 

négy hónap óta nem vételezett íij 
anyagot a Szertárból, hanem min

dent ócskavasbúl készít. 
Maris sok tízezer forint megtakarítást 
ért el vele. 

Dezső lsh·án, Rab Ferenc munka
társa és tanítv,ánya is, emelkedő tel
jesílménnyel dolgozik az őszi forga
lom sikeréért Most azért ül i a vasat 
oly keményen, hogy köze'.mu.rban 
mondott önkritikáját és ígéretét valóra 
tudja váltani. Az if i  Dezső István„ 

ugyanis annak el lenére, hogy ifjonti 
héHel rohan a kovác€mühe:ybe, ezt 
gyakra,1 késve teszi meg, amivel vét 
a munkafegyelem vastörvénye eHen. 
Rab nemcsak a munkamódszerét ad
ja át, de Dezsőnél addig üti a vasat, 
amíg me!eg: jó po!;tika i  fe'.vi!-ágcsító 
munkával máris e!érte, hogy nem ké
sik. 

Rab e'.11árs egyébként a versenybea 
255 száza .ék át.:agteljesítménnyel dol 
goz:k és m·nden sz.ándéka úgy meg
szervez.ni a munkát, hogy az ösz.i ver
senybe;i, még ezt is tú,haladja 

1 

nyek Jelenleg kél mozdonyl:;rigád, a 
425-245 és 1, 424- 160 számú mozdo
nyak á l l nak a kísér'et, az új 6zén
kiszabási rendszer vizsgák1>1ának szol
gá!atában, ahcJ mári,, 

10 százalék szénpernyét kever
nek a felhasználandó szénhez. 

Egy öltözőfiók 
50-60 csodabogíír 

Az egyik üzemrészbe,1 Cziczó Jó
zsef kazánkovács csatlakozik brigá
dunkhoz. Arra kér bennünket, hogy 
hívjuk fel lapunkon keresztül a f i .  
gyelmet a fülőház ö'.lözöjére. Mind
járt vele is men1ünk, mert szin1e 
hihetet!enaek ta rtottuk azt, amit á l 
l ított. Cziczó után Tiszafalvi és Dudás 
gép:akatoook ugyanezt á '. l ítotlák: az 
emberről való gondoskodást csak rész
ben ismeri-k a fűtőházban. Az ö!löző
szekrénynek csúfoit „macskakölykez. 
tető" e:avu!t. p iszkos, ahová csak 
begyömöszölni lehet á ruhát, aohol 

Faragó versenyfe le/ős „ Topolinója" 
Dömötör Zsigmond 

- mindenért felelős 

együtt van az o;ajQ\s munkaruha, a 
t is�la fehérneművel, a sáros cipő egy 
csomó s.váb és egyéb csodabogarakkaL 
Csak most sajná!tuk igazáJ, hogy a 
grundra jártunk természetrajz óra 
alalt, mert most be tudnánk számolni 
a sokféle fajta ízelt és ízeletlen l ábú 
apró szömyetegről, amelyek úgy fu.  
tollak szét az ajtó kinyitásakor és 
potyogtak a lábaink közé, minl egy 
eszét vesztett hadsereg. 

Elmegyünk a verse,nyfelelös ablaka 
alatt és bekukkantunk, I1t is serényen 
folyik a munka. Faragé1 Gyula elv
társ vajaskenyeret eszik, hata:mas pa
radicsom piros!ik a kezében kíváaato-
san. Faragó kora reggel jön be m in •  
d ig  munkahe:yére és  e6te 8-9 órakvr 

iar haz.a. Szorgalmasan szerv.ez.i a 
versenyt és Felvégi István elvtárs ter
melési fe,elös.sel az éjszaká,t is nap
pal lá tették csak azért, hogy a mi
nisztertanács váadorzászlaját el nyer
hes.se az üzem. A két 6ztRhánov;sta 
szinte elválasz1hatatianul mindig 
együtt van és jó politikai felv i lágosító 
munkával ,segítik a dolgozókat a fel-

ajáalások megtételében és elvégzésé
ben. 

Képünkön a két barát éppen arról 
beszél, hogy milyen jó lenne Fa
ragónak egy „Topolinó", de Fel
veg, nem áli kötéln-ek: okosabb 
célra fogja felhasználni a 1 00.000 

forintot. 

50.000 fori ntot sz,é!looztanak a dol go
zók között. Közel 1 20 (loigozó része-
sedik 200 ior:inttól 2500 forintig terjedő 
pénzjutalomban. 50.000 forintot pedi g 
a dolgozók szociális beruházásokra, öl
tözők, mosdók stb. épitésére fognak 
felhasználni. 

Faragó eil,tá r6 erre azt _ felelte, hogy 
így helyesebb és továbbra is saját „to
polinóival" fog · vidékről bejámi. 

Meglátogatjuk a Mi/szaki Osztályt. 
Itt ismertük meg Dömötör Zsigmond 
műszaki intézőt, aki most „ telt ei" 
50 forintot, helyesebben a s-.zo.gálati 
vezető a Fegyelmi Szabá1yzat biztosí
lot_l(_L_ jogával éive - 50 forint,a bün
tetett meg illegitim Müléséért. A 

rossznyelvek azt mondják, hogy Dö
mötör Zsiga miatt maradiak hátul a 
kongresswsi versenyben a fűtőházi 
dolgozi,k. amikor versenyfele,ös volt, 
A bírságot pedig azért kapta, me,t 
egyik derűs szép napon e;ufazott a 
Balatonra, .s pőrére vetkőzve napktí
rázoft. Persze még ott ki/öltötte úti· 
számláját, ame;ybe mikszáthi lelemé
nyességgel és írói készséggel azt állí
totta, hogy ő az érdekelt napon az 

őszi csúcsforgalom tebonyolitását el
lenőrizte fárasztó vidéki tílon. 

Az enyhének egyáltalában nem ne
r•ezhelő bércsaláson még a Balaton 
fölött sugárzó nap is elkomortt!t, de 
mit tehetett egyebet, tudta, bizonyára, 
hogy a dolgozók úgyis lelep,Pzik e 
turpisságot. [g-'J is történt. Dömötör 
Zsiga azóta többször elénekelte a 
,,Szomorú vasárnap" cimii ismert dct't, 
és tanult az eseményekből. Be aka,ja 
hozn1: hibáját és mindent magára vál
lat. 0 a szénfelelös, a tűzfele:ös, az 
olajfele/ös, a kísérleti fele:ős, a gfp 

Ezen a képen a felskiccelhetö rovarok 
kis hányadát látjuk. Elnézést i<érünk 
az olvasóktól, hogy ügyetlenségünk 
megakadályozott abban, hogy a gyüj

teményt kiegészithessiik. 
. Amikor végignéztük .i piszkos, s.ep

res! mkán látott öltözőhelyiségeket, 
az ugyancsak kopott rnosdóhelyisécret 
és fürdőt, igaza<[ adtun•k Cziczó eiv
társnak és társainak. hogy jóval töb
bet iörődhetnének ezzel a kérdéssel 
a helyi párt- és üz;emszervezet, a 
szakszolgálat vezetői. A doigozók tel 
Jesen felesleg�nek tartjá,k azl is. 
hogy többszáz méter bosszús.ágban kí. 
nai nagyfa ! la l  vették körül a fülöház 
területét, holo�t egyelőre fontosaiJ.b 
é�ítkezések i s  lettek vo'na, mi•nt pé l 
daul egy korszerű ö'.tözö és fürdő. 
Vagy egy olyan kompre-sszor, amely 
6-7 atmoszféra nyotnássa.l do'gozik, 
·,1em úgy, mint a mootani, ame:y a 
beieö!t nagy köl1ségek ellenére is csak 
másfél nyomást juHat a légvez.etékbe. 
Emiatt 

két év óta már naponta órákon 
keresztül áll a szereldei munka. 

Fődi Sándor sztahánovista ifi-mozdonyvezető 12.000-lől 
30.000-re emeli a két mosás közötti kilométerteljesítményt 

Errö: meg is győződünk mindjárt, 
mer.t ki.'enc óra már elmúlolt és még 
nem volt komprimált levegő. a mííhe]y
ben, Ezért akar Friss Miklós is elmen
ni, a,kit most terjesztettek fel sztaha
novista éremre. Kazánkovács létére 
olyan helyen tartiá•k, ahol csöveket 
húznak éis nem tudja teljes munkaké
pességét és tehetségét kiicjten,i a terv 
túlteljes.itése érdekében. 

Megyünk ki a lűtőházból, de egy 
pil l anatra meg.ál lunk egy oszlop elöh, 
amely nem a szovjet hősök, a fe!sza
baditó Szovjet Hadsereg em!ékét örz1, 
hanem két vasutas do'.gozóét, akfk 
1942 októberében és 1943 februárjában 
a Don me1,tén életüket á idozlák a 
hazáért. ők még nem tudták de mi 
tudjuk, azt, hogy Podwis!ojéné!, s a 
Don mentén nem a hazáért véreztek 
a magyar nép fiai, hanem az imperia •  
lista érdekekért, a tőkések, a nagy

Födi Sándor elutárs, sztahánovista 
ifjúmunkás mozdonyvezető ezév jtí
niusában indította el a jóminőségi 
szénnel való takarékososági mozgal
mat: arra hívta fel mozdonyvezető és 
fűlőlársait, hogy az addigi át:agos 35 
százalék helyett 50 százalékban a 
gyengébb, harmadrendű szeneket hasz. 
rui,ják fel. Födi Sándort, már minden 
vasutas ;,smeri az országban e kezde
ményezése révén. Most pedig, hogy 
jó munkájával erőteljesen hozzájárult 
a fíitölzáz sikeréhez, s kormányunk a 
Marryar Munka Erdeméremmel tüntet. 
le 'Z;, példaképe lett sok ifjúmunkás 
társának. 

Mivel segiletle Földi Sándor a mi
nisztertanács vátidorzász!ajáért folyó 
harcot? Ezt is megtudjuk. Vá:lalta 
azt, hogy 15 százalékkal csökkenti a 
javítási köitséget és hogy az előirány
zott szénmennyiségből 100 százalék/JZ 
megtakarít. Ezzel szemben 

40 százalékkal csökkentette a J1t
vítási költségeket és 24 százalé-

kos szénmegtakarítást ért el. 
Födi elvtárs azonban azt mondja, hogy 
a kitiintelés nem ok a babérokon vaió 
nyugvásra. Eppen nem a vasutc1sok
ná/, ahol most kezdik végrehajtani llZ 
ősz; cstícsforgalom soha nem látott 
feladawit. Es éppen ezért versenyre 
hívta ki az ország valamennyi moz
donyvezetöjét_ 

Sztálin elvtárs 72. születésnapjára, 
december 2 1 -re további öt száza
lékkal emeli a harmadoszfályá 

szén már v'állalt 50 százalékos 
felhasználását és azt, hogy mosás
tól-mosásig 12.000 kilométerről 
30.000 k 1 lomél erre növeli moz
dony�nak kílométerteljesítményét. 

jó karbautarlási felelős, a salöbbifele
ífü-. Reméljük, hogy meg is felel a, 
uáHait feladaJ.oknak. 

Ifjú mérnökök 
ííj szénkiszabási tervet 

dolgoznak ki 

Három ifjú ménnök, akik a közel - birtokosok és a íöpapok uralmáért, a 
multban kerü:tek ki az egyetemről , profitért • • •  
népi demokráciánk neve:te fiatalok új A h ibák meJ!e,t azonban nem men
szénkiszHbási terven dolgoznak. Mes- nek el a fí•tőház öntudatos dolgozói 
tyá11ek Ervm, Bottlik László �s Pápai és harcol nak az<>k kijavításáért. A 
István elmondják, hogy régente a moz Hámán Ka1ó Fűlűhí,z tartsa meg to 
donyok ,szén•kiszabását szerencse do! - vábbra is harc<:<s ,ze:!emét, növelje 
g>ává tették, most ha,tározott terv sze- küzdöképességét és lendüljön élre az 

""i" =- -� . ri nt, a z  őszi forgalmi verseny szerves őszi Iorga!m1 versenyben, ame'.ynek 
: -------= u .

. 
oo:::!� 1 részévé akarják beil leszteni az új szén- sikere döntően biztosítja felemelt ter

"'- :_}_!,t>OD - u· 
pe J kiszabási rendszerüket. Elmondották, vünk másodi·k tervévének túlteljesi-ff'\. Jését . 

)rA"'" __ _ 

Fe[liaszná!ja Blazsenov elvtárs ta
nítását, amelyet a híres szovjet moz
donyvezető adott ál a Hánuín Kató 
Fűtőházban. Pemyelztízókból, szén
rakókbó: és [akatosokból 

mozdony karbantartó vertikális 
brigádot alakítanak. 

Rab Ferenc tüzikovacs 
a Gazda-mozgalom „rabja" 

A fűtőház erőteljesen bekapcsolódott 
a Gazda-mozgalomba. Máris jó ered
ményékr1íl szá1nolhalnak be a dolgo· 
zók. Aniikor például i11eg1átogattuk az 
át'agos 200 százalékkal dolgozó Rab 

\� s�""rp;wte;t 

hogy az új  szénkiszabási rendszer 
döntően fontos részét képezik a szén 
rcrnyének és a salakban rejlő szénnek 
feihaszná!ásával folytatott eredmé-
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A BÉKEKÖLCSÖN ÜGYE - A BÉKE ÜGYE 
JEGYEZZÜNK VALAMENNYIEN BÉKEKÖLCSÖNT ! 
A Magyar Népköztársaság_ . kor

mánya ma reggel felh1vassa 1 
fordult Magyarország dolgozó népé
hez: jegyezzen mindenki békekölcsönt, 
bocsássa megtakarításait a nép á l la 
mának rendelkezésére. 

Az ötéves tervkölcsön, majd az első 
békekölcsön jegyzése óta egész nép
gazdaságunk a ten·nek meg!elelöen 
elöcehalad és a legtöbb ,erü!eten, hála 
munkásosztályunk, a dolgozö paraszt 
ság és a haladó értelmiség, az egész 
magyar dolgozó nép erö!eszítéseinek, 
tervelőirányzatainkat te! jesítiük, söt, 
túlteljesíljük. A magyar n<';p báiran 
néz a jövőbe, amely újabb harcokat, 
de egyben gyözelmeket és egyre foko• 
zódó jólétet ígér számára. 

Az elmult napokban már harmad 
szor került sor az ötéves tervkölcsön 
sorsolásra és elsőízben az elsö béke
kölcsön sorsolására. A két sorsolásnál 
az egész nép lelkes egybeforottság
ban mutatta meg szeretetét és bizal
mát szocialista ál lamkölcsönünk iránt. 
Népünk minden fia büszke volt arra, 
hogy megtakarított forintjaival hozzá
járulhatott ötéves tervünk sikereihez, 
a szocial ista építés ütemének meg
gyorsításához és a béke megvédéséért 
folyó harchoz. 

Valamennyiünk előtt ismeretes, hogy 
felemelt  ötéves tervünk és hatalmas 
beruházásaink teljesítése és túlteljesí 
tése nem mindennapi erőfeszítéseket 
követel tőlünk. Azt sem lehet elfelej
tenünk, hog-y az imperialista háborús 
uszítók egyre fokozódó agresszivitása 
a békés, alkotó népek ellen különös 
súllyal esik latba tervünk te! jesitésé• 
nek és meggyorsításának idején. A 
magyar dolgozó nép minden hazáját 
szerető fia tudja, hogy a világmére
tekben folyó békeharcból neki is ki kell 
vennie részét, de azl is  tudja, hogy eb
ben a harcban mel lette áll a nyolc
százmill iós béketábor és vezetője, a 
hatalmas Szovjetunió, a népi demo
kráciák ország11i, s a kapital ista or
szágok imperialista zsoldban sínylődő 
dolgozói is. 
A magyar népben az elmul t  évek 

során még keményebb lelt az az 
elszántság, hogy munkában és tettek
ben helytálljon a békefront magyaror
szági szakaszán. Megértették dolgo
zóink, hogy felemelt ötéves tervünk 
eredményeinek növelése, a béke harcos 
megvédése az a döntő feladat most, 
amelyre minden képességünket és 
erőnket mozgósítani kell. 

Népköztársaságunk kormánya, ami
kor tehát újabb békekölcsön kiboc-sá
tásál határozta el, voltaképpen ötéves 
tervünk fejlesztését, á l lamhatalmunk 
további megerősítését és a béke 
ügyét szolgálja. Valóban, a békeköl
csön ügye - a béke ügye. 

A vasutas dolgozók a maguk terüle
tén láthatják legjobban, milyen döntő 
változások történtek ötéves tervünk 
első két éve alatt. Valamennyi szolgá
lati ág dolgozója tapasztalhatja, ho
gyan alakul át vasútunk szocialista 
vasúttá a nép államának adott kölcsön 
révén, hoe-yan segítik a kölcsönök a 
szebb és boldogabb jövő alapjainak 
lerakását. Látják dolgozóink, hogy a 
párt szavára, mint kősziklára, építeni 
lehet, a Magyar Népköztársaság kor
mánya maradéktalanul visszaadja a 
kölcsön adott forintokat, s ezenkívül 
visszaadja szocialista alkotásokban a 
dolgozó nép feleme'.ésében is. 

A vasút dolgozói közül például a 
multban még emberszámba sem vett 
pályamunkásoknak, hogy nehéz fizikai 
munkáló! mentesítse őket, hatalmas, 
új, szovjet gépóriásokat adott. Ezek
ben a l;(épekben, amely az embert 
védi a kizsákmányolástól, benne van
nak a vasutasok kölcsön adott forint
jai i� Az ú j  automata térközbiztosító 
berendezése.!<, a hangosbemondóval és 
fényjelzövel felszerelt gurítódombok, 
rendezőpályaudvarok, a siófok-bala
tonszente-vörgyi vonal ú j  biztosítóbe-

rendezése, a miskolci vonal vi l lamosí
tása, a budapest-ferencvárosi pálya
udvar kibővítése, a nyíregyházi ú j  
ál lomásépület, a záhonyi, dombóvári, 
nyíregyházi új laktanyák, vagy a 
Landler Művekben ezer dolgozó ré
szére épített mosdó- és öl tözöhelyiség 
- mind mind az ötéves terv, a terv
és békekölcsön igazi nyereményeként 
jelentkezik a vasutas dolgozók életé
ben. Hosszú oldalakon lehetne felso
rolni még a vasutas doigozók igazi 
nyereményeit: a rakodás gépesítését, 
ezer és ezer ú j, korszerű vagon, száz 
és száz új mozdony, a személypénztá
rosok automatagépe, az új 303-as so
rozatú gyorsvonati mozdony, a vas
utas napköziotlhonok, bölcsődék, kuL 
túrotthonok, a vasutas középiskolák és 
a most megnyílt ú j  vasutas egyetem, 
nem is szólva a sportpályák százairól. 
A dolgozóknak, a magyar vas-

ulasságnak i,., ezek az igazi 
nyeremények. Jól mondotta Rohácsi 
Gyula, pécsi vonatfékező, aki nyere
ményének kihúzásakor így szólt tár
saihoz: .,Nem az a döntő, horw 1500 
forintot nyertem, hanem az, ftO![!J se
l{ífSé![et 11yujtotlam az államnak a cél
kitűzések meavalósításához." 

Balázs Gyula, celldömölki jegvvizs
gá!ó, a l egutóbbi tervkö!osönsorso· ás 
százczerforintos főnyereményének 
egyik boldog nyertese pedig ezeket 
mondotta: 

.,Minden jeg!jzésnél ott voltam és 
szévcse11 jegyeitem. M inf kalauz, saját 
szememmel láftam, hoaya,i "épül az 
Inotai Erőmíi a szántóföldek helyén, 
s látom, hol{y az ötéves terv a vasútra 
is l{Ondol: új állomást kap Székes
fehérvár és mel{kezdték a székesfehér
vár-várpa/otai ayen!{efelépítményü 
vonal elsőranJ!úsítását. A vasutas ui
sáaban o/uastam, hoay Analiában és 
Fra11ciaorszál{ban beszitntetik a kapi
tilstálmak ki nem fizetödő másod
rendű vonalak foraalmát és sokezer 
vasutast tesznek kenyértelenné. A mi
kor ennek ellenkezójét látom idehaza, 
csak azt mondhatom, hol{.// szívvel
/élekkel seai/em a pártot és a kor
mányt abban, hol{y felépítse a szocia
lizmust, amelynek ann.11i szép ;elél 
látjuk máris. Es, ha arra sor kerül, 
ha a kormány újabb kölcsönt bocsá
tana ki, ott leszek az elsők között ál
dozatkészsé![ben is és a ie![yzési a![i
tációban is." 

De nemcsa.k R.ohács; Gyula és Ba
lázs Gyula látja így és tudja azt, hogy 
mindez csak kezdet, s az ötéves terv 
minden dolgozó számára boldog jövőt 
teremt, hanem az öntudatos vasutas 
dolgozók tízezrei és éppen ebben van 
a második békekölcsönjegyzés s ikerei
nek záloga is. 
A vasutas dolgozók nagyon jól 

tudják, hogy a béke megvédésé
hez erő, szi lárd gazda-ság-i hatalom, 
anyagi eszközök kellenek. Tudják azt, 
hogy a béke védelmének íeladata el• 
választhatatlan nálunk a szocial ista 
építő munkálói, a terv eredményes 
megvalósításától és túlteljesítésétől. 
Tudják azt, hogy az őszi csúcsforga
lom sikPres lebonyolításával, szilárd 
munkafei.cvelemmel a tervet segítik, s 
a terv lel jesítése és túltel jesítése kö
zelebb hozza a szocializmus megvaló
sítását. Ezért, aki békét akar, aki sze
reti és védeni akarja nemzeti füg-get 
lenségünket, az segíti néphadsereg-ünk 
erősítését. A békekölcsön ezt a célt is 
szolgálja. 

Vasutasok! Szervezzük hatalmas tö
megmozgalommá, a vasutas dolgozók 
tízezrei mozg-almává a második béke
kölcsönjegyzést. Mutassuk meg, hogy 
a vasutas dolgozók megbonthatat'an 
egységben, egy emberként sorakoznak 
fel pártunk, szeretett Rákosi elvtár
sunk mög-é és hogy a jegyzéssel is. bi
zonyítjuk a vasutas dolgozók tettre - '  
készségét, amellyel megvédik minden 
támadással szemben a béke, az ötéves 
terv ügyét. 
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A .,,Szocial ista Vasútért" ankétja a szál l íttató vállalatokkal 
a háromnapos kocsiforduló megvalósításáért 

A vasutas dolgozók az első vasutas
napon megkezdték legnagyobb felada• 
tuk: az őszi csúcsforgalom lebonyolí
tását. A szocial izmus gyorsabb ütemű 
építése, a béke megvédésére irányuló 
eröfeszítés, s nem utolsó sorban fel
emelt ötéves tervünk megvalósítása 
még a ta\'alyiná l is hataimasabb fel
ada1ok elvégzése elé á i ' ítja a vasút 
dolgozóit. 

Alig indult meg az őszi csúcsforga
lom, máris hiányosságokat tapaszral 
tunk. A szerkesztőség brigádja meg
ál iapítotla vizsgálata során, hogy a 
szűk keresztmetszet, a kocsiforduló 
meggyorsításának fékezése már hosz
szabb idő óta azokra a hiányossá· 
gokra vezethetők vissza, amelyek a 

kocsik be- és kirakásánál történnek. 
S zü:<Ség volt arra, hogy lapunk - a 
szovjet példa felhasználásával - 'Se
gítsége( n)'ujtson a felmerülő hibák 
megszüntetése és a háromnapos ko
csiforduló megteremtése érdekében. 
Ezért a, közlekedés- és postaügyi mi
nisztérium és a vasutassza-kszervezet 
lapja, a „Szocialista Vasútért" anké· 
tot rendezett. Az ankét célja az volt, 
hogy az érdekelt minisztériumok és 
szá l l íttató vál la latok közösen megbe· 
széljék: milyen módszerekkel és intéz
kedésekkel kell biztosítani az őszi 
csúcsforgalom sikeres lebonyolítása 
érdekében a vasútüzemi értekez let 
egyik döntő határozatának végrehaj
tását: a háromnapos kocs.ifordulót. 

Bebrits elvtárs : ,,Komoly elmaradás mutatkozik 

az őszi forgalom lebonyolításában" 

Elsőnek Bebrits Lajos elvtárs, köz· kellene már tartanunk. Az elmaradás 
lekedés- és postaügyi miniszier szó• oka - folytatta Bebrits elvtárs -, 
lait fel. Elmondotta,, hogy máris hogy 

komoly elmaradás mutatkozik az a vasutasok és a szállíttató vál-
öszi forgalom lebonyolításában, lalatok nem értik még, milyen 
mert a vasút az erre az időre cé- , nagy feladatról van s7JÓ. 
lul kltűzött három és félnapos ko- Arra hivatkoznak sok helyen, hogy je-csifordulót nem teljesíti. Ientősen túlteljesítik a kocsitartózko-

A kocsiforduló ma is 4. 1 -4.2 nap. dási normákat, csak éppen azt felej· 
lgy aztán nem tudnak naponta 2000- tik el, hogy ezek a normák átlagot 
2500 vagont a száll íttató vál ia!atok vesznek a'apul és körülbelül meg
rendel l,ezésére bocsátani. Az utóbbi egyeznek az áprilisi forgalomnak meg
két-három évben egyszer sem mutat- �le'ő idövel. Ekkor pedj:g csak 8500-
kozol-t ilfen k cs1hiány. A he1yzet te- 9000 kocsit ál : ílotfunk ki naponként. 
hál komoly és e1engedhetetlenül szük- Vegyük csak például a Nagyvásárte
séges az azonnali fordulat lepet. Ide naponta mintegy 350 vagon 

Különösen hátrányt szenvednek az fut  be s ebből 50-60 vagon csak az 
út- és vasútépítkezésekhez szükséges éjszakai órákban kerül kirakodásra, 
kőszál l ítások, a folyamkavics. mely holott délután 2-3 órára mindent ki 
nélkülözhetetlen a beton előá l l ítási, - kellene rakni. Tömegesen fordulnak 
hoz, jelentősen csökken·! a légi a - és a �lő olyan esetek, hogy az á llomások 
cserép, a bauxit rakodása, de egyes nem adnak szabad utat a kocsiknak 
á l lomásokon még a gabona elszállítá- a kirakodóhelyekre. ]gy vesztegetik el 
sához sem tudunk kellő mennyiségű a drága idot. Világos, ha ezeket ki
kocsit kiá l l ítani. Ez annál nagyobb küszöböljük, ki tudjuk ál l ítani na
hiba, mert termelöszövetkezeteink még_ ponta a 15.000 vagont. Sok helyen 
nincsenek berendezkedve helyi raktá- figyelmen kívül hagyják az őszi íor-
rozásra. galomnak azt az elengedhetetlen szük· 

A hiányzó kocsik száma az elmult ,égességét, hogy 
hónap egyes napjaiban államlóan rakodni kell éjjel-nappal, vasáma-
nőtt, pedig további követelnli- pon és ünnepnapon is. 

nyekkel kell számolnunk. Számos üzem délután 4 órától nem 
Nemsokára több héten át naponta rakodik másnapig, másutt szombat 
több mint 2000 vagon kell a cukor- délutántól hétfőig a kocsik ki- vagy 
gyárak felé zúduló cukorrépa elszál- berakás nélkül ál lnak. 
lítására, 800-900 vagon a burgonya, A vasút dolgozóira tehát az a fel-
eiszállítására. Igen nagy a káposzta- adat hárul, hogy célszerűen állít-
és az a lmalermésünk is. Eppen ezért, sák össze a vonatokat, minél több 
ha tel1esíteni akarjuk azt a, feladatot, túlsúlyos vonatot továbbítsanak, ne 
amelyet pártunk és kormányunk elénk al<adályozzák a vonatok áthaladá-
tíizölt, a jelenlegi 1 1 .000-1 1 .500 kocsi sát - a szállit,tatókra vis:ront az a 
helyett egy-két héten belül 1 5.000 ko-

, 
fedadat hárul, hogy karöltve a 

csil kell kiál l ítanunk mindennap rako. vasút dogozóival, gyorsabban rak-
dásra. Most 13.000-13.500 kocsinál ják ki és be az áruka,t. 

A ,,Szocialista Vasútért" a szovjet sajtó példája nyomán 

vette fel a kapcsolatot a szállíttatókkal és beszéli meg velük 

a forgalom meggyorsít6sának problémáit 

Ezután Sze/ecsényi István elvtárs, 
a „Szocialista \lasútért" szerkesztője 
ismertette az ankét összehívásának 
célját és fellárta a, vasút és a szál l í t 
tató vál lalatok munkájában lévő hiá· 
nyosságokat. Elmondotta, hogy a szov
jet sajtó példája a lapján a „Szocia
lista Vasuiért" is felveszi a kapcso
latot a száll íttató felekkel és megbe
széli velük a felmerülő hiányosságo
kat a háromnapos kocsiforduló megte
remtésének elősegítése érdekében. 
Hangsúlyozta, hogy az ankét összehí· 
vásának ideje egybeesi k  a vasutasok 

legnagyobb erőpróbájának, a múltévi
nél közel 40 százalékkal magasabb 
őszi forgalom végrehajtása idejéve! .  
Az óriási feladatok elvégzését aq;on
ban a vasutas dolgozók egyedül nem 
tudnák megoldani. Annak ellenére, 
hogy 

hatalmas segítséget kapunk pár• 
tunktól és felrnéthetetJ,en támog:i
tást jelent számunkra a Szovjet
unió hős vasutasaina.k tapasztalata, 

nem érhetünk el eredményt a vasúton 
kívülálló fuvaroztató válla latok és 
üzemek segítsége nélkül. 

A vasutasszakszervezet 

és a felsőbb vasúti szakvezetés felelőssége 

Be�zámolt arról, hogy sokezer vál· 
1 
vég_rehajtásában, de meg keJ.1 állapí

lalat és üzem komplexbrigádja segíti tarn, hogy 
. . . az élenjáró komplex-brigádok kö-es támogatia a vasutas dolgozokat a zül hlán.yzanak nagy{4zemeink: 
Vasútüzemi Ertekezlet határozatainak ' Diósgyőr, Ozd, Csepel-gyártelep. 

Ezeken a helyeken még nagyon gyen• 
ge lábon áll a kornplexbrigád-mozga
lom és ez meglátszik a munkán is. 

A közelmúllban brigádunk felülvizs
gáita a vasút és a szál l íltató felet,. 
dolgozóinak együltmüködését. Meg
ál lapítást nyert, hogy sok helyen sem 
a vasút, sem a-z üzem dolgozói nin
csenek tisztában az együttműködés 
jelentőségével. Az üzemek a komplex
brigádmozgalmat sok helyen csak a' 
vasút mozga lmának tekintik. A válla· 
lásokat egyszerűen csak átveszik a 
vasút felbontott tervszámaiból, hogy 
csak eleget tegyenek a vasút szorgal 
mazásának. Például Budapest-Fe· 
rencváros ál lomáson a mozgalmi szer
vek tudta nélkül a tervszá ifüás dol
gozói az általuk kidolgozott válla láso
kat vitték ki az üzemekbe és olt alá· 
íratták a szállítási osztály vezetőivel. 
A szátíltató felek jogosan és meg,e
helösen sok esetben teszik kifogás tár
gyává a vasútnak ilymódon való eljá· 
rását. 

Ugyanígy a komplexbrigádok telje-
sítményeinek kiértékelése is mecha-
nikus. 

A origádm,ngalomnak nincs nyil 
vánossága, a· dolgozók nemigen tud
ják el ienőrizn'i a mozgalomból folyó 
eredményeket és teljesítményeket. De 
nemcsak a vasútnál van ez így, ha· 
nem néhany üzemben is. A kelenföldi 
Epüietelemgyár szállítási osztályának 
vezetője a mozgalom nyi lvánosságával 
kapcsolatban ezeket mondotta: ,,Erről 
nem sokat beszélünk, megkapjuk az 
eredményeket a vasúttól és kész." 

A felelősség kérdését felvetjük és 
ezt meg is kell tennünk - folytatta 
Szelecsényi elvtárs. - Megál lapíthat
juk, hogy 

a komplexbrigádok helytelen mű
ködéséért, a szállíttató felek és a 
vasút dolgozót együttműködésének 
hiányosságaiért elsősorba.n a vas
utassza.kszerveut és a felsőbb vas-

uti szakvezetés felelős. 
Egyik szerv sem tett meg minden le
hetőt az együttműködés kiszélesítésé· 
re, aminek közvetlen következményét 
máris látjuk: egyre-másra jelentkez
nek a bajok, és órákat, napokat áll
nak a kocsik, 

várnak be- és kirakásra, gátolják 
a kocsiforduló leszorítását 

- ami pedig az őszi csúcsforgalom 
lebonyolításának döntő előfelléte!e. 
Számos példával bizonyította, hogy 

a kocsik egyes feleknél napokat 
várnak kirakásra. 

A továbbiak során a gyakorlati hiá
nyosságokat ismertette a vasút és a 
szá l l ítófelek területén, majd rámuta
tott a hibák és hiányosságok meg· 
szüntetésének módjára. Kiemelte, hogy 
a terviegyelem megszi lárdítása egyike 
azoknak a feladatoknak, amelyeket a 
vasút és a szá l l íttató egyaránt végre 
kel l, hogy hajtson. 

Huszonöt felszólaló teH ígéretet 
vállalata nevében a háromnapos 

kocsiforduló megvalósítására 
Ezután került sor a hozzászólások

ra. Nagy LajOIS a TüZERT részéről 
megá:Iapította, hogy a komplexbrigád
mozgalom e!lapooodott. Javasolta, 
hogy az ankét után igazgatósági te
�üleienkint hívjariak össze országos 
ertekezletet, ez még jobban szolgálná 
az ügyet. Dr. Trigárszky Rezső (Ter
ményforgalmi . �gyesülés) hangsú
lyozta, h,gy halozati panaszlevelei el
sősorban a, vasút ellen irányulnak. 
Az elöértesítések hiányosságáról be· 
szélt és több rugalmasságol követelt 
a két szerv mqnkájának megjavítá
sá_ra. G_eruska Pál (földművelésügyi 
mm1sztenum) az együttműködés meg
javítására politi�ai felvi lágosító mun· 

(Fo!ytaíás a másodt'k' oldalon) 

ÉQen a magyar néphadsereg: szabadságunk, építőmunkánk, békénk védelmezije/
1 



A MAGAD HASZNÁRA, A HAZA JAVÁRA JEGYEZZ BÉKEKÖLCSÖNT ! 
Balázs Gyula, a 100.000 forintos nyeremény egyik nyertese : 

, ,Az ötéves terv a vasútra is gondol" 
Celtdömö,k . . . Rendezett, szép du

ruin.lti/i városunk. Mindenki ismeri az 
országban. Fontos vasúti CSúmópont, 
de most nem erről beszé/n,ek, ha Ceil
dörnö!kről szólnak. A harmadik teru
kö[csönsors?lás J00.000 forintos fö
nyeremenyenek egyik nyertese Cell
dömölkön !akik. Pesten már sokan 
tudják és a hir gyorsan repíti toua 
Balázs Gyula jegyuizsgáló neuét. De 
a szerencsés fii/erő erről mit sem tud, 
nyugodtan lefekszik vasárnap esie és 
még hosszasan eljátszik hároméues 
kisú.ínyával. És amint a kis aprósá
g_ot. nézi, . !"-ikimt kanyarodik anyja fe
lol hozza1a, s milyen édesen bújik 
ocfa m,:,lféje, majd louago! rajta, egy 
pillanatra eiszébe jut a húzás utclsó 
napja. Odaszéé a fiatal ass�nynak: 

Ts is arra gondolsz? 
Az asszonyka felneuet és Magához 

/ulzza a kislállykát: 
- Arra . . . Es te is? kérdezi 

vissza a férjét és mind a ketten el
Muetik magukat. Bizon_y jó uolltfl 
- gottdolják -, de uaiahogy bennük 
marad a szó, e/oltják a vi!lanyt és a 
kis lakásban arról álmodik két ember, 
kogy mi lenne, ha valamit nyernének. 

S amíg alusznak, az Országos Taka
rékpenztár lázasan kutatja: kik a 
boldog nyertesek. J00.000 forintot 
négy 50 forintos terokötvény számával 
húzták ki szeptember 9-én a Zene
akadémia nagytermében. Az 1620 
sorozatú 04.15 sorszámú tervkötvény 
Balázs Gyulának is szerencsét hozott, 
de mii sem tudott róla. Hétfőn reg
gel már korán bement szolgálatba. 
ló félórával előbb szokott munkahe
lyén jelentkezni, mert brigádjával ó 
maga is harcol a munkafegyelem 
megszilárdításáért. Balázs Gyula min
den hétfőn megveszi a „Népsportot". 
SzenvedélJles sportoló. Ezen az emlé
kezetes ftétfón is meguette és tekintete 
mindjárt a nyereményekre esett. A 
kisebb nyeremények között kutatta a 
saját számát, nem is mert gondolni 
arra, hogy a nagyobbak között meg
nézze. A kis nyeremények között 
azonban egyetlen szám sem hason
lított az övére. Nyugodtan olvasgatta, 
hogyan szerepelnek a Lokomotívok és 
ha egy-egy ismerős futballista jó, 
vagy rossz kritikát kapott az ujság
ban, megjegyzéseket lett a lap bírála
tával kapcsolatban. Hol ,gazat adott 
neki, hol epésen megjegyezte: ,,Ez 
még mindig benn van a csapatban? 

Ekkor barátai elkérték föle a „Nép
sportot". És amíg munkatársai bön
gészték a lapot, ö arra gondoit, hogy 
tavasszal ismét húzás lesz és ha mást 
nem, talán csak visszasorsotják be' 
fizetett forintjait. Ezen egy kicsit 

gondolkozott Balázs Gyula és elszé• 
gye te magát. Az jutott eszébe, hogy 
mikor elindult uonatjával. számtalan
szor e/robognak az épülő Inotai Erő
mű mellett. Épen a multkor mondta 
neki egyik barátja: ,,Ebben a m, 
pé11z<ink is benne van, gyerek!" Es 
ahogy erre emlékezett, e:fogta a szé
gyenérzés. Dehogyis kíoánja vissza a 
pémét. A mu!tkor Pesten járt és sa
jlÍl szeméue1 látta a Népstadion hala/-

mas építkezéseit. Büszkén nézte az új 
st.adiont, a sportért rajongó szíve he
vesebben dobogott. Huszonnyolc évé
nek lendülete és rajongása alt ragyo
gott a szemében., még az asszonynak 
is e:mesélte, milyen lenyiigöző hatás
sal volt rá a szocialista épületóriás. 

Az is eszébe jutott Balázs Gyulá
nak, hogy a rlJ/mbadöntött Székes
fehéruár és még sok-sok állomás kor
szerü, gyönyörű állomásépületeket, 
raktárakat kap. ö vonalkíSérő és a 
fordulóállomásokon sokszor nem tud 
lepi'henni, mert uagy nincs laktanya, 
ua,111 nincs elég férőhely az állonuí
son. Az ötéves terv egész sor fürdővel 
fel.szerelt laktanyákat j,i.ttat a vonat
kísérőknek, a mozdony1zemélyzetnek. 
De arra is emlékezett, hogy Székes
fehérvár és Várpalota között, tehát a 
saját szűkebb hazájában e!sőrangú
sílják a ,'Ona{at. Nagyobb mozdonyok. 
jobban megrakott kocsik sokka. f[gor
sabban röpíthetik az árukat rendelte
tési helyére. Még Celldömölkn.ek is 
jut gyár az ötéves leru folyamán. 

/Js amikor arra gondol, hogy szülei 
fáfástól-vakulásif!. túrták kis földjü
ket, hogy a nagy családot a legszlikö
sebb betevő falattal elúíssák, vissza
emlékezik a ,naga gyermekkorára, -

összehasonlítást tesz a felszabadulás 
óta eltelt élete és avval a biztató jö· 
vővel, amely a dolgozó nép előtt á/;, 
boldogan gondol gyermekére: soha 
nem láto't boldogság vár a szocializ
must építö emberre és családjára. 
Balázs Gyula mélyet szi,·olt a csí
pős reggelt levegőből és úgy érezte, 
hog11 egyhavi fizetésének megjelelö 
jegyzésset se ,óta le háláját a mun
kásoszfá.!y, a párt és a nép kormánya 
iránt. A.11 ö forintjai ott kamatoznak 
az épülő úi mozdonyokban, az új fel
vételi épületekben. a korszerű dinami 
kus berendezésekben, a vasútvc·nul
nak is beillő sok kilométer hosszú
ságú ipartrágányokban, az új vasúti 
hidakban és vasúfoona·akban Ezek 
teszik lehetöué a sokszáz új 'gyár és 
hatalmas <izem termelvényeinek el
száLlítá1sát, a mezőgazdaság, a do•go
zt, parasztság betakarított termésének 
rendeltetési helyükre való e/juttatá
sát. Dehogyis kell neki az a pénz. 
Használja csak az á!lam. 

Balázs Gyufa a pártra. Rákost elv
társra is gondolt. Csodálattal tekin• 
tett a dolgozó nép vezetői, tanítói feté, 
akik belső és külső el!enséggel harc
ban állua, rendkívül feszült nemzet
közi helyzetben szikiaszilárdan építik 
a szocializmust, s vezetik a népet a 
felemelkedés útján. A párt az, amely 
gondoskodott a magyar nép fiaiból 
áJ.16 erős néphadsereg felállításáról. 
MegvMjük alkotásainkat, szilárdan 
és elszántan védjük magyar fronfsza. 
kaszát annak a béketábornak, ame'yet 
felszabadító11k, a Szovíetunié, vezet. 

Felsult a celldömölki reakció 

Balázs Gyula arra riad. fel, hogy 
kartár,ai kezébe nyomják a „Nép
sporlot". El akarja tenni, már kezd, 
i.s hajtogatni, hogy beleteszi a jegy. 
vizsgáló-táskába, de még van idő a 
jefen/kezésig, szétnyitja és . • . 11em 
akar hinni a szemének: a 100.000 fo
rintos főnyeremény alatt mintha a 
saját számát olvasná. Egy pi!lanat 
alatt ú.gq érzi, hogy szíve a torkában 
dobog, e.sápad. Remegö kézzel elő
veszi kis jegyzetét, de alig akarja 
megtalálni azt az olda.lt, ahouá köt
uényeik számát feljt>gyezte. Vé_gül fel
nyitja. A szám: 1621} .slfroiálsa.m, 
0435 sorszám - egyezik. l<.ifújf, 
gát, sápadtsága elmúlik, elönti a vér 
az arcát_ Süle Béla, oonalvezetöje 
észreveszi a változást és cdaszó/ 
neki: - Mi r,an veled, Gyuszi, c.sak 
nem nyerted meg a 100.000 forintos 
főnyereményt? És jót nevet hozzá, amit 
átvesznek a többiek is. 

(Folytatás az elsó oldalról) 

- De bizony, megnyertem, Béla bá
bácsi - mondja Balázs Gyula sze
rényen - én magam sem akarom el
hinni, nézzék már meg maguk is. 
Ezze1 odaadja a feljegyzést, meg az 
újságot és egy fél perc se telik bele, 
a „köpködő" kiabálások/ól lesz han
t:fOs, Süle Béla és a többi kalauz 
ölelik, szoror1gat.ják Balázs Gyulát. 

kát végeznek. Arra kérte a vasút 
szak-vezetőit. hogy a rendeletek kiadá 
sánál rugalmasabban járjanak el, ne 
léptessenek azonnali hatál lyal rende
leteket életbe. Gódor Károly ( !. Vas
úti Főosztály) bejelentette, hogy a ko
csi raksúlyát a vasút tíz száza,Jékkal 
felemelte, vagyis tíz százalékkal több 
árutömeget lehet rakni a kocsiba. Ez
zel naponta 4-5 ezer tonna áru,·�! 
többel tudunk újabb kocsi k  felhaszna
lása nélkül továbbítani. Felhívta a 
szállíttató felek !igyeimét a kocsik 
tisztántartására, mert 800-1000 kocsi 
kiesés van a beállításoknál e felüle
tesség miatt naponta. 

Völgyi Zoltán (Belföldi Száll ílmá
nvozási Vállalat) elmondotta, hogy 
gyüjtőmozgalmat indítottak ar _Nyu
gati·pályau�varon és az , �r�dme,nyek 
azt mutatjak. hogy a szalhlo lelnek 
és a vasútnak egyaránt előnyös. Utá
na Hajnal Jenő (építésügyi miniszté
rium) kérte, hogy a, vasút a szovjet 
példa !elhasználásával gépesílse a ra
kodási munkákat. 

Utánuk Kántor Béla (BELSPED) 
Horuáth G�ula (Ganz Vagongy�r) 
Szilágyi Károly (Budapest-Nyug�b;I:: 
u.) Sólyom Ferenc (i\lAV Palyaep1to 
OV.) ,  Jékeli Endre (földművelésügyi 
minisztérium), Udvarhelyi !slvá11 (Bu
dapest-Soroksári-út). Kapás Ferenc 
(Ganz Hajógyár) . Gisztl Jenő (Rákosi 
Művek), Wertheimer Jenő (Közéema· 
gyararszági Közraktarak ) ,  Kantor 
Béla (BELSPED) ,  Sulyánszllt_ Sá!1d�'. 
(Budapest Kelenföld) ,  Marka L�sz,o 
(Budape;t-Nyugati-p. u.) Hegyi J�zsef 
( I. Vai.úti főosztály 8. ��ako;ztaly) ,  
/(_ostya György ( ! .  Vasut1 Főoszlaly 
5/a. szakosztály) ,  Csengeri Albert 
(Budapest-Soroksári-út) . értéi-'es hoz
zászólása következett, akik valameny
nyien számos, káros jelenségre hív
ták fel a figyelmet és javaslatokat tet
tek sürgős kiküszöbölésül-'re. 

Ezután Gáspár Sándor elvtárs, a 
va<utasszaksz�rvezel főtitkára szóla t 
lel� Beszédében gyakorlati segítséget 
nyujtott az ankét résr. vöinck. Hang· 
súlvozta, hogy el kell fogadni azt a 
jav"aslalot, hogy az . üre kocsikat n�!11 
szabad este elv•nni olyan helyrol 
ahová másnap be kc,,ene á l lítani. Ei-

iel is hozzájárulunk a< széntakarékos
sághoz és megkönnyítjük a kocsiren• 
dezők munkáját. Gáspár elvtárs java
sol ta, hogy 

a vasút pro!füroua a kocsikat: 
megfelelő helyre megfelelő kocsit 

57,abad csak kiállítani. 
Ezzel el lehet kerülni azt. hog-y olyan 

vagonokat rakjunk meg, amely vala
mely gyengébb felépítményű pályán 
nem mehet és elérjük, hogy terjedel 
mes és nagyraksúlyú áruk részére 
mindig rendelkezésre áll jon a legjob
ban megfelelő kocsi. A központi kom
plex-brigád ellenőrzésével kapcsolatos 
javaslatra megjegyezte, hogy a bric!llá
dok e::enörzésére a helyszíne11 meg
van a Jehető�g. Ez .pedig szorosan 
összefügg a terv teljesítésével, ame. 
lyet a mozgalmi és vállalati szervek
nek eg:yaránl ellenőrizni kel!. 

A szaks:rervezet meg fogja adrú a 
segítséget és ebben segíteni fot 

a szakszolgálat is -
mondotta - s a javaslatok, amelyek 
itt elhangzottak a „Szocialista Vas
útért" ankétján, előrelendíti az őszi 
forgalmat, biztosítja a kocsiforduló le
szorítását, amely kihatással lesz a 
terv, a béke tervének teljesítésére. 

Ezután Bányász Endre elvtárs (Vas. 
út1 főosztály 8. �zakosztály) a for
galmi szolgálat részéről szólalt fel, 
majd Korbonits Dezső (köz i .  min. 
IX. ügyosztály) hozzászólása után 
Vermessi Sándor, a Vasúti Főosztály 
5 szakosztályának vezetője adta meg 
a vá:aszt a hozzászólásokra. 

\lermessi elvtárs válaszában minden 
hiányosságra kitért és kielégítő vá
laszt adoH a vitában elhangzott pro
bimákra. Hangsúlyozta, hogy a szak
vezetés arra törekszik, hogy a „Szo. 
c,a!ista Vasútért" ankétján elhangzot
takat késedelem nélkül arra ha�znál
ják fel, hogy szorosabbra fűzzék a 
vasú! és a száll íttató lelek kapcsola
tait, megszüntessék a hiányosságokat 
és maradéktalanul teljesítsék a párt 
á l lal előírt feladatokat, a háromnapos 
kocs;Jorduló megteremtésén keresztül 
az öszí csúcsforgalom sikeres lebonyo

.. Ami ezután történt, szinte filmszc
rne11 pc.rgett le. A fiatalasszony öröm
től U>kogéi arca, a ce!ldiimölkiek ,,pál
fordu ása", akik csak mosi hitték el 
igazán, hogy nag11 nyereményt is 
ny_erhet bárki, a2JOk közül, akik köt. 
venyt vásároltak, a reakció csúfos 
kudarca, az Országos Takarékpénztár 
távirata, utazás Pestre, ünnepélyes 
átadása a péninek és Ismét Celldö
mölk , . . Izgalom, boldogság, bizako
dás, teruek dióhéjban. 

Ott leszek az elsők között 
áldozatkészségben is 

l ítását. 
Az ankét Szelecsényi elvtárs 

Amikor Balázs Gyulát megkérdez
zük, mire használja fe1 a pénzt, ezt 
mondja: 18.000 forintot a takarékba 
tett. szeretne egy kis családi házat 
venni, berendezni. Es szeretne még 
;obban és még többet dolgozni, hogy 
még közelebb hozza a szocializmus 
megoalósitásának idejét. És amikor 
búcsúzunk a kedves kis családtól, 
Balázs Gyula ezt mondja: .,Minden 
jegyzésnél ott voltam és szívesen je
gyeztem. Mint kalauz, saját szemem
mel láttam. hogyan épül az Inotai 
Erőmű a szántóföldek helyén, s látom, 
hogy az ötéves teru a vasútra is gon
dol: új állomást kap Székesfehéruár 
és megkezdték a székesfehérvár
várpalotai gyengefelépítményü uonal 
e!sörangúsítását. A uasutas újságban 
olvastam: hogy Angliában és Fra11cia
országba11. beszüntetik a kapitalisták
nak ki nem fizetódó másodrendű vo
nalak forgalmát és sokezer vasutast 
tesznek kenyértelenné. A mikor ennek 
ellenkezöjét látom idehaza, csak azt 
mondhatom, hogy szívuel-lélekkel se
gítem a pártot és a kormányt abban, 
hogy felépítse a szocializmust, amely
nek annyi sz:ép jelét látjuk máris. Es, 
ha arra sor kerül. ha a kormány újabb 
kö'csőnt bocsátana ki ott leszek az 

zaro· elsök kiJzött áldozatkészségben is és 
szavaival vé2et ért. a jegyzési agitációboo is." 

Olas• vasutasol. laarca 
a jobb életieltételel.ért 

Az olasz vasutasok a közuli köz
lekedési dolgozókkal és a közlekedés 
többi munkásaival harcban állnak a 
munkabérek fe:ülvizsgálá'sáért, mert 
az életfenntartási költsé!l'ek drágulása 
következtében egi•re többen ragadnak 
a nyomor mocsarába. Szo'idaritást vá1-
laliak az olasz vasutasokkal az Autó
ferrolramvieri szakszervezet dolgozói 
is, amely m�gában egyesíti a másod
rendű vasútvonalak, közúti villamos, 
autobusz és a fo1yami hajózási dolgo
zók 90 százalékát. 

A másodrendű vasútvonalak vasuta
sainak és a közúti közlekedés do'go
zóinak ezév áprilisában t.irtolt általá
nos sztrájkja után a gépkocsi szálli
tá:si társaságok tulajdono�ai eleget 
leltek a dolgozók követelésének. Ez 
azonban sem a vasutasokat sem a 
villamos-alkalmazott.ikat nem elégítet
te ki. A harc egyre elkeseredettebbé 
vált. Sikerült cse1ekvési egységet lét 
rehozni a többi szakszervezetekkel, 
kezdve a dolgozóktól egészen a ve
zetőkig. 

A 15 vasútvonalak olasz vasutasai
nak szakszervezete a vasutasok 60 
százalék á I egyesítik. A többiek öt 

másik szakszervezetbe t.irtoznak, vagy 
szervezetlen munkások. A vasu !asok 
azért harcolnak, hogy 

az összes dolgozók részére 5.000 
lírával emeljék a fizetést a mozgó 

bérská1a bevezetéséig. 
Ezt a harca! az állami vá11alatok 
minden dolgozójával karö!lve vivják 
a vasutasok. 

A vasutas dolgozók telles elszánt
sá1gg,al  folytatják harcukat a vasút 
ur.aí és a kormány ellen ,a végsö győ
zelemig. Ezt bizonyítják pé1dául a 
májusban megtartott �figyelmeztető 
sztrájkok, a júniuöCi két másik sztrájk, 
amelyben a dolgozók közel százszáza-
1éka vett részt. 

Ennek a harcnak eredményeként a 
kormány kénytelen volt a napokban 
be�!enteni, hogy parl,ament e'é ter
jeszti a közszolgálati alkalmazottak 
sztrájktilalmárol szóló törvényterveze
tet. Ezzel kapcsolatban az olasz vasu
t.isok, közúti közlekedési dolgozók, 
gépjárművezetők és száfütómunkások 
még fokozott.ibban veszik fel a har
cot követeléseik és a szakszervezeti 
jogaik ,•édelmében. s nem utolsósor
ban ,azért, hogy megerősítsék a vi1ág 
dolgozóinak békeakaratát, a �zabad
ság iránti kérlelhetetlen elszántságát. 

Marcell Jeannot és L. T reins levele 
Franciaországból 

Marcell Jeannot 6s Trelns elv. 
társak, az ela6 maqyar vasutasnap 
alkalmával hazánkba érkezett fran. 
cla vasuta�kUldöttséq nevében le
velet lntézott lapunk szerkeszt6sé. 
qén keresztül a maqyar vasutasok
hoz. E levélböl közölJUk az alábbi 
réu:leteket. 

Az � ula1ás, amelyet az első ma
gyar va$ufasoop ünnepségei kapc.sá,n 
,\fagyarországon tettünk, igen nagy
jelentőségű nekünk, a francta vasutas
ság számára, Mintegy 12 napon ke
ri>sztü. é:énk figyelemmel kísértük a 
népi demokratikus Magyarország 
munkáját és elért eredményeit. Meg-
figyeléseink je1el1ltÖ.,; módon egészí-
tették !« a frandaorszá,gi tanulmá-
nyainkat, ame<lyeket a népi demokrá
ciák fejlődéséve!I kapcsolatban végez
tünk. Erezlük, hogy hevesebben ver 
munkásszívünk, amikor beléj)'lünk mü
helyeitekbe. Odvözlre1ünket küldjük 
mirukn magyar vasutasnak é6 mun
kásnr:l'k aizokért az erőfes.ztúésekért. 
amelyeket a szocialjzmus építésE;_ e�_ed
ményeiben !altok viszont. Odvozlunl< 
ben,neteket 

éberségetekért, amellyel leleplezl
tek és hatástalanná teszitek az 
ellenség, 3z imperialisták kárt-

okozó kísér:eteit. 

Veletek együtt köszöntjük a ti har
cosaitokat. a ti szer�te1t vezetöiteket, 
akik ol�n nagyszerűen irányítanak 
benneteket. üdvözöljük a Szovjet
uniót és vezelöjét, Sztálin e!vtá'rsat. 
alti m!utá,n megszabadított benneteket 
a hi•tlerl fasizmustól, bőven elárast
tott benneteket fe:mérhetellen értékű 
segítségével. 

Megvalósított tervettek nem csupán 
vígaszta,ást jelent, hanem mély 1a
nulságot rejtő fe!ismerést is azok szá
mára, akik kapilalista országban har
colnak ,azért, hogy az öket leigázó el
nyomá.s aló: felszaba<lulhassanak. Ná

lunk Frandaországban má:r több esz
tendeje eltávo.ítottá:J< a munkásmi
nisztereket a kormányból. Azok 0 kor 
mányok, amelyek azótra egymás,! köve
tik, a munká�osztá1y e<lienségel. Am 
hiába igyekez.nek rá'kényszeríteni ha
zánl-Ora a francia burzsoázia pol itiká• 
j,á.t, nem fog sikerülni a munkásságot 
megtéveszteni. 

A nép akaratáva: szemben és elle
nére fo,ytatja a kormá:ny Vietnamban 
az igazság-lalan háborút. atiová esz
tendők óta már csak pusztulni kü!
dilk a dolgozó nép fiait. Ugyanilyen 
gyalázat, hogy 

szabadfábf'a helyezett fegyenceket, 
gyilkosokat és. rablókat toboroz
tak abba a zásrlóalJba, amelyet a 
hös koreai nép ellen vetettek be 
az amerikaiak segédcsapataiként. 

A Mar6hall-terv óta, 0 francia nép 
minden e11enszegülése ellenérP 1s 
gyámságban t>artják hazánkat olyan 
paktumok segítségéve., ame:yek le· 
helő\'é lesz'k az imperialislák szá'má·· 
r.a, hogy fe[ál!Llnai;sa hadigépezetét 

abban a reményben, hogy szétzúzza 
velük e Szov jetunlót és a népi de-
mokrál:iáJkat. 

Frandaonszágban ámer•ikai e!'lert-
őrzés atalt ál lnak a kikötők, számos 
tábort ren<le:itek be és jelentős hadi
készü.ödés.t folytatnak. Békeiparunkat 
Malakilottá-k háborús iparrá. 

A munkások bére alig éri el az 
1938. évi színvonal 50 százalé-

kát. 

Mindehhez soha nem tapasa:ra!t Ja.. 
ká:sínség is járul, amely kszolgál
la\ja a da.gozókat a háztulajdon06ok 
spe.kulá'cióina:k, é9 mindezt oly nyo
morúságos lakásokért, ame,lyek a tü
dőbaj melegágyai! képezik. 

Azokat a szociális nagy vívmányo
kat, amelyeket mi, munkások harcol
tunk ld, s.zakadat1anul kisebbítik, a 
törvényeket pedig megsértik. Al.andó 
támadásban vannak mun,kás-szabad
ságjogaink e:ten. Az üdülőhelyeket 
e'.áraszlotlák a kapit.i1:,;ták ekkor, 
am'kor a murikasok néhánynapos pi
henés.! sem tudlak magu!-Onak sze,. 
rezni. 

Igyekeztünk ne"há'ny jelentős mozza
mtról képet adni, amely Franciaor• 
szágban uralkodik. Az i.yen állapotok 
eiőfbe:tek, mragyar munkások, aligha 
ismeretesek és. amelyekkel szemben 
ál landó kemény küulelemben ál lnak 
a t i  testvéreitek, a francia munkások. 
Nyilván jó. irsmerítek siztrá jkja:rnkat, 
amelyek é'etfoltéte!ein·k javítását cé
lozzák, de különösképpen a bérek 
eme!és.ét. 

Rá kell hogy mut.issunk kikötő
munk.á,sa'nk hösils akcióira, ,ame1vek
kel a háborús anyag kirakodását • fé
kezik. Nem feledkezhetünk el hős 
vasut.isainkról és a béke híveinek 
nagy tömegeiről, ak,k akadályozzák a 
szállítást. Az egész egészségesen 
gondolkodó a.ér támogatja azok,a! az 
elvtársakat, a,kiket éppen ez akciók 
miatt bíróságok elé ál.ítottak és szá
mos esetben rá-kényszerítették a tör
vényszéket arra. hogy felmentő íté
leteket hozzanak 

Visszartérve Frand.aor3zágba, foly
tatiuk küzde1münket kormányza1unk 
ártalakítá'sa érdel<ében. Ezt azzal a 
meggyőződéssel tesszük. hogy a 
munkások és a kü'önbözö országok 
népei elegendő eröve és hal•rozot
lan fognak küzdeni a vi' ág békéjé
nek bizt06ítása érdekében és össze 
fogják zúzni azokat a b'l:ncseket, 
ame!yeket rájuk kovácsoltak e kapi
talist.i országokban. 

Ne felejtsétek el, hogy a munkás.
osztály számára, a felszabadulás te
kinteteben nem .étezik 01y,an vas
függöny, amely meg;ib,i�·l"ozhatn.ái 
1estvéri szvlida•ritásunkat. t!iei: a 
magyar és a francia nép barátságai 
Éljen a Szovjetunió éljen a béke! 

A francia vasuta�"k kü1dött5égéne·k 
nevében : 

Ma rce 11 J eannot 
t:. Treins 



� szoeÍalisia ,·asíít megterem.teseéri!J az ,öiéves ierveri a magyar nep boldog jövtijéért!J 
a szoeÍalÍz m.usért jegyezz békekölesöni ! 

Az 1951/52-es oktatási évad beindí
tásával kapcsolatban a nap,kban a 
Vasút Politikai Osztá iy  vezetője, Bog
nár Imre. elvtárs megbesi,élést tartott 
néhány fontosabb szolgá l ati hely po
litikai tisztjével és pártlitkárával. 
Bognár elvtárs üdvözöl te a megjelent 
elvtársakat. Elmondotta, hogy az ér· 
tekezlet célja: megtárgyaini az okta
t.ísi évad előkészítésével f0apcs)!atos 
rnunkánk eredményeit. hiányosságait, 
megvitatni azokat a prob:émákat, me
lyek a-kadálvozzák Pártunk Po:itikai 
Bizo!lságának május 1 7-i határozata 
-:égrehajtását. Bognár elvtárs hang
súlyozta. hogy a jól megszeruezett 
pár:propagan.da, a pár/oktatási évad 
jó előkészítése segít bennünket a 
vasút előtt álló hatalmas feladatok 
megoldásában, az őszi csúcsforgalom 
sikeres, gazdaságos lebonyolításában, 
ca teru /ú.lteljesitésében egyaránL 

Az értekezlet résztvevői közül el
sőnek Szaikos István elvtárs, a Há· 
mán Kató Fűtőház pártszervezetének 
titkára szóla l t  lel. E lmondotta, hogy 
a Politikai Bizottság határozatát ve
zetőségi ülésen több a l ka•ommal meg
tárgya l ták. A népnevelők egyénileg 
beszélgettek a dolgpzókkal az elmélet 
je'.entősée"éfől. A tanulás forr!osság-á
ról laliujságon is írtak. A jó politikai 
f.e!vi lágosíló mu'lika eredménye, hegy 
a Hámán Kató Fűtőházban igen nagy 
a tanulási f·edv nemcsak a pá rttag
ság soraiban, hanem a pártonkívüii 
dolgozók körében is. 

Szakos elvtárs elmondotta, hogy 
minden a;apszervben egy-egy három• 
tagú oktatási bizotiságot alakítottak. 
A bizottság egyéni leg bglalkozott az 
eivtársakkal .  Sza�os elvtárs rámuta
tott, hogy az egyes egyéni fogta '.ko
zás egyik biz1osítéka az okLatáSi évad 
sikeres megindításának Az egyéni 
beszélgetés során sok értékes 1-'ádert 
ismert meg a pártvezetőség, közülük 
többel javasol tak az új pártvezetőség
be. A dolgozók egészséges javaslatai 
segítették a pártszervezetet az oktatá. 
si év jó előkészítésében. Igy Döme 
Ferenc mozdonyvezető például azt ja
vasolta, hogy az utazó személyzet 10-
15-ös csoportokat alkossanak, hogy az 
oktatási anyagot valamennyi dolgozó 
átvehe6se. 

Az egyéni foglaHozás során egy 
sor hiányosság is felszínre került, 
amit a pártszervezet ezideig még nem 
vett észre. 

A műszaki értelmiség hívta fel a 
Jlár!szervezet vezetőségének a figyel
mét az;:,kra a nem kívánatos jelensé
gekre, miszerint némel y funkcioná· 
ri us el lenséges elemekként kezeli 
őket. A pártszervezet a dolgozók alul. 
róJ jövő fig-yelmezetéseit megszív:elte. 
Megvédte a szoci a I izmus építésének 
munkájálian aktívan résztvevő mü
szaki értelmiséget. Közülük tiz"1Jket
tőt bevont a pártoklatásba. 

Bernái'h elvtárs, ferencvárosi poli 
tikai tiszt, beszélt a sztahanovisták 
poliiikai nevelésének fontosságáról. 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL • 

Javítsuk ki a párt- és a DISZ-oktatás 
előkészítésében meglévő hiányosságokat 

H.ba, hJgy Ferencvárosban ezt nem 
tekintették lökérdésnek és csak a fű
tőházban vannak eredmények, ahol 
20 sztahánovista l özül 16-ot bevontak 
a tanulásba. 

Hiányosság, hogy Ferencvárosban 
a párltagságnak még csak 36 száza
lékát vonták be a párkktatásba. 
Nincsenek biztosítva propagandisták 
megfelelő számban. A hibák gyökere, 
hogy a Politikai BizJttság határoza
tát, annak nagy jelentőségét nem 
ísmerlettéJ.-, a párttagsággal és pár
tonkívüli dolgozókkal, így az oktatási 
é,·ad e15készílését nem tudták a párt
ta�ág egészének ügyévé tenni. 

Komoly elmaradás mutatkozik a 
DJSZ oktatás megszervezésének a te• 
rü etén is. A DJSZ-oktatási biro'tság 
még mindig 11em működi k Ferenc
város á l iJmáson. 

A DISZ.oktatás elmaradásáról szá· 

molt be a többi elvtárs is. A fia!alok 
körében nagy az érdeklődés a tanulás 

iránt, az,onban. a pártszervezetek ue. 
zetói, politikai tisztek nem értették 
meg a fiatalság nevelésének fontossá
gát, nem nyujlotiak közvetlen segit
séget a DISZ-aktatás megszervezé
séhez, megfelelő előkészítéséhez, 

Biczó Ferenc elvtárs, a cel'ldömölki 
pártszervezet titkára el mondotta, 
hogy f;:,rduló szemináriumot szervez
nek az utazó szolgálatot teljesítő dol
gozók 1<zervezett pártoktalásban va!ó 
részvételének biztosítására. A poli
t ikai isko,ákat három napon keresztül 
tartják azonos anyaggal .  A pártszer
vezet vezetősége ezt a kérdést meg
beszélte a sz;:,lgálati főnökkel is, hogy 
a vezény:ésen 1-:eresztül tegyék lehe
tővé az elvtársak részvételét a pol iti
kai iskolán. 

Kovács Sándor e!vtárs, pécsi politi
kai tiszt, Lajos Sándor e1vtárs makói 
pártszervezet titkára, üveges Gyula 
elvtárs füzesabonyi t iszt rész]ele.sen 
feltárták szolgálati helyük eredményeit 
és h; ányosságait a pár!oktatási é\ad 
előkészítésével kapcs0Jatb1111. 

Bognár elvtárs értékelve a meg
beszélést, megáilapít0tta, hogy igen 
értékes. volt. Sci.'< eredményről számol
tak be az elvtársak, melyet hasznosí
tani lehet az egész vasút területén, be
széltek azokról a problémákról, me· 
lyek akadályozzák a pártoktatási évad 
sikeres megind1tását. BQginár el-vtár& 
feihívta az elvtársak figyelmét. hogy 
pártunk Politikai Bizottsága halároza· 
lának szellemében végezzék munkáju· 
kat. Hangsúlyozta az egyéni beszé:ge
tés fontosságát. Feladatul jelölte meg, 
hogy a propagandista elvtársak már 
most kezdjék meg az egyéni fog-la 1 ko
zást a hozzájUJk beos:zitott elvtársakkal .  

Magyar vasutasok látogatása szovjet vasutas uttörötáborban 

A v.asut.asna,pra a Szovjet.\.mióba érlc.e zett maqyar vasutasküldöttséq Játoqa tása a sztal"'ajaruss-Zai vasutais úttör6,.. 
táborban Balról jobbra: Prieszol József elvtárs miniszterhelyettes. Szekszárdi hnre elvtárs, a budapesti MÁV tqazqató
sáq Pon'tikai Oszrtályának vezet6Je. a szovjet vezet6, Surányi József efvtárs, szakosztályvezet6. Felcsuti László elv• 
tái-s, a Vasútpolitikai Osztály Nevelési Alos�tályának vezetöje. Szücs Sándor elvtárs, Záhony állomás főnöke és 
Gáspár S.indor elvtárs, a VasutaSOk SZM<szervezetének f6titkára a boldoq, vidám szovjet vasutas.úttörők között. 

A Szovjetunióóan tanultakat lelbasznáQuk 
11 szakszervezeti munka me/ja vítására 

felmentett funkcionárius, addig a a fontosabb feladatok megoldása előtt 
Szovjet Vasutas Szakszervezet ezer és könyveket adnak ki az űzemi bi• 
dolgozójára esik egy felmentett funk- zottságok számára, hogy munkájukat 
cionárius. megJavítsák. Ebben az esztendőben 

A vasútpolilikai osztályokkal a négy könyvet adtak ki a termelés 
Szovjetunióban a legszorosabb együtt- emelésének előmozdítására. 
működést építette ki a szakszervezet. Különös gondossággal foglalkoznak A politikai osztályok segítik a lel - a sztahánovistákkal. A sztahánovista adatok gyakorlati megvalósításában a iskolát a szakvonal szervezi és a szakszervezetet. Kölcsönösen eljárnak szakszervezet segíti és népszerűsíti. egymáshoz és megtárgyalják a tenni- 1950-ben például 180.000 vasutas-

Amint a „Szocial ista Vasútért" már 
beszámolt róla. augusztus 4-én, a 
Szovjetunió baráti meghívása és pár
tunk megbecsülése folytán magyar 
vasulasküldötlség utazott Moszkvába, 
a szovjet vasutasok napja űnnepsé· 
geire. Ebben a küldöttségben én is 
résztvettem. 

A küldöttség tagjai megegyeztek ab
ban, hogy a „Szocialista Vasútért" ha
sábjain be fognak számolni egyhónapi 
ott tartózkodásunk tapaszfa.lalairól. 
Ezek a beszámolók a vasutasélet egy
egy területét érmtik majd, ami any
nyit jelent, hogy lapunk olvasói egy• 
séges képet nyernek szovjetunióbeli 
tapasztalatink felhasználása szem
pontjából is. 

A magam részéről röviden a Szov
jet Vasutas Szakszervezet munkájáról 
szeretnék beszámolni. Célom az, hogy 
a szakszervezeti funkcionáriusok és 
aktívák átvegyék és munkájuk meg
javítására használják fel az itt közöl
teket és hasznosítsuk a szocializmus 
építése ü temének meggyorsítására, a 
béke hathatósabb védelmében azokat 
ll módszereket, melyeket oly szívesen 
�ocsátották a hős szovjet vasutasok 
rendelkezésünkre. 

Hosszú oldalakon keresztül mond
hatnám el élményeimet és számolhat• 
niik be a vasutas-dolgozóknak azokról 
a rendkívül gazdag és nagyszerű be
nyomásokról, amelyek s7-inte lenyűgö
zöen sodortak magukkal a Szovjet
unióban. amerre csak jártunk. Most 
elsőnek a szovjet vasutasok szakszer
vezeti munkájáról számolunk be. 

ünnepél yesen és őszinte melegséggel 
[ogadtak bennünket. Sok,at hal lottam 
és olvastam a szovjet népről, a szov
jet emberekről, de most, hogy négy 
hétig közöltük tartózkodhattam, még· 
inkább megismertem és megszerettem 
őket. Elbeszélgettünk, majd megmu
tatták nekünk a vasutasok központi 
kultúrházát. Ez az épület csakúgy 
zsong az élettől. A vasutas-dolgozók 
szabadidejük nagyrészét itt töltik és 
itt elégítik ki kul túrigényüket, fej
lesztik tudásukat. Ez. lendületet ad 
munkájukban. A kultúrházban szín
ház, mozi és kiál l ítási csarnok van és 
megfelelő termek á l l□ak rendelkezésre 
a könyvtár, az irodalmi körök és 
zenekarok részére. A kultúrházban 
techn ikai előadásokat és munkamód
szerátadási tanfolyamokat is rendez
nek. Ez a kultúrház segíti a vidéki 
kultúrotthonokat A nagy távolság 
nem gátolja ·a  vasutas-dolgozók kul
turális fejlődését Másnap megláto
gattuk a Vasutas Szakszervezet egyik 
úttörőláborát, ahol a gyermekek ki
törő örömmel fogadtak bennünket. 
.Magukat a szakszervezeti problémá
kat egy későbbi találkozásunk alka l 
mával vettük napirendre. Ezen a 
megbeszélésen, amikor kérdéseinkre 
választ kaptunk, ismertük meg a 
szakszervezet munkáját a kommuniz
mus építésében. 

A szakszervezet fő célkitűzése: a 

valókat. dolgozó tanul t  i lyen iskolán. 
A szakszervezet rendes nyilvántar- A gyűlések szakosítva vannak, tást vezet a munkaversenyekről, azok amint azt a feladatok megszabják. eredményeiről és hiányosságairól, nyit- A vasutas-szakszervezeti iskolák egy vántartja a sztahánovistákat. A szak- év alatt 800 dolgozót tanítanak, hászervezet együtt dolgozik a szakszol-

gálat statisztikájával .  A munkamód- romhónapos iskolán. Az igazgatóságo
szerátadásról ők vezetik a statiszti- kan egyhónapos és tíznapos szakszer-

vezeti iskolákat tart fenn a szak-ká(, egy évben négyszer készítenek szervezet. statisztikai kimutatást. Ugyanígy á l -
lítják össze, hogy hány újítást vettek üzemlátogatásaink során megnéz• 
át a dolgozók, hogy hányan vesznek tük a moszkvai vasúti gépgyárat és a 

részt iskolán. Ez utóbbiakat már az moszk-v-ai járműjavító!. Megál lapítot
alapszerv tartja nyilván. luk, hogy a munkavédelem és a ba l -

esetelhárítás betölti hivatását, tökéle-A termelési verseny kiértékelését a tesen védi a dolgozók testi épségét. szakszervezet végzi a szolgálati fö- Az üzemekben balesetbiztosítási és nökökkel szoros együttműködésben, munkavédelmi iróda van, melynek veDöntő szerepe van a Szovjet Vasutas zetője _ mérnök, akit minden egyéb Szakszervezetnek a munkamódszer- munka alól felmentettek. Ha ·az üzemátadás terén. A kiemelkedő munka- ben, műhelyben új dolgozó áll munmódszereket megvizsgálja. majd szé- kába - 24 órás balesetelhárítási kiles tömegben népsz�rűsiti. Gondos- képzést kap. Ugyanitt a mester, vagy kodnak arról. hogy a jó munkamód- .. t" 48 · á k'k · · b szereket munkamódszerbemutalók út- muveze O or s I epzes en része-
sül. Ezenkívűl a dolgozók számára ján is átadják, de a felvilágosító pia- balesetelhárltási előadásokat tartanak kátok százezrei és a rádió adásai is speciálisan képzett orvosok és mérnönépszerűsítik azokat. A legu lóbbi év- kök. Az üzemek falitábláin kivilágíben például félmillió példányban nyo- tolt, szemléltető ábrák vannak, amemattak k) . felvilág�sít? pla_kátot, lyek ugyancsak felhívják a dolgozók a:,n�lyben u1 m�nkamods�ert nepsze- figyelmét: hogyan előzze meg a szak-rus,tettek a. ':'.asu� ter.� leten. . .. - mában előforduló baleseteket. A munkai do utan fuggctlemtett elo- . , . . . 

adók szakmai előadást tartanak. A A ba lesetv,zsgalok csoportJaban a 
szakszervezet úgy támogatja a mi- szal-:szer_vezet is képviselve van. f 
nisztérium munkáját, hogy mozgósít a �_u�kavedelemmel kapcsolatos brosu• 
feladatokra. Most például már folyik rakat a .. s�akszerv.ezet_ a szakszolga
a felkészülés a téli feladatokra. Aki latial koz.osen adia k1. 

l\ülőnö.s nyomatékkal mutatott rá a 

fiata:ok nevelésének fontosságára. A 

fiatalokkal való foglalkozás annyit je
lent. hogy harcos, bátorkiá l lású, szo
cial ista típusú emberekké neve!jűk a 
jövő kádereit. Aki nem törődik a 
DISZ munkájával - mondotta - az 

nem végez egészséges munkát. Az a 
pártfun',cionárius, a-k; elhanyagr,lja a 

fiatalság- nevelését, az pártunk határo
zatát szegi meg. 

Bognár elvtárs beszélt arról, mílyen 
nag-y jelentőséggel bír pártunk é:eté
ben az oktatási évad beindítása. Rá• 
mutatott, hogy minden erőnket meg 
kel l feszíteni, hogy ezt a fontos felada
tot ,va;óba'II a Politikai Bizottság szel
lemében sikeresen végrehajtsuk. 

Befejezésül hangsú'.yozla, hogy ak
kor végzűnk jó munkál, ha az okta
tásra vaió felkészülést, az oktatási 
évad ünnepélyes megindilásái összekap. 
cso1juk a vezetőségválasztás előkészi• 
téséyel, m0zgósítjuk a vasutas dolgo
zó'<at az éiszi forgalom sikeres lebo
nyolítására, mely egyet je:ent felemelt 
ötéves tervünk lúlteljesítésével. 

Az értekezlet lezajlása után a fe• 
rencvárosi ál lomá,;on már l ényeges 
javulás mutatkozik az oktatás; évad 
előkészítését illetően. A pártvezetőség 
a népnevelőkön kereszt ül megmagya
rázza a dolgozóknak a tanulás jelen
tőségét. Két oktatási bizottságot &rer• 
veztek, amelyek: a vonatkísérő sze

mélyzet és a lordulószolgálatra beosz
tott dolgozóld{aJ folytattak egyéni be
szélgetést. A beszélgetések kiterjedtek a 

dol gozók egyéni munkájára, körülmé
nyeire is. A két oktatási bizottság 
munkájának eredménye az alábbi szá· 
mokban lemérhető: az alapfokú pol iti
kai ismeretek tankörébe 48 dolgozót 
vonl.ak be és ebbőJ tizenketten nők. Az 
alapfokú politikai is,'<o!ára tavalyi 60 
helyett nyo]cvanölöt vontak be. Ezek 
közül huszan sztahanovistálk. A fe
rencvárosi á llomás 43 dol g0zója kö
zépfokú politikai f,s,kolát log végezni 
az idei oktatási évadban. Ezenkívül 
hat elvtárs Sztálin elvtárs életrajzát, 
heten pedig a Bo:sevik Párt történetét 
fogják tanulni. 

A vasút polihkai osz)!áfyán meg-tar
tott értekezlet óta a ferencvárosi ál io
máson így módosult a pártoktatással 
kapcsolatos heíyzet: a párttagn,k é6 
tagjelöltek 63 száza,:ékban beka,pcro
lódtak az oktatási mun,kába. ötvenöt 
pártonkívüli és 28 sztahanovista vesz 
részt valamilyen oktatási formában. 
Ferencváros példája bizonyítja, hogy 
csak úgy lehet jó, eredményes mun
kát végezni, ha munkánkat a PB 

hatá,razat szellemében. pártuT11k útmu
tatás.a alapján végezzük. 

lyal. A pártonkívülieket a szakszerve
zet részesíti oktatásban, 

Hatalmas segítséget nyu1t a hős 
szovjet vasutasok napilapja: a „Gu
dok", amely minden tekintetben 
termelési és politik.ii vonatkozásban 
- támogatja a kommunizmust épító 
dolgozókat. A „Gudok" teljesen Ön• 
ál ló, s a vasutas-dolgozók előfizeté
séből készül. A „Gudok" szerkesztő
sége ugyancsak a szakszervezet lét• 
számába tartozik. A szovjet vasutas
lap is ad ki plakáiokat. Az elmúlt 
esztendőben a termelékenyséa előmoz
dítását több mint 80 sztliliánovista 
plakát kiadásával segítette a Gu-
dok". " 
. Amint kulturális vonalon világszerte 
ismert a.z. a bőkezűség, amel lyel a 
Szovie_t�mo gond?s!'<?,dik a dolgozók 
kulturalts felemeleserol, ugyanúgy is
menk a sport vonalán nyujtott fel nem mérhető segítségét is. A vasút
üzemi sportköröket a szakszervezet tá. mogatja. Költségvetésének 17 százalékát fordítják a sport fejlesztésére az á!.1�_mi t�m_o�atáson kívül. A sportkornk felep1tese egyébként ugyanolyan, mmt a szakszervezeté, a vezetőket s�i�tén vál_asztják. A Lokomotív sport. korok_ egyebként olyan népszerűségn�k orvendenek, hogy minden negye�1k vasutas tagja a Lokomotivnak. Az elsportolók türelmesen és eredményesen nevel ik az utánpótlást. 

A szovjet szakszervezetek előtt álfó feladatokból a Vasutas Szakszervezet is eredményesen veszi ki a részét. Tagjai és aktívái tudatában vannak ��na�
1 

)logy a nagy Bolsevik Párt c�lk1tuzese1t csakis eredményes munkaval lehet megvalósítani. 

Először augusztus 1 1 -én jártunk a 
Szovjet Vasutasok Szakszervezetében. 

terv teljesítésére mozgósítani a dol
gozókat. Mindjárt láttuk, hogy mun
kamódszeriik sokkal fejlettebb, ezen 
keresztül a társadalmi aktívák nagy 
tömege segíti a szakszervezetet mun
kája elvégzésében. Jellemző erre, hogy 
amíg nálunk 300 dolgozóra jut egy 

elő,bb készül el, az háziünnepség ke- A sz.akszervezet ellenőrzi az ipari 
retében díszes oklevelet kap. A szak- tanulóképzés!. Az oktatásban szoro
szervezet központi értekezleteket tart san együttműködik a politikai osztály-

Elhatároztuk, hogy a Sz0vjetunióban tai:a.sztaltakat és látottakat itthon tudalos1tJuk és munkánkat eredményessé tesszűk, hogy a magyar v.asut_as:dolgozók helytálljanak az előt. tu.k a l lo feladatok végrehajtásában, m_mt . ahogy _a szovjet vasu!as-dolgo
�o_k . 1� hely!al lnak a kommunizmus ep1teseben. Gáspár Sándor. 



Biztosítsd családod jövőjét, takarékoskodj, jegyezz békekölcsönt! 

HOG YAN SEGÍTI A GAZDA-MOZGALOM 
AZ ŐSZI CSÚCSFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁN KERESZTÜL 

A TERV HATÁRIDŐ ELŐTTI TELJESÍTÉSÉT 
A Gazd•a-mozga,\om a vasutas párt

szervezetek irányító. segítő, és ef!en
Ól .�Ő munkája, rn1amint a s,zahzerve
zet és a szakszolgálat által végzett 
szervezörm:mka eredményeképpen a 
vasút területén is elterjedt. üzemeink 
egym.ásulán csat',akozlak a moz.ga
lomhoz, mert felismerték oogy nép
gazdasági je entöségél. 

Azokon a helyeken, ahol a nyilvá1-
nosság széleskörű bevonásával helye
sen irányították a dolgozók iigyel
mél az anyagtakarékos.s.ági lehetősé
gek felé, jelentös mértékben segítet
ték a do.gozók alulról jövő kezdemé
nyezését: a máskor hul ladékba dobolt 
anyagokból számolte\'ő értéket jut
tattak vissza népgazdaságunknak. 

Kiselejtezett talpfákból kilencmillió padlóburkoló kocka készül 

- évi kétmillió forint megtakarítás 

ha�madik neg,yedévi tervüket is 
teljesítették. 

Most újult erővel indulnak lle'ki az 
utolsó évnegyed , túltel_iesitéséér_t. Eb· 
ben oogy segilseget Jelell>[ szamukra 
a Gazda-mozgalom. 

Nagyszeríí eroomfoyről_ számol�a.( 
be a MAV Anyaghivata,I es a Fatehto 
OV dolgozóiból alakul,t komplex
brigád: a kis,elejtezé;re kerfr1ő talp
i ákból évi kilenomiMió padlóburko.ó
kocka készitésével 1-0étmill:ó forintot 
takarít meg népgazdaságurrknak. 

Hasonló szép eredményekről szá-
A Gazda-mozgalom a vasúton erő-

, 
munka�iesést és sok egyéb nehéz- rnolhalnak be a Hámán Kaíó és a Fe-

tel jes lendúletet ad az őszi osúcs- ségeket. rencvá:rosi Fűtőház vontatás,i dolgozói, 
forgalom, a háromnapos kocsiforduló Mint kiszolgáló társoszl.á,.y, előseg-ili akik a mozdony fiislszekrényébői l<i
meg·va .ósilásán keres,ztúl felemelt öl- a mozdony- és kocsiosztá•1y tervének kerülő pernye eltüzelését vál..al'ták 
é,·es tervünk határidő előtti megvaló- teljesítését. Ezáltal több mozdony és mégfeleiő eiők<észités után mozdony
sílásá:n.ak is. A Land•ler Művek kocs,i- kocsi kerül az őszi csúcs.forga'omba. tüzelésre és a szolnoki, miskolci és 
osztályán például újabb és újabb kez- Máris több m;nt oogyedm1l.ió a meg- debreceni járm(i}avítók dol,g-ozói, akik 
deményezések szüleinek a rejtett tar- takarítások eredménye. SzeplenlJler t.öbbmillió forintos megtakari'tásuldka'l 
ta:ékok felhaszná.ására. Ez te1te pé'.- 4-én pect;g büszkén jelentette az c.sz• 

1 
nemcsak népgazdaságunkat erö:,ii�k, 

dául lehetővé azt, hogy tály a párf.szervczebne'k és a s,zak;;z�r- hanem jelentős mért-ékben előbbre V1l-
a kocsioszt'ály dolgozói új anyag vezetnek, hogy ték a tervteljesítés időpontját ,s. 
felhasználása nélkül az október 
l-re tervezett 190 dara!>, teher
kocsi felépítését befej=ék, s 
hogy szeptember 15-én, tizenöt 
nappal korábban átadják az őszi 

f orgalom lebonyolítására. 
Ugyan.akkor minőségi munkára ;s tö
rekednek, mert k!ilönös goooossággal 
ügyelnek arra, hogy .iz üzemből ki
került kocsik tökéletesen hézagmente
sek legyenek. Ezzel akarják az öm
lesztett gabona szá.I ítása közben e!ő
forduló elszóródást megszüntetni. 

A Gazda-mozgalom teszi lehet6vé, 
hogy a kocsic,szt'ály, eddigi szűk 
keresztmetszete ellenére, ezev1 
tervét már december tizenötödi-

kére befejezze. 

Az Esurki Jármüjavító OV 1 4/a osz
tályán Ba11ga János csoportvezető 
aniYag.takarékossági javas.at<1inak fe:
használásá-val eddig közel s,zázezer 
forintot takarított meg az üzem. 

Az ócska anyag felhesznál'ásávat 
megszüntették a tervelmarad:ást, a 

Mi fékezi a mozgalmat, milyen feladataink ill!lnak 

A jó eredmé-nyek me.leH számos 
I 

Ezek megszü-ntetéséért még most 

hiá,nyosság is tapasztalható. Ezek sem harcol elég következetesen 
egyike az, hogy a szakszervezet. 

sokan nem úgy tekintik a Gazda- Javasoljuk, hogy a Gazda-mozgalom 
moz-galmat, mint a terv teljesité- eredményeln<.>k további lokozá'sa érde-
séért, az őszi csúcsforgalom si- kéi>en az üzemi bizottságok tűzzék 

keréért folyó harc egy részét, napirendre a Gazda-mozgalom hely-
zetének megvízs,gá'ását. Folyamatosan 

annak fontos emelöjét. Leszűkítik a meg keH s�ervuni minden üzem
kezdeményezést, a hu !l,adék fe.dolgo- �n a mozga,ommal kapcsolatban i>e
zásár,a és nem ismerik fel, hogy a n••ujto,t újítások, j,a\'as,.atok, -kezde
moU;a'om nem szorítkozhatik egyedül rri'énv('zések e,birálásának. bevezctésé
a hul'adék és mef.léktermékek hasz- nek ·:.á,rsad,almi ellenőrzését. A javas
nosításálr,a, hanem az is fe•:aoota, hogy latot benyujtókka-1 össze kell ülni 

az anyagnormákat megdöntse, a megbcsz�!,e;sre a szakszolgálattAi 
szerszámtakarékoss'ágot, szei'szá- eúíitt és ja,·aslataik sor.sáról táj�-
mok és gépek fehíjítását, stb. elő- kozinl•ni keli ö�et. Mindent el kell ko-

mozdítsa. vetni végül a mozgalom kisrzé!csíté
Még ma i'l nehézkesen, .as.san halad 
a dolgozók ái la l  benyujlott javas!a
lok, újítások elbídlá.;a, az e!!ogad�t) 
újítások bevezetése, gyakorlatban va-,o 
!elhasználása. 

sére és össze ke, i kapcsain! ezt a mű
szaki. gazua,ági, újítási és észszerü
sítési bizottsá:g?k szervez_é:ével, i l-

J
. 

Ietve a b:zottsagok mun.ka1anak s,zer-
vezettebbé téte1ével 

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

Tápiószecsőn mindenki a lszik - így „küzdeneku 

a vonatkésések és vonatácsorgások ellen 
Hétköznapi hajnalokon szinte egy

mást érik a Budapest felé haladó 
szemé:yvonatok. Reggelente Rákos ál
lomás forgalmi irodájában a telefonok 
megsza,kítás nélkül berregnek, kopog
nak a távírógépek, feszült figyelemmel 
végzik a !orga'i,mis,ták munikájukat. 

Fehér I rén !orgalP1í szolgálattevő 
röviden, ahogy ideje engedi beszámol 
a forga:mi helyzetről. 

A 2547-es három percet késik! 
- úgy tudom Sülysápon szétsza

kadt a vonat. Minden percért k.ár. hi
szen a do!gozókat szál lítják ezek a 
reggeli mu ,1ká,:wonatok a gyárakba. 
üzemekbe. Ha egy vonaton átlag 
600-800 ember utazik. akkor minden 
perc késés má:r 600-800 percet jelent. 
Ilyenformán a legk:sebb gondatl.an
sá•ggal is hatalmas károkat okozha
tunk népgazdaságunknalk. A vasút te
rületén most !áthatjuk osa,k igazán, 
milyen nagy jelentőségük van a má
sodperceknek. 

Tovább már nem beszél Fehér elv
társnő, mert a vonat érkezését jelez
i-ék és indítótárcsával kezében sietett 
ki a vonat fogadására. 

A 2547-e.s számú munkásvonat ve
zetője elmondta, hogy a három perc 
lre6€st Mendén felcsatolt hét romlandó 

árut szállító teherkoa;i okozta. Hogy 
miért osa'lo-Iiak hét romlandó árut 
száHító kocsit a munkásvonathoz, 
csak később tudjuk meg. 

* 

Ejjel 1 óra 30 . . . Az 561 -es teher' 
vonat most hagyta el Nagyrkáta ki
járati jelzőjét. A fü!ő _serényen Ia�,á
tolja a szenet a tuzter'be es a goz
feszültségmérö mutatója jelzi, hogy 
van elég gőz a kazánban, nem kell 
tartani attól, hogy gőz hiányában vesz
tegeln; k�ll .  Szentmártonkátán keresz
tülhalad a szerelvény és a kanyar 
után nemsokára Tápiószecső áf;o
más .,Megálljt" mutató bejárati jelző
jét pillantja meg a mozdonyvezető. A 
vonat meg-áll és vár . . .  Egymás után 
telnek a percek, de a jelző nem vál
toz,ík zöldre, peidi-g Na,gyk.áta és 
Szentmártonkáta forgalmi szol gálat. 
tevöi telefonon többször is jelenlellélk 
a vonat áthaladását. 

Az állomás kihalt: Lóczi János for
galmi szolgálattevő, Bakó József szol
gálattevő váltóőr és Szatmári I ózsef 
váltóőr alusznak. 

A szerelvény 18 perc veszteglés 
után ind,ul t  el, de Mende eláll a gép 
váratlanul las,sítani kez,dett. ma}d a 
jelző előtt megállt. Elfogyott a gőz. 

Ebberi „z ec;. �--dóbc-n 10 <'\()J nó foqla ' h  el helyét a közlekedésben. Máris SOK
száz ÚJ vasutas nődolqozó sajátítja ef a vasút különböző területén a szolgálatá
hoz sz:ükséqes tudnivalókat. Képünkön Fábián Fcr-ettc oktató a Budapest-Nyuqatl
pályaudvarrót 11duló teherdarabáruk szállitási munkatervét ismerteti a közel-

multl>an vasútra kerUlt n6dolqoz:ókk„l. 

A mozdonyszemélyzet nem gon

dozta rendesen a tüzet és így a 
szerelvény még a mendei 'á.llomá· 

sig sem jutott el. 
hanem fáradtan, lihegve állt meg a 
bejára-ti jelző e!őbt. Huszonhét percig 
tartott, mig anny; gőzt tudtak fej
leszteni, hogy bejutottiak az állo
másra. 

Minden<ki előtt ;,smeretes, hogy egy
vá,gányú va,súlvonalon sűrűn kö\'etik 
egymást a vonat'>k. Tápiószeosön még
is aludt az egész siemélyzet és a vo
nat vezetője: Tóth II .  Imre sem h.-e1-

tet1e lel őket. A moz-donyszemélyzeil 
hagyta el i l lanni a gőz.t. -

ezért a 251 9-es számú munkás.
vonat 25 percet, a 2529-es vonat 
12 percet, az 529-es 14  percet, a 

2547-es pedig 3 percet késett. 
Az ela1kadt vonatot Mende á-lomás for
galmislája, helyesen, félreál l ította, 
mert ellenkezií esef:ben végleg meg
akasztotta vo!na a munkásvonatok for
galmát. A hét romlandó árut &2állító 
kocsit rátette az egyik munkásvonatra 
és ezze' megakadályoz�a. hogy a fon
tos élelmiszerf"k megromoljanak. Ezek 
a kocsik ,gy már reggel ,,1,yok órá,ra 
a Nagyviásárcsarnokba kerültek. 

Ez a története a hét teherkoosinak, 
amely rákerült a murnkásvonatra. 

Vasutas do!gozóin,k a vasutasnap 
óta sokat fejlödltek. Tudják, hogy egy 
vonat késése bel áthatatlan következ
ményekkel jár. Súlyosan e!ítéHk a fe
gyelemsértő vasutasokat, akik éjjel, 
szolgálat köz;ben elalszanak, ak,ilk 
m;at<t a reggel utazó do!gozók el!kés
nek a gyáraklból. ezáltal fel•becsülhe
tel!en károkat okoznak az országnak 

Az új Forgal,mi utasítá,s megadja 
a lehetőséget arra, hogy egyes vo1-ato
kat célsz.erüségi okokból helytelen 
vágányon közlekedtessünk és ez na·gy. 
mértékben elősegíti forgalmi dolgo_
zóink munkáját. Az utasítás kimondja, 
hogy a munkásvonalokat második 
helyre kell besorozni, mert fontossági 
sorrend<ben rögtön a kormányzati vo
.i,atok után következnek. Vasutas do: 
gozóin,k erejük megfeszítésével, be
csü!ettel ha• colnak az ősz; forgalom 
sikeréért é� kétségtelenül megállapít
ható, hogy a késések száma mind ki
sebb lesz, 'de sürgősen meg kell szün
tetnti ezeket a bűnös mulasztásokat, 
amelyek a késés�ket okozzák. 

Akik az üzemi tervek és beruházások nemteliesítésével gátoliák 
ötéves tervünk végrehajtását 

Szerte az országban egymás után 
épülnek az új vasúbvonala,k, melyek 
épülő szocialista vá-rosainkat kölik 
össze eg)'mással. Ezeken szállítjuk az 
építőanyagot és ezeken fogjuk szállí
tani a jö\'öben új gyáraink termékeit. 
Az idei őszi forga'.om lebonyolítása 
hatalmas feladatot ró a vasútra. Meg
növekedett szállít..ási feladatoknak keH 
eleget tenni és en,1ek érdeh-ében me.g 
kettőzött erőt fejtenek ki vasutas dol 
gozóink 

A szocializmus építésének alapja, 
hogy feladatainkat tervszerűen oldjuk 
meg. A vasút jelen!egi nagy feladatát, 
az őszi forgalmat is tervszerűen kell 
lebonyolítani. Az 1951 - üzemi ter
veinkbe nagyszabású vonalépitések, 
állomás,bövitések van�ak felvéve. va
lamint a most folyamatban lévö 
budapesl-miskolci vonal vil lamosilási 
munkáinak egy része. Ezévi üzemi 
tervein)<ben szerepel az épülő Dunai 
Va,smühöz vezető új elsőrangú va5út
vonal felépítése, melyre mi ntegy 83 
mi '. I ió forintot lordíh.JJ!lk. Hatalmas 
ütemben építjük szocialista vas-utun
kat. 

Budapesl--Fere.1cváros re!Klezöpá-
lyaudvar átépítésénél augusztus hó 
napban 204 százalékos eredményt ér
tek el a dolgozók. Ha megnézzük. ho. 
gyan érték el eredményüket. azt lát· 
juk, hogy ,a munkálatokat munkaver-
5enyben végezték és fokozott fi.gyel 
met fordítottalk a Gaz.c!a-mozga•lom 
keretében az ócska használható hulla• 
dékanyagok felhasználására. 

Nemrégiben határozta el a mm1sz
terla,1ács Kom:ó község várossá fej· 
lesztésé!. Vasutas doigozói-nk most 
Komlón nagyszabású szénállomásl 
építenek és az. elmult hónapban átlag
teljesítményü:k elérte a 146 sz.ázalékot. 

Eredményüket a vasutasnapi és al'kot
mányünnepi mun,kale:ajá.1l ások telje
sítésének köszönhetik. 

Ezeken a munkahelyeken dolgozóink 
tisztában vannak azzal, hogy jó mun
kájukkal őszi forga:munk s;kerét és 
ötéves tervünk teljesítését segítik elő. 

Mégis van.1ak egye.s építési helyek, 
ahol lelki i,smeretlenül íog'.alkoznak az. 
építkezéssel és elmaradtak a terv tel
jesílésével. Ide tartozik a mór
pusztavámi vasúlvona I építkezésének 
vezetősége_ amely munkaerőhiányra 
való hívatkozáss,il 

augusztusi tervét csupán 28 szá
zalékra teljesítette. Nem sokkal 
jobb a dudar-dudarbányi, környe 
-oroszlányi vasútvonal építésveze
tö.sége, ahol 34, illetve 38 száza
lékra teljesítették augusztusra elő-

irányzott tervüket. 
Ezeken az építési helyeken úgylá\s1:ilil 
nincsenek tisztában azzal, hogy íel
emelt ötéves tervünk teljesítéséhez mi• 
lyen na-gy szükségünk vaa a dudari 
bánvából ki termelt szénre. 

Vasúti köz'ekedésünk bi�onsága 
érdekében nagyszabiású biztosítóberen
dezések építését fejeztük be az elmult 
hónapokban. ,v\egteremtetlük a kor
szerű automatikus b:ztosílást Buda
p-est-Ferencvár<l\5 átomáson és meg
éiJ,ítellük sf.ófok-ba" alonboglári vo
aa:szakaszon a félau!omatiJrns foglalt
i;ág jelző és térközbiztosító berende
�éseket. A vasút régi urai nem so1c 
gondot fordítottak a közlekedés biz
t�nságára és az ela\'ult, régi berende. 
zések ma már nem biztosítják iorga•!,. 
munl( zavartalan menetét. ötéves ter
vünlk beruházása'bói hata!mas össze. 
get fordítunk a vasúti biztosítóberen• 
dezések felépítésére, mert ez az egyik 
előfeltétele a gyors 6záll ítá.snak és a 
forgalom zavarta'a,n lebonyolításának. 

Az öntudatos vasfegyelem sikerre viszi 
az őszi forga Imi versenyt 

A „Szpciatista Vasútért" szeptem- azóta lezajlolt ter\'· és békekölcsön 
ber 3-i számában üzemünk több do!- sorsolások. Ismét bebizonyosodott, 
gozója bírálatot kapo'.t !az.a munka- hogy a párt szavára építeni lehet, az 
feg,·c'méüt. Többek között én ma- állam betartja adott szavát. Az (ize
gam is. A bírálatot elfogadtam. Most münkben is érezzük az ötéves terv 
a néphadsereg napjának megünnep- segítségét. A mi forintjaink is benne 
lésére készülve, a munkafegyelmemet vannak a finommechanikai mühely
megszí!árdítottam és minden eddigi ben. a centrifugális öntőgépben, az 
fegye-lmeze!Jcnséget és Jazaságot le- üzem sok új mosdójában, öltözőhe
küzdve végzem munkámat. lyiségében és más szociális juttatá-

En a VIIl/a osziályon dolgozom. saiban. Szelényi István és sok-sok 
Figyelemmel kísérjük  a más osztá- társa az üzemünkben nemcsak az 
Iyokon történő munkaiegyc:em!a,i- 5000 f0rintos és kisebb-na"vobb nye
tásokat, leszűrjük a belőlük adódó reményeket könyvelhetik el, hanem 
tanulságokat és vigyázunk, hogy ha- ezeket is. 
son;ó hibába ne essünk. Es amikor erre gondoltam, hogy 

En ifjúmunkás vagyok, még sokat mindez a mi javunkat szolgálja, a 
kel l  tanulnom. Sokszor látcm, hogy mi boldogságunkat és jövőnket, fel
egyes dolgozók már a munkaidő be- emelkcdésünket sietteti, - megmon
fejezése előtt 5-10 perccel a bélyeg- dorr1 őszintén - a munkához való 
zöórák állását figyelik, hogy rögtön viszonyom is megváltozott. Az első 
,ávozhassan.ak. A legutóbb; el'en- látható jele az. hogy előző 103-105 
őrzés során Sütő elvtársat csípték százalékos teljesítményemet máris 
rajta, hogy vétett a munkafegyelem l 10 fölé emeltem. 
ellen. Üzemünkben van egy brigád, amely 

mintaképüi-',. Az Oleg Kosevoj -bri-Azt ís meg kell mondani, hogy a gád tagjai már félórával a munka művezetők, az osztályfőnök nem bün- megkezdése előtt bent vannak és tettek meg bennünket, hanem eibe- előkészítik napi munkájukat. Vask6 szélgettek velünk. Felvilágosító mun- elvtárs, müvezetönk állandóan mel• kájuk eredménye az, hogy a munka- leltünk van, segít bennünket és irá, fegyelem ál landóan javul . Három év nyit a terv túlteljesítésére. példát óla dolgozom a műhelyben, de csak mutat a munkafegyelemben. most látom igazán, hogy A „Szocilaista Vasútért" bírálata a munkafegyelem segíti a tervet, azonban nemcsak a munkafegyelem az öntudatos vasfegyelem sikerre megjavításában segített bennünket, 
viszi az őszi forgalmi versenyt. hanem egy lépéssel tovább is men-

Szinte rádöbbentem arra, hogy a szí- tünk: állandóan képezzük magunkat, 
lárd munkafegyelem milyen erővel hogy jó szakmunkásai. szilárd építői 
viszi e1őre hazánkban a szocializ- legyünk hazánkban a szocial izmus 
mus építését. Nem mindegy az, hogy építésének, a béke megvédésének 
az előírt i dőben mennyit és hogyan 

I 
Velecz László 

termelünk. Megerősítettek a bírálat az Eszaki Járműjavító OV VIIl/a 
óta engem, is, munkatársaimat is az osztályának lakatosa 

A kereskedeJmf szofcÍálat dolqozóit dör,t6en seqitik a kocslrendezök, akik avor1 munkáJL>kkal
_ 

ld6veszteséq nélkül áll ltják be a raktárakhoz az érkezett kocsll<at, nagy Hqyesseqqel sorozzák szét a vonatokat és váltják ki a már meqra.�ott ko-csikat a rakodókról, hoqy ezzel is seqitsék .a kocsiforduló leszorítását. 



Építsd a nép országát.. védd a magyar függetlenséget oltalmazd a békét : jegyezz békekölcsönt 1 ---------------------------------------------------------------------------
Nők bevonása a termelőmunkába 

a szociális feltételek tükrében 
'Alig pár hete annak, hogy a ma

gyar dolgozó nép nagy lelkesedéssel 
ünnepelte alkotmányunk évfordulóját. 

Az alkotmányt a dolgozók maguké
nak vallják és ez kifejezésre is jutott 
az augusztus 20-i verseny kiemelkedő 
eredményeiben, amely például vasutas 
vonatkozásban döntően hozzájáml a 
más dik tervév sikeres befejezéséhez 
és nem utolsó sorban az ősii csúcs• 
forgalom lebonyolításához. 

Ebben a munkában a dolgozó nők 
komoly mértékben vettek részt. Ezzel 
is meg akarták hálálni azt, hogy az 
alkotmányban biztosított jogok milyen 
hatalmas előnyöket jelentenek a nők 
számára. Ezek közül is kiemelkedik az 
50·ik paragrafus, amely biztosítja a 
nők ::gyenjogtíságát a férfiakéval, biz
tosítja a hasonló munkakörök ellátását 
és az azonos bérezést. 

Hazánkban felszámoltuk a munka
nélküliséget, sőt munkaerőhiánnyal 
küzdünk. A minisztertanács éppen 
azért, hogy biztosítani tudja a szocia· 
!izmus építéséhez szükséges munka
erőt, pártunk kezdeményezésére hatá
rozatot hozott a termelésben résztvevő 
nők számának felemelésére. A MAV· 
11ál például ezév végéig 10.000 női kell 
mu11kábaá/lítani. Ugya11így gondosko• 
dik a tniriisztertanács határozata 

a munkakörülmények szociális ren. 
dezéséről, a nők fokozottabb védel

méről, 
hogy ezáltal megteremtse a nők terme
lésbe való bevonásál!Ok előfeltételeit. 

A törvény leszögezi, hogy dolgozó 
nőt nem szabad olyan munkára alka/· 
mazni, amely testi alkatára nézve hát
rányos következményekkel járhat. A 
teherben lévő dolgozó nőt a terhesség 
hatodik hónapjától kezdve, a szoptató 
nöt a szoptatás hatodik hónapjáig nem 
szabad nehéz testi munkára, továbbá 
éjjeli munkára, túlmunkára beosztani. 
A dolgozó nőt terhessége hatodik hó
napjától kezdve, csak beJ.eegyezésé
vel szabad más helyiségben végzendő 
munkára küldeni. Ugyanettől az i,dő
ponttó/ kezdve a terhes dolgo:IJÓ nőt 
- kérelmére - orvosi vélemény 
alapján, állapotának e,gészségügyi 
szempontból megfelelőbb munkakörbe 
kell áthelyezni. Például Tóth BertaJa..,. 
�. a Landler Műuek Osztó=rtár4-
nak dolgozója nehéz fizikai munkán 
dolgozott, de terhessége hatodik hó
napjától kezdve, oruosi javaslat a/ap. 
ján, könnyebb munkára osztottuk be. 

Az új munl<akörben nem lehet ke
vesebb a keresete, mint amennyi 
előző hat havi !átlagkeresete volt. 

A dolgozó nő munkaviszonyát a ter
hesség hatodik hónapjától kezdve, a 
sZJülést követő harmadik hó11ap végéig 

felmondással nem szabad meg· 
szüntetni. 

A wrhes, illetve szülő nőt a szü'és 
előtt és után 12 heti szabadság illeti 
meg, amely rendeltenesség esetén, -
orvosi javaslatra - négy héttel meg
hosszabbítható. 

Ha a cf.Jlgozó nő gyermekét a vál
lalat terü!etén vagy vállalati bölcső
dében �zoptatja, a szoptatási idő a 
szülést követő első ha:t hónapban két• 
szer félóra, ezt követően kilenc hóna
pig napi félóra. A szopta+.ási idő a 
munkaidőbe beleszámít, arra mu11k11r 
bér jár. 

A Munkatörvél!y viszont kimondja, 
hogy 

a gyermekgondozó Intézmények 
széles hálózatát keU létrehozni, 

mely védi a d;,lgo2JÓ ni5 anyaságát, 
elősegíti a nők fokozott bekapcsoló
dását a termelő munkába. 

A szakszervezetünk közreműködésé
-oel már eddig Is 

13 napközi és böl<-Söde működik 
Igen jó eredménnyel. Például az 
Igazgatóság napközi otthona, ahol 55 
olyan gyermeket gondoznak és nevel• 
nek, kiknek szülei a termelő mu'lká
ban vesznek részt. De [lan több olyan 
anya is, mint Detre Gyuláné, ki egye
dül él és egy négµé,,es fia és ötéves 
lánya részesül gondos nevelésben, jó 
ellátásban és vátik a jövő szocialista. 
emberévé. A dolgozó nők gyermekei
ről a gondoskodást kiszélesítjük, a 
meglévő napköziket tovább fej;esztjük, 
az elkövetkező hónapokban pedig 

Szegeden, Dombóváron; Veszprém
ben és Nyugati állomáson létesí
tünk új napközi otthonokat és 

bölcsődéket. 
Amilye'I mértékben emelkedik a dol
gozó nők száma a termetésben, úgy 
építjük a2 újabbakat. Azáltal, hogy 
szaporodnak a 11apközik, a társadalom. 
"zlosiwsi tanács napközi al/xzottsá-

gának is állandó feladata kell, hogy 
tegyen ezek irányítása és ellenőrzése. 
Munkájukba vonják be a szülőket és 
hallgassák meg a kívánságukat és 
azok alapján fejlesszék az i.n.tézményt. 

A dolgozo nök védelmét 
biztosítani kell 

azáltal is, hogy megfelelő tisztálko
dási hely álljon rendelkezésükre és 
azokon a helyeken, ahol szállásra is 
szükség van, ott b/zt,osíta.n.i a külön 
helyiséget. Meg kelt állapítani, hogy 
ezen a téren még �ok hiányosság van. 

A szákvonal nem készült fel a női 
dolgozók bevonására 

és nem mindig igyekszik ezt megvalá
sítani. Külön,ösen rossz a helyzet a 
forgalmi /aktanyáknál, mint például 
Szombathely állomáson, ahol nem 
gondos/u.dnak arról, hogy a női dot
{fozók részére külön legyen tisztál
kodási es pihenő helyiség. A MAV• 
nát nem törődnek az étszolgálatnál 
lévő női dolgozókkal sem. A végállo
máson a vo/!Ot odaérkezése után sem 
tudnak tisztálkodni, sem pihenni nem 
tudnak. A komáromi fűtőháznát sem 
szfoügyilk a női dolgozókról való 
gondoskodás, mert részükre köiős für
dőt jelöltek ki, ugyanakkor ö/tözőjük 
sincs, hol,olt egész kevés költséggel 
és kétnapi mw�kával meg lehetne 
valósítani. 

Azonban azokon a szolgálati helye. 
ken, ahol a pártszervezet és szakszer
vezeti vezetők a szakszolgálattal kar
öltve megértik pártunk határozatát, ott 
a dolgozó n�krő/ gondoskodnak, mint 
például a Pályaépítő és Felújító Vál
lalat kulcspusztai építkezésénél. Ut a 
do/g�ó nők részére külön tágas, [li/á
gos szálláshelyek állnak rendelkezésre, 
mosdóval, mosóteknövet és vlllany
vasalóva/. Vagy pedig Dunapentelén, 
ahol a törvényesen igazolt és együtl 
dolgozó házaspárok részére kétszemi 
lyes ággyal e/látott fú/kék áfJnak ren• 
delk.ezésre. 

Azokat az akadályokat, melyet a női 
munkaerők beállítása elé gördítenek, 
ne tekintsük véletlennek, hanem lás
suk meg benne az ellenség munkáját. 

Az ellénségnek az a c�á; hol{t 
minél jobban lejárassa a női mun-

kaerőket, 
elvegye a 'ii:edrJúket a termelő munká
tól és ezáltal csökkenjen a munkaerők 
száma. 

A felemelt ötéves ter[I maradéktalan 
teljesítése ma már nem kis mérték
ben függ attól is, hogy a nőket meny• 
,iyire tudjuk a termelő munkába be
vonni. Az üzemi bizottságoknak min
den erővel oda kell halniok, hogy a 
nőkkel megkedveltessék a termelő 
munkát, úgy annyira, hogy második 
otlh011uknak tekintsék. /gy munka
képességük is fokozódik. Dá11ielis2 
Béláné, a Landler Járműjavító UV 
miívezetője ezelőtt háztartási munkán 
dolqozott. de pártunk tanítását meg. 
fogadva, elhatározta, lwgy művezetői 
tanfolyamon vesz részt. A tanfolyamot 
jelesen véqezie, el. Jól dolgozik és 
mint az MNDSZ vezetőségi tagja, ér
tékes társadalmi munkát fejt ki. Dá
nieliszné három guermek édesanyja. 
Ezek közül egy mo,t érettségizett és 
már fel is vették az Agrártudományi 
Egyetemre. 

- A f.!1/ermekeim jövőjéért, a béke 
megvédéséért jöttem a termelő mun
kába - mondotta atmakidején - és 
azt hiszem, hogy lehetővé válik szá
momra megmutatni: mennyire saív
ügyem a szocializmus mielőbbi fel
építése. 

Szem előtt kett tartani, hogy a 
,iöknek a munkába való állítása döntö 
fontosságú politikai kérdés. Munka
közben gondoskodni kelt állandó po
/ilikai és szakmai fejlődésükről. Ehhez 
minden tehető segítséget mtJg kell 
ax:lni a szakszervezeti vezetöknek, 
amire meg ís \ van a lehetőség, meri 
a szakszervezeti munkába nagyszerűen 
be kell vonni a nöi kádereket, bár
mi1yen területre. 

Azáltal, hogy a női dolgozók pali
tikai szír/-vonalát emeljük és elősegít
jük szakmai fejlődésüket, elérjilk azt, 
hogy a nők a terme:ésben mind job
ban megállják a helyüket. Elérjük 
azt, hogy a vasúton a dolgozó nök 
tízezrei segítenek a sU>cialista uasúl 
megteremtéslben, a vasút előtt álló 
őszi csúcsforgalmi feladiuok elvégzé
sében, - a felemelt őtéves terv sike
res tútteljesítéséhez és ezen kieresztüi 
hozzájárulnak a Szovjetunió által ve
zetett béketábor to-Jábbi erösí.téséhez 

Parti József, 
a Társadalombiztosítási Osztály vez. 

AZ ÖTÉVES TERV MEGTEREMTI 
A SZOCIALISTA VASUTAT 

A vasutasok éppen foglalkozásukból 
kifolyólag abban a szerencsés helyzet
ben vannak, hogy utazásaik, napi mun
kájuk és szolgálatuk közben maguk is 
meggyőződnek arról, hogy milyen nagy 
ütemben épill és szépül országunk, 
mint válik valósággá pártunk II. kon
gresszusának határozata, míként lesz 
ötéves tervünk végére a vas és acél 
országa a mi szép hazánk. Vasuta
saiak láthatják a szocialista alkotáso
kat, vasutas dolgozóink, vonatkiséröink 
és mozdonyszemélyzetünk nap mint 
nap látják az épülő üzemeket, új gyá
rakat, vasútvonalakat és áUomásokat. 
Valamennyien érzik, hogy mennyire 
megváltozott az életük. Látják a 
Szovjetunió állandó és baráti segítsé
gét akkor is, mikor szovjet vasútépítö
gépck, vasbetonaljrakó és földkotró
gépelo gyorsítják a vasút építését és a 
talpfa aláverőgép a legnehezebb fizikai 
munkától mentesíti a pályamunkásokat. 

- Ha egy fél évszázad óta nem volt 
új vasútépítés nálunk, most van -
mondotta a vasutasnapon Bebrits elv
társ. Száz és száz kilométer új vonal 
és iparvágány épül. Olyan 10-15 
kilométer hosszú iparvágányok. ame
lyek már új vonalnak is beválnak. Az 
építést minden rekintetben mechanizál-
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juk és továbbfeilesszük a villam05í
tást. Máris megkezdtük a nagyarányú 
tervek végrehajtását. 

Az államnak adott kölcsön, a dolgozó 
nép áldozatkészsége teszi lehetővé a 
szocialista vasút megteremtését is. 
Nagyobbak és korszerűbbek lesznek 
állomásaink, rendezöpályaudvaraink. 
Tágítjuk raktárainkat. A villamos 
vá[ló- és jelzöállítást is valóra vá[ljuk, 
a legkorszerűbb fajtáját, amely egy. 
úttal vágánytoglaltságot i6 jelez és 
lehetetlenné teszi, hogy egy már fog
lalt vágányra ú iabb vonatot engedjünk 
be és összeütközésre kerülhessen sor. 
Az új, 303-as.�t��tmél)yű moz
dimyok építésé" 'hllfris -meginddtt. ú.í/ 
nagyobb raksúlyú teherkocsik képezik 
már parkunk lényeges részét. Meg
kezdtük a négytengelyes teherkocsik 
építését és végleg - az egész parkra 
kiter;edöen - bevezettük az önműködő 
1950-BEN 7360 ÁGY 

fékezést. Egyre több a pompás új 
négytengelyes személykocsi_ 

Az új vonatkísérő laktanyák, a kor
szerű mosdók és öltözök százai nyu
godt pihenési lehetőséget biztooítanak 
a szolgálati út után. Máris van egy 
sor ilyen új laktanyánk. 

A kölcsönök teszik lehetővé, h�gy 
felemelt ötéves tervünk során újabb 
sokszáz személykocsit és sokezer te
herkocsit építsünk. Amíg 1950-ben 
7360 ágygyal rendelkeztek laktanyáink•. 
1954-ig tízezerre növeljük a laktanyai 
ágyak számát. 31 új, korszerű áru
raktárt építünk. Mindenütt és min
denben gondol a dolgozókra a terv. 
A dolgozók forintjai ott lesznek pél
dául a Landler Művek hatalmas 
mosdó- és öltözöhelyiségében, ahol 
ezer dolgozó élvezheti a kölcsön gyü
mö:cseit. De ugyanígy lesz Gyékénye
sen, Kaposváron és sok más he
lyen. 

Hosszan sorolhatnánk ai ötéves terv 
még csak ezután felépülő vasutas al
kotásait, kultúrházakat, iskolákat és 
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sporllétesitményeket. Az öntudatos 
vasutasság segíti a oártoj, az álla
mot a szocializmus építésében. Bízik 
a pártban, Rákosi e:vtársban, a nép· 
köztársaság kormányában és általá
nos elhatározása a dolgozóknak. hogy 
semmiféle áldozattól nem riadnak 
vissza azért, hogy meggyorsítsák az 
ötéves terv befejezését. Ezért szállnak 
szembe a reakcióval, az ellenség ügy
nökeivel, a1'-ik még arra is képesek, 
hogy az általunk tapasztaltakat és a 
tényeket letagadják. Ezért készült 
dolgozó népünk, közöttük á magyar 
vasutasság is Néphadseregünlr, Napja 
méltó megünneplésére. Ezért harcol 
az őszi csúcsforgalom és a terv telje
sítéséért. 

Elindult próbaútjara szeptember 
13-án az új 303-as sorozatú gyors• 
vonalj moroony. A MAVAG dolgozói 
á,Jtal készített gépet a budapest-mis• 
kolci vona:on próbá.tá!k ki. 

A mozdoruy óránként 1 20 kilométe
re.s sebességgel 600 tonna terheil-ést 
vonl.1t. 

A gyorsvon,af,f nagymozdon,yt ma
gyar szakemberek tervezték és ezidő
szeri nt egyike 

Közép-Európa legnagyobb tdje• 
sitrnényű gépeinek. 

Az új 303--ason több szovjet ú]Í:ást 
alkalmaztak gyártás közben. Lgy pél· 
dáu-1 automatikus tüzelőberendezést 
�zere,rek fe:, amely 

vascsövön keres,ztül 5zá1'ítja a 
szenet a szerkocsiból a tííztérbe. 

A tüzelőanyag egyffiletes e>looztásálll 
fúvók,áJk bizlosíiják. 

A gép minden t-ektntetben bevárt a 
próbaúton és az október 7-én é!etbe
!épö új té'li menekend keretében két 
gyorsvoootpárt fognak Budapest
Misko'.c viszony.atban közlekedtetni. 

Ünnepélyesen megnyitották 
az új vasutas egyetemet Szegeden 

A do! gozók az ötéves terv első két 
esztendejében, s különösen a tervköl
C6Ön jegyzése óta érezhetik a jegvzés, a 
terv eredményeinek jó hatását saját éle. 
tllkben i6. A mult- rem!srer\leir -pcéldiu[ 
senki sem gondolt volna, ho8JY a vas
utasok, a lenézett vasutas számára 
olyan tanulási lehetőséget biztosítson, 
mint a111it ötéves tervünk bizlosftott a 
szegedi új vasutas egyetem létrehozá
sával. 

Az új Közlekedési Műszaki Egyete
met szeptember 8-án ünnepélyes kere. 
tek között nyitották meg Szegeden. A 
vasutas dolgozók tovább kép-ezhetik ma
gukat az egyetem két tagozatán, A 
multban semmf,be se vett vasutas, ha 
kedve tartja, ha képességet érez magá
ban a továbbtanulásra, vusl,llépítö mér
nök és közlekedés-, vasútüzemi mér
nök lehet belőle. 

Ezután Bebrits Laj0s elvtárs, közle0 

�edé&. és postaügyi miniszter szólolt az 
ifjúsághoz. Elmondotta, hogy az ötéves 
terv milyen hatalmas feladatokat ró a 
l!ezl-eked.é5re,.., A ieht-dalok me.g,oldásá. 
hoz minél• nagyobb számban 

újfajta mérnökökre van szükség. 
Ezért léte.;ítettek a szegedi Köz!eke
dési Müszaki Egyetemet. A vasúlépítö 
tagozat célja: 

olyan mérnököket kiképezni, aki< 
mesterei a gépesíteltit munkának, 
akik a legújabb tudományos ered
mények birtokában, a Szovjet
unió rendkívül nagy és értékes ta
pasztalatainak iscneret:ében jól, 
gyorsan és gazdas'ágosan fogják 
megépíteni az új v,asúti vonalakat, 
fejleszteni a régieket és jókarban 

. tartani az egész hálózatot. 

A néphadsereg tisztjei írj6k vasutas baifársaiknak : 

� �  

MEGTESSZÜK 
A HAZA IRÁNTI KÖTELESSÉGÜNKET 

Szeptember 29-én, az 1848-as dicső
séges velence-pákozdi ütközet évfor
dulóján meleg ragaszkodással ,ünnepli 
dolgozó népünk a Néphadsereg Nap
ját. A magyar dolgoió nép milliói, a 
magyar munkásság és dolgozó pa
rasztság, közöttük a magyar vasutas
ság, szeretettel és büszkeséggel te
kint dere'.< fiaira, a néphadsereg ki
tűnő katonáira és példamutató tiszt-

jeire, akik elszántan, keményen áll• 
nak őrt eddigi alkotásain.k, békénk é1 
szabadságunk védelmében. 

Szeptember 15-i kelettel levelet kap
tunk Ványai Sándor, Szatmári Ist
ván, Fraknói Iván és Dokupel István 
bajtársa·któl, a néphadsereg tisztjeitől, 
akik a vasúttól kerültek a néphadse
reg soraiba. Levelüket büszke öröm• 
mel adjuk közre: 

,.Kedves Elvtársiakl Egy hónappal ezelőtt, 1951. augusztus 12-én ünne
pelte or�gunk ebö ízben a vasutasnapot. Most ismét ünnepre kés.z!llünl<: 
szeptember 29-én ünnepeljük első alkatommal a minisztertanács határozata 
értelmében a Néphadsereg Napját. Ez a két ünnep igen közelről érint ben• 
nilnk.et, mert a vasúttól kerUltünk a trephadseregbe, !gy különös örömmel 
o!vastuk a „Szabad Nép"-ben Bebrits elvtárs eiedményeket összegező ünnepi 
beszédét és a vasutasnap alkalmával kitüntetett dOllgozók neveit - régi 
munkatársal<ét, ismerősökét és ismereflenekét ei}'llt'ánt. 

Most, amil<or egész néphadseregiink na!?)' lelkesedéssel készül a Nép, 
hadsereg Napjára, a katonai és politikai kiképzés eredményeinek fokozásáért 
folyó harcban nem maradna!< hátul a vasutasokból lett honvédek, tiszthelyet• 
tesek és tismk sem. Ezúton is bizto.síthatunk benneteket. hogy nem fogunk 
szégyent hozni rátok, régi munkatársainkra, vasutas elvtársainl<ra. Ezúttal 
kérünk benneteket, hogy. erőt merítve pártunk és kormányunk nap mint 
nap megnyilvánuló gondoskodásából, felhasználva a Szovjetunió vasutasa.inak 
élenjáró tapasztalatait, ti Is fokozzátok harcotokat a kocsiforduló. valamint 
a be- és kirakodás idejének csökkentésére, a kocsik rakterUletének leggaala• 
ságosabb klhasznalás.áért, a vonatok minél célszerűbli összeállftásáért és 
zavartalanabb közlekedési<ért - egyszóval az őszi csúcsforgalom sikeres 
iebonyolításáirt s ezzel népgazdaságunk új sikereiért, szeretett hazánk erll• 
sitéséért. 

Eredményeitek és kemény munkátok új sikerekre lelkesíti az egész 
munkásosztály vezette dolgozó népünket és oéphadseregünket. Mi úgy készü
liink nall')' ünnepünkre, a Néphadsereg Napjám, holn' fell<észliltség!inkkel be 
akarjuk bizonyítani dolgozó népünk. pártunk, Rákosi elvtárs előtt: méltóak 
voltunk a blza!omra, minden idóben megtesszük a hua Iránti kötele'5é
günket." 
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A Rákosrendező megelőzött bennünket 
a versenyben, mert elbíztuk magunkat 

Ahol le/olvasást tartanak 
a tervértekezlet helyett 

A tervértd·ezle1eken a beszámolók
ban az évi terv teijesítésével, az őszi 
csúcsforgatom kérdéseivel foglalkoz-

• Budapest-Ferencváros-állomás szta. 
hanovistái, élmunkásai szeptember 
5-én megbeszéiést tartottak, hogy 
miképpen oldják meg az eiőltük álló 
feladatokat az  őszi forgalmi verseny
nyel kapcsolatban. 

Ezen a megbeszélésen megáll apí
tot!ák a dolgozók, hogy a ferencváro
saiknak minden esélyük megvolt az 
elsőségre az alkotmány ünnepére in
dított versenyben és hogy mégis meg
eiőzte őket Rákosrendező. annak kö-
6ZÖnhető, hogy e!bíz!ák magukat. Ez 
volt a többi hibák gyökere is. A hibák 
őszinte feltárása és a feladatok meg
tárgyalása után. levelet küldtek 
Rákosrendező-pályaudvar dolgozóinak. 
Ebben elmondották. hogy megfogad
ják a rákosrendezői dolgozóJ,, példa
mutatását és kijelentik, hogy úgy 
fognak dolgozni, hogy 

túlszárnyalják a rákosrendezöi 

dolgozókat az őszi forgalom sike-
réért indított versenyben. 

Ezután versenyre hí\'ják az ország 
első állomását. A versenykihi\•ásban 
fe:tétel�I szabták, hogy az irány- és 
közvetlen vonatok számát terven fe
lül napi hárommal emel ik; az elő
irányzott túlsúlytovábbítá6l három 
száz tonnával növelik; a gőztartási 
normát 1 10 százalékról 120 fölé tel
jesítik; a gurítási 10.1-ró! l05 6Zá· 
zalékra. a 24 órás v:matlorgalmi  ter
vel pedig 85 százalék fölé emefü.•. 

A ferencvárosiak felhívásukban 
hangsúlyozzák, hogy a rákosrende
zőiek se elégedjenek meg az elért 
eredményekkel, hanem versenyre 
kelve bizl'>Sítsák az őszi forgalom si
kerEs lebonyolításán keresztül az 
1951-es tervév sikerét. hogy ezáltal is 
erősítsék a béke védelmének vasuta
sokra esö fronlszakaszát. 

tak, ameiyeket összekötöttek a leg· 
utóbbi termelési értekezleteken el-
hangzott javaslatokkal, a munkafe
gyelem �érdéséve!. Meg kell azonban 
á l lapítani, hogy a ter'l'Jelési értekezlet 
egy része nem érte el a kívánt ered
ményeket. A rossz előkészítés követ
keztében a dolgozók sok .helyen ke
vesen vettek részt a termelési érte
kezleten. Szám.Js üzemi bizoitság a 
1'evésbbé sikerült termelési értekez
letért a szakszolgálatot okozta, mert 
szeptember 5-ép. termelési értekezle
tet tartottak. Mégis meg lehet á l la
pítani, hogy azokon a helyeken, ahol 
jó előkészítés volt és a beszámolót 
alaposan előkészítették. 

A kultúrnevelési bizottságok jobb munkájával 
segítsük az őszi forgalom lebonyolítását, 

a termelési értekezletek elősegí
tették az őszi csúcsforgalom 
feladatainak teljesítését és hozzá
járulnak a tervév határidő előtti 

megvalósítá.sáho:,:. 
A Budapest nyugatipályudvari Mű
.szaki l(ocsi·hivatalná! a do,gozók 95 
százaléka megjelent az értekezleten. 
Bírálták a szakszolgálatot, mert nem 
iogia,lkoznak megielelően a Gai,da
mozga lommal. 

a terv teQesítését 
Az őszi forgalom lebonyolítása, a 

terv teljesítése megköveteli tőlü11k, 
hogy mankamódszereink megjavításá
val, hibáink kikiiswbölésével, a mun-
kafegyelem megszilárdításával, az 
éberség áTa11dó fokozásával har-
coljunk feladataink végrehajtásáért. 

Ebből a harcból 11em maradhatnak 
ki kultúmevelési bizottságaink sem. 
A szocializmus felépítése megköveteli, 
hogy a művelt emberfők sokaságát 
neveljük ki, hogy ál/a11dóan fejlesszük 
dolgozóink szakmai, politilwi és álta
lános műveltségét. Hogy ezt men11yi
be,i tudjuk megvalósita11i, nem kis 
mértékbe,i füg{! kultúrnevelési bizott
ságai11k jó, vagy rossz munkájától. 
Hiba azonban, hogy a legtöbb üzemi 
bizottságban a lwltúmevelési bizott
ságot, csak papíron vannak meg. /gy 
nem lehet a kultúrnevelési munka va
lamennyi fegyverét alkalmazni. Sok 
helyen csak a művészeti kultúrmunká
val foglalkoznak, de azzal se olyan 
formában, hogy az az üzem problé
máinak megoldását segítené elő. 

l(ülöoös jelentősége van a kultúr
brigádoknak, amelyek közvetlenül 
és állandóan segíteni tudják a ter
melés emelksét, a munkafegyelem 

megszilárdítását. 

Példa erre a nagykanizsai állomás 
csasztuska-brigádja, amely 11emcsak 
az üzemben neveli a dolgozókat, ha
nem rendszeresen ad műsort a dol
gozók lakóhelyén azok részére, akik 
munkájukban kiváló eredményeket ér
nek el. De helytelen az, ha a kultúr
brigádok munkája kampányszerű és 
csak egy-egy nagyobb megmozdulás 
alkalmával állítanak össze brigádokat. 
Ilyen hibát tapasz/alhatunk a szom
bathelyi jármüjavítóban is, ahol a 
vasutasnap előtt egy héttel még egyál
talán semmi munkát nem fejlettek ki 
az üzemben és az OB-titkár így „ví
ga,sztalta" az érdekelteket: messze 
van még a va,suta,snap, addig még 
adhatnak. műsort. 

A kul/úrbrigádok mellett természe
tesen egyforma erővel kell dolgoztatni 
a többi csoportokat is (faliújság, kö
zőnségszervezés, könyvtár, dekoráció 
stb.), de valamennyi között a tudo
mányos és ismeretterjesztő tömeg
előadások azok, amelyek döntően se
gítik dolgozóinkat. Az ősszel beinduló 
oktatási évad anyaga szervesen kap
csolódik az őszi csúcsforgalom lebo
nyolításának, a terv teljesítésének elő
segítéséhez. Többek között: ,, Vasutas
dolgozóink szerepe az őszi forgalom 
sikerrevitele érdekében" című előadás 
szempontokat ad dolgozóinknak, mely
nek alapján eredményesebbe,i tudják 
végezni munkájukat. 

Az üzemi faliújságok, hangosbeszé
lők, üzemi újságok és villámok helye� 
alkalmazása ugyancsak nagy nevelo 
hatást ér el. A közp,on/i hivatalokban 
a hangosbeszé:ö11 keresztill rendsze· 
resen adnak ebédidő alatt közvetítést 
hivatali helyiségekből. Ilyenkor meg
szólaltatják az olt dolgozó kartársa
kat. A he{ yszíni kőzuetítéseket úgy 
állítják össze, hogy az élenjáró dol
gozók beszámalrwk munkájukról és 
tapasztalataikat átadják társaiknak. 

üzemi könyvtáraink jó munkájával 
elérjük azt, hogy valamennyi dolgozó
hoz kerül könyv, amely éles fegyver 
a terv teljesítéséért vívott harcban. 
Persze hiba is akad. A szombathelyi 
iárműjavító könyvtárhelyiségében a 
hét valame11nyi nuµjá11 szaktanfolya
mokat és egyéb előadásokat tartariak, 
emiatt a könyutár/ nem lehet igénybe
venni. A rossz agitáció és a . könyvtár
propaganda ftiánya következtében pél� 
dául a sokszáz dol11,vzót foglalkozlato 
Záhony állomás c,ak 36 olva,sót tari 
nyilván. 

A kultúrneuelési bizottságok gyenge 
mutLkája azwl is magyarázható, hogy 

a felsőbb szervek, így a területi 
1 bizottságok és a köz.ponti kultúr

esztály nem seglti őket a munká-
jukban. 

Sok esetben gyenge és hitinyos az 
ellenőrzés. Ezért a kultúmevelési bi
zottságok munkája ellaposodik. Hiba 
az is, hogy sok szakszolgálati vezető, 
de még egyes párt- és szaks;zervezeti 
funkcionáriusok is lebecsülik a kultúr
neue/ési munka jelentőségét. Szükség 
van arra, hogy a helyi mozgalmi szer
vek lássák be: döntő fontossága van 
a kul/úrneuelési munkának. Segítsék a 
kultúrnevelési bizottságokat, hogy 
eredményesebb munkát íejtsenek ki, 
mert ez közvetlenül kihat az üzem 
termelésének emelkedésére is. 

A ceglédi fűtőház dolgozóinak 80 
százaiéka veti részi a fiókműhely ter
_melési értekezletén. ahol rész;etesen 
foglalkoztak az őszi csúcsforga lom és 
a tervteljesítés kérdésével. A dolgozók 
r�mutaltak arra, hogy egy egész sze
rel-vény koosi á!J hooszabb ideje 
az á:lomáson olyan jaYítás vé 
gett, amit egy nap alatt cl tudnának 
végezni. Tegye lehetővé a szakszolgá
lati vezetés, hogy a kocsikat minél 
t'őbb a forgalom rendel1'ezésére tud
ják bocsátani. A közelmultban szerzett tapasztala-

taink megmutatták a hiányosságokat, A dolgozók számos termelési ér-
az/, hogy kultúrnevelési bizottságaink tekez'eten örömmel számoltak be 

a terv- és békekölcsönsorsolás hajlamosak arra, hogy munkájuk kö- üzemi eredményeiről. A dolgozók zéppontjába csupán egy�gy előadás kifejezték hálájukat és szeretetü-
megrendezését tűzzék. Meg kell szün- ket az állam iráni és ígéretet tet-
nie a „Kultúra a kul/úráért"-irányzat- tek arra, hogy bármikor kerülne 
nak. Dolgozóink nevelése, az ellenség sor újabb kölcsönre. szlvvel-lélek-
elleni izzó gyűlölet fokozása, termelési kel segítik az államot, a pártmu-
eredményeik állandó tudatosítása fo- tatta úton a célkitűzéseket meg-
kozolt feladatokat ró minden kultúr- valósítani. 
csoportunkra, minden egyes kultúr-
ak/foára, de legjobban magukra a Azok a helyeken, ahol gyenge volt 
kultúrneuelési bizottságokra. az előkészítés, mert az üzemi bizDlt-

ságok elhanyagol ták a felvilágosító Döntő feladatunk, hogy minden munkát, a termelési értekez,etek sem 
egyes mílhelyrész és szolgálati hely sikerülhetlek. Ezt tapaszta: tuf:, a 
önálló kultúrbrigáddal rendelkezzen. győri, a hatvani, a ceglédi fütőhá;rnál Minden üzemben meg kell alakítani az és a hatvani osztálymérnökségnéL A íróköröket, amelyek olyan anyaggal budapest-ferencvárosi fűtőház pedig ( csasztuskák, villámjelenetek, versek a szakoktatás keretén belül tarstb.) látják el a brigádokat, amelyek 

közvetlenül az üzem problémáival 
fog1alkoznak és az őszi forgalom 
sikeres lebonyolításán keresztül a 

terv túlteljesítését segítik elö. 

Az ellenség mindent elkövet, hogy 
feladataink tetjesíiését akadályozza. 
Segíti az ellenséget a vasútnál meg
lévő Laza munkafegyelem, a túltengő 
bürokrácia és a Jobboldali szociál
demokraták aknamunkája. Kultúrn.eue
lési bizottságaink vegyék fel a har
cot ellenük és a kultúrcsoportok mun
káján keresztül mula,ssanak rá rom
boló tevékenységükre, leplezzék le 
őket a kultúrmunka fegyvereinek se
gítségével. 

Az öszi forgalom sikeres lebonyolí
tása, a terv teljesítése hatalmas feladat. 
Minden kultúrnevelési bizottság tart
son ősszaktíva-értekezlelet és hatá
rozza meg az őszi forgalommal, a 
terv teljesítésével kapcsolatos felada
tokat. Tisztán kell látnia minden ak
tívának, hogy a kultúrnevelö munka 
komoly fegyver szocializmust építő 
dolgozóink kezében, de tisztán kell 
látnunk azt is, hogy a kultúrneuelő 
munka területén dolgozik az ellenség 
legjobban és ha mi a kultúra fegyve
rét nem helyesen, vagy egyáltalán 
nem használjuk, akkor ezzel az ellen
séget segítjük. 

Képezzék magukat kultúraktíváink 
politikai és szakmai téren egyaránt. 
Végezzenek jó munkát kultúrnevelési 
bizottságaink, hogy maradéktalanul 
eleget tudjunk tenni a reánk váró 
hatalmas feladatoknak és munkánk 
me,tjavít ásával segíthessük az oszt 
csúcsforgalom sikeres lebonyolítását, s 
ezen fteresztül felemelt ö/éues tervünk 
teljesítését. 

Hannatti Lá&zló 
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tolta meg termelési értekezletét. 
A beszámoló néhány újságcikkből ál
lott, amelyet felolvastak. Ehhez sta
tisztikai számokat soroltak fel az 
ez évi tervből és hogy .,szó ne érhesse 
a hdz elejét" néhány nehézséget is  
felsor;)l(ak a széntakarékosság körül .  
Per5ze, az i lyen beszámolók és ho7zá
szólások nem tudtak konkrét segítsé
get nyujtani az őszi forgalmi verseny 
kiszélesítéséhez, a terv ez évi előírá
sának túlteljesítéséhez. 

KÍNA LÁNYA 
A szeptember 29-től október 5-iq meq. 

tartandó kínai filmhét keretében bemu
tatjál< Magyarorszáqon a népi Kína de
mokratikus filmalkotásainak eqy-eqy ki
emelkedő alkotását. Ezek között is e!ókel6 helyet toqlal 
el a „Kína lánya" cima magyarra szin
kronizált film. 
' A  film Csanq Kaj-sek 1927-es sanqhaji 

árulása után a kinai nép harcát eleve
níti meq a Japán bitorlók el'en. A meq
szállók keqyetlenséqeinek az eqyik kör
zetben eqy partizánosztaq vet véqet. A 
harcokban hösies magatartásával ki� 
tünt Hwu Sü-C kiérdemelte azt. hoqy a 
Kommunista Párt taqja lehessen. A par„ 

tizánok hősi halála nem volt hiábavaló, 
Tetteik új harcokra. új győzelmekre és 
új épftőmunkára lelkesítik a kínai n6. 
ket. 

Naqy érdekl6désre tarthat ezenk1vül 
számot a „Kínai cirkusz•• és a „Szik• 
rák" clmü film is. 

A fiatal klnai filmgyártás, mely a fel
szabadító harcok tüU'ben született, már 
tehetséges rendezői, színészi és opera
tőri l<ádere-kkel rende�kezik. akik a nép 
köréből kerülnek ki és minden erejUk
ke1 azon vannak, hoqy a népet szolqál„ 
Ják, A Karlovy-Varyban meqtartott V. 
Nemzelközi Filmfesztiválon a „Kína lá
nya" elnyerte a • ,,Szabadságért folyó 
harc' dfJát. 
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A Dombóvá,-i Lokomotív Sportkör 
nyerte el a SZOT 1JIHK vándorzászlaját 

A SZOT alkotmányunk ünnepének 
tiszteletére júl iu&ban felhívta sport
köreinket az MHl(-próbázáook ütemé
nek gyorsítására. üzemi sporlköreini< 
a felhívásra párosvercsenybe léptek 
egymá6sal a SZOT MHK vándorzász
!ajáért. 

Ezek a ver6enyek igen nagy mér
tékben e'.őre lendítették az MHK-mun
kát, szinte kivétel nélkül mindenütt 
jobbnál jobb eredmények szü!etfe'<. 

Az augusztus 20-íg eléri eredmé
nyeket a SZOT elnöksége értékelte 
és megá! l apitotta a SZOT MHI( 
vándorzászló 1951 1. félévének nyer• 
les sportkörét. &lzerint a vándor
zá6zlól a tavalyi védőtől, Rudabányá-

tói a Dombóvári Lokomotív Sportkör 
nyerte el kiváló teljesítményévei. 
Ebben a sportkörben az üzem 1600 
dolgozójából augusztus 20-ig 1040�n 

teljesen lepróbáztak, három akadnly
patyát építettek társadalmi munkával, 
hat MHK-uerseny/ rende2f.ek, egy al 
kalommal tartottak vidéken toma
bemutatót. Negy s!)')rtbrigádjuk a ter
melésben i6 igen jól dolgozott: 25 
százalékkal eme:ték teljesítményüket 
A Dombqvári Lokomotív SI( ezze' 
az eredménnyel kiérdemelte a SZOT • 
MHK vándorzászlajá•nak I. díját. A 
vándorzászlót Dombóváron adják ál 
ünnepélyes i'<eretek között. 

Eredmények és hibák 
a vasutas sport-tömegmozgalomban 

A z  M H K  testnevelés• rendszerben 
jelentkező dolgozók magas arány
száma azt iga1.Q!ja, hogy dolgozóink 
fel ismerték a testnevelés jelentőségét, 
mely munkateljesítményük emelését 
e lősegíti, munkára és harcra készíti 
fel őket. 

A SZP ART Al(IADOI( TEREN eddig 
beérkezett nevezésekből is megálla
pítheló, hogy ilyen négy sportágra 
kiterjedő nagyszabású sportmegmoz
duiás még nem volt sportéletünkben. 
Éppen ezé.rl minden MHK-ra beneve
zett dolgozónak hazafias kötelessége, 
hogy a testnevelési rendszer edzésein 
és próbázásain részt vegyen, továbbá 
a szp,arta,kiádversenyekre felkészül jön, 
mert ezzel is hazáját erősíti és bé
kénket védi. 

Az MHI( testnevelési rendszer 1951 
augusztus 31 -i kiérlé�elése alapján 
kiemelkedő eredményi ért el Deb
recen terület i '  sportelnöksége, ahol az 
elöirányzott 3133 dolgozó helyett 
3525 főt próbázlaltak le az előírt 9 
számból. Az eredményt Szilágyi De
zső területi sporlelnök jó szervező
munkájának következtében érték el . 
Továbbá Pécs és Szombathely terület 
sporlelnöksége is jó szervezőmunká
ján keresztül érte el kimagasló ered
ményét. Mindhárom területen a Vas
út Politikai osztály, területi bizottság 
és a szakvona l  vezetői, valamint a 
párt és üzemszervezetek funkcionáriu
sai segítették az MHI( testnevelési 
rendszerben _jelentkező dolgozók le
próbázásnak sikeres végrehajtását. 

N�m \eszik magukévá pártunk cél
kifüzését az MHK testnevelés terén 
l(őszeg, Körmend. Szentgotthárd, 
Mezőhegyes, l(iskőrös, ahol a jelent
kezés megtörténte után semminemű 
intézkedést nem tettek arra vonatko
zólag, hogy a dolgozók le is próbáz
zanak. A pártszervezetek, üzemi bi
zottságok. valamint a szakvonal i  ve
zetők sem adják meg a lehetőségét 
annak, hogy a dolgozók az MHl(
próbákat letegyék. 

AZ IFJUSAG KOREBEN is pasz
szivitás mutatkozik MHI( vonalon, 

ez megmutatkozik a Landler Jenő 
Járómüjavítóban. ahol 800 DISZ-tag
ból egy sem próbázott. Szákovics Jó. 
zsef D ISZ-titkár nem törődik a pár
tunk által elindított Munkára, Harcra 
Kész sportmozgalommal. De a ha
nyag munka mellett megmutatkoznak 

demokratikus sportunkat gátló je-
lenségek, 

mert a debrecerti Igazgatóság VI. 
oszt.á !y főnöke nem segíti azokat 
a do!,gozókat, akik a sporttal fog
·laikoznak é,s e! távol ítja a s,por· 
to!okat az állásukból. Hasonló a 
helyzet Budapesti Jga.zgatóság V. osz
tályfönökénél, aki még a legkisebb 
lehetőséget sem biztosítja a dolgozók 
részére, hogy a szocialista sportmoz
galomban részt vegyenek. Ez meg
mutatkozik az Ig-azgatóság MHI( 
testnevelési mozgalmán, mert az elő
irányzott sportfejlesztési tervnek még 
2 százalékát sem hajtották végre. 

H JANYOSSAG MUTATl(OZII( Mis
kolc területen, mert a sporlelnökség 
a megalakulása óla egyszer sem ült 
össze. Ezt küszöböljék ki és az el
nökséget összehíva. határozzák meg 
.az új soronlévő feladatok végreha jtá
sát a munka jobb elvégzése szem
pontjából. 

Nem teszik magukévá pártunk cél 
kitűzéseit az MHK testnevelés terén 
Kecskeméten. ahol a vasutas nappal 
és az alkotmány ünnepével '<apcsola
tos MHK-felhívás aláírását Papp 
Zoltán á l lomásfőnök megtagadta.. 

De az üzemi bizottság sem ad 
semmi támogatást. Ezt a politikai 
tiszt elvtárs sem el lenőrzi. Sőt szó
bel ileg elrendelték a Lokomotjv fel 
oszlatását. 

A Vasutas Szakszervezet tulajdonát 
képező sport és · kultúrhelyiségbe csak 
arcképes igazolvánnyal engedélyez
nek be! épést. 

l(ecskemét üzemi háromszöge tár
gya:ja meg a hiányosságokat é,s vegyen 
i,rányvona lat szocialista sportunk erÖ· 
sítésére és neveljen Munkára Harcra 
l(é,sz 6portolókat. 

A SZAKSZERVEZETI MUNKA LEBECSÜLÉSE 
A LANDLER-MŰVEKBEN 

A Landler Jármüjavító OV. dolgo
zói lendületesen ha rco:tak a „Vasutas
n-ap"-ra és a,i; alkotmány ünnepére 
tett vál la lások túlteljesítéséért. Az 
eredményekben nem ki,; része vo!t az 
üzemi bizottság és a műhelybizottság 
jó szervező munkájának. 

Ezek az eredmények azonban még 
nagyobbak lehetnének akkor, ha a 
vállalat vezetősége nagyobb támoga
tást nyujtana az üzemszervezetnek. 
Ez döntően ott érezteti hatását, mikor 
a vállalatvezetés képtelen arra, hogy 
megfelelő helyiségeket biztosítson az 
OB számára. 

Az üzemi bizottság öt felmentett 

funkcionáriusa, ha csak egymás he
gyén-hátán nem, képtelen elvégezni 
munkakörét abban a nlégyszer ötmé
teres irodában ahová kénvszerítették 
őket. 

. 

Ideje volna végre. hogy a vállalat 
vezetősége gondoskodna az OB elhe• 
]yezéséröl Csodálkozunk azon hogy a 
dolgozók ügyeit intéző szakszervezeti 
üzemszervezetet enny re lebecsü 1 ik. 
Legalább is a jelek ezt mutatják. Bí
zunk abban, hogy a kérdés rövidesen 
kielégítően megoldódik. Ehhez termé· 
szelesen az üzem pártszervezetének 6e
gítségére is szükség lesz. Ezt is a 
ielek mutatják 

Hogy gondoskodna az Északi Jármüja\'ítóban a dolgozókról? 
Brandi Jenő elvtárs, az Északi 

I 
és törvényel lenesen 25 forint l akbért 

Járműjavító OV. vállalatvezetőjét kér ezért a „szállásért" munkástár
több ízben felszólították a tisztiorvosi saitó!. A tüzelőanyagról is maguknak 
hivatalból, a szakszervezet Munkavé- kell gondoskodni 
delmi Osztálya, hogy kicsit többet tö- Az emberró! valo gondoskodást 
rődjön a munkáslaktanyával. Sok persze nem így kellene értelmeznie 
dolgozó nagy távolságra lakik a fii. Brandt elvtársnak és harco!ni, kell�ne 
várostól akik hétközbcn ebben a Jak• azért. hogy a dolgozók szallasa �s 
tanyába� pihenik ki" magukat. Az pihenése _!>izt?sítva l��en. , Csakis 
, " ,. . , ilyen körulmenyek kozott varhatjuk erde�elt dol-gozok ré��ere osak agy�! ezektől a dolgozóktól azt, ho� boc.sa1tat rendelkezésükre. Azzal mart szívvel -lélekkel és főként kiemelkedo 
nem törődik, hogy lepedójük és taka- eredményekkel vegyenek részt az őszi 
rójuk legyen, de nem ad még fejpár- csúcsforgalom Iebonyolílru;ában, a terv 
nát sem, holott teljesen indokolatlanul teljesíi>ésében. 
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Minden erővel 
a három és félnapos kocsifordulóért 1 

A Második Békek(i:c;,ön jegyzése, 
dolgozóink halal rnas :e lkesedése, 

a békekö,c,ön tú)jegyzése, megmutatta 
az öntudatos vasutas dolgozók béke-
6„erete'.é'I, harcüö elsánlságát a béke 
,·édelmére, a szocial izmus építése üte
mének meggyorsítására, ie lemclt öl
é, es len iink tú,tel jes i lésérc. �legmu
latla azt, hogy szocia, ista munkaicgye
lemmel az eddiginél is nagyobb lendü
le•tel aka r résztwnni az ő:;zi forgalom 
sikeres lebonyol ításáért iolytatoll harc· 
ban. 

A vasutasok tízezreinek szocia l i sta 
munkaverscnye minden eddigi ered 
n'lény ellenér\! azonban sok h i ilnyosság
ita, küzd. Pusztaszabolcson például  24 
óra a :att csupán 24 k i lométer( tud 
megtenni ern ·egy gép_ annyira e ldugul 
a ,·ona!. Vagy egy másik példa arra, 
hogy miként kel l az öntudatos dolgo
zóknak harco1ni a bürokr;1ták, a.z őszi 
forgalom akadályozói el len. flvruálh 
lst\'án, a l\r,cli Fütóház dolgozója s 
4:14.242-es sl.ámú mozdonnyal Buda
pest-Ferencvárosról a Szeged melletti 
K,ste!ekre i rányvonatot todbbitott. 
Cegléden azunban megál l ílollák, levet
ték a gtpét és úgy intézkedtek, hogy � 
több mint száz ki lométerre lévő Sze· 
ge<lről kapjanak új gépel. A rövidtát,, 
rendelkezés miall Hon•áth liitakozott 
meri gépmenetben akarták hazakii1 
deni. A szénnel, idővel és emberrel 
való i l yen pa1.arlásl floruáf/r. bl\'án 
11€nt hagy!a annyiban és mindent meg
mozira,o.t, hogy az oszi iorga lmat  nt 
hátra húzza, hanem e:örc vigye. Végül. 
is Szolnokon kapo!l vonatot tO\ ábbitá5 
végett. 

Baj van pé1dáut a mozdonye.osztá5i 
tervHI is. Néhány fűtőházban indoko
lal lanul sok mozdonyt tart,11111k, ugvan
akkor máshol hiány van belőle. Elő
fordu l t  péidáut nem cJ:!')'szer, hugy 
Szl"liesiehén·árról Budapestre kül
dendő vunal részére Szombathelyről 
kelleti, közel kétszáz kilomélerről gé· 
pel kö!csönkérni. 

::iúlyos károkat okoz az ősz i  forga 
lom ügyének az olyan á llomásvezető, 
mint a se,ypi főnök, aki a józan ész 
d lenérc inkább kényszerkirakást a l ka!· 
maz, semmint betoija a már üresen 
ál ló cukorgvári iparvágányra a rakott 
kocsikat. arra való hirntkozással, hog:, 
i lyen rendelkezést kapol\. Persze. azt 
nem wlle lekintclbe a selypi á l lomás 
vezetö.je, hogy a kényszerkirakási ren
del kezést még akkor kapta, amikor a 
gyár tele mit vasúti kocsival. 

Egész sor i l yen akadály fékezi a z  
őszi forga lmi verseny kibontako

zását. A száll iltató felek munkája, a 
még mezlévő h iányosság · ellenére is, 
tovább javul. A „Szocialista Vasú/ért" 
ankétján részvevő vá i la latok meggyor
sították a kocsik ki- és berakását. De 
m� ezen a téren is van mit javítani. 

Az öntudalos vasutas dolgozók tuda
tában vannak annak, hogy minden 
erővel harcba kell száJ :ni a három· 
napos kocsiíordu ló meg:,·alósitásáért. 

A legutóbbi versenyszalrnszban, 
amely a lkolmúnyunk ünnepével. a vas· 
utas naopal fü�göll össze. sukal ja
vul t  a versrnyszervczés munkája, a kö
te;ezetlségvál ia lások e l lenőrzése, a ver
seny nyilvános e l lenörzésének színvo
nala, ez lehető,·é tette, hogy az őszi 
forgalmi feladatok telje�ítésérc á l ta
lában zökkenömenlesen térhettünk át. 

Most, hogv az őszi versem• legjobb· 
jainak kitűzött vándorzász lóéri a ki 
tüntető cím elnyeréséért, a yersen,;ben 
legjobb eredményt elért dolgozóknak 
és brigádoknak adott jutalomért folyik 
a nemes ,·ersen-gés. egy(mberként 
harcba kel l  indulni az alapvetö re:adat: 
a háromnapvs kucsiforduió mcgvaiósí-
1:..sáérl. Még nagyon messze vagyunk 
e1töl, de szh ó,sággal, a párt mutalla 
1.1ton a szubzen·czet és a szakszolgá
lát . segí'.sé!.!évei minden nehézséget l e  
kel l  küzdenünk. 
• Az a feJadalUnk, hogy az őszi for

galm; vusu1yt úgy fejlesszük tovább, 
ho!(v annak középpontjában a három és 
fé!napcs .,o�si iorduló megteremtése, a 
lervek rcl j�silése és tú ltPl i,�11�,e a l l  
jon. A verscnyszerződések ielüJviisgá· 

l ása a.apján, azok kiegészítése, \'agv 
az újabb kötelezeltség\·ál lalások min 
den esNhen arra :rányuljanak. hog, az 
á l lomásuk, üzemek. műhelyek, brigá
dok. egyen, ver5cm zéík vii l la l ják az 
őszi \!SÚC."[orgalom rájukháruló ie' ada. 
tai nak ma radékta an végrehajtásiJt. va
'arn,nt azl. hogy az 195 1 .  é,·i len hátra
lé\"ö időszaká l>an elmaradásaikat az év 
végéig behozzák, vagy hngy a hátra
lévő tervidősza�ban terveiket llaláridö 
elölt m:nden rész letében teljesítik, i l ·  
l eh·e túl teljesítik. 

A z összes mozg·a lmakal az őszi 
forgalm i  ieladatok, yaiamint az 

évi ten· te,jes!tésfre, i : letve túl teljesí 
tésfre i rán) u ló kötelezettségeknek kel l  
a l á rendelni. 

Ezt a céll szolgálja a dolgozóknak 
az a kez<leményetése is, hogy a X agy 
Októberi Szocia l isia .Forrada lom tisz,c· 
Jelére mei;;indu. l új Ycrsenyszakaszt, 
az ezzei kapcsolatos vá l l a lásai lrnl, iel
aián lásaikat összeköti !, szorosan ösz 
.,,zekapcsolják a hárnninapos kocs1 fur
dulö megteremtésé,yeJ, az ószi forgalmi 
ie ladatok ,ebonyo; i tá:;ának elősegitésé· veL 

Ezért a vá l lal ásoknál lekinletbe ve
sz,ik a termelési és száJ l i tási tervek 
szig?r_ú b_eta_rtását,_ a V l .  Országo;; 
\ asutuzen11 Értekez,et ha!ározatainak 
mrgvalósít�sát, a javítási és fennlar· 
lási munkák tú l le:jesítésél. Ennek a cé,nak érd�kében javítják tovább az üztmek közötti egyiitlmíiködést szele . it i�. a Gi!7.da-moz1,?alma,, f;ktemck 
:úlyt a . s�?i:i- . és anyagta karékusságra es a mmoseg, munka megjavítására. 

A du!gozólmak minden segítsé1;cl 
meg ked adm ahhoz, hogy nehéz icl 
adataíkal késedelem nélküi végrehaj , 
hassak. A terület i  bizotlsagok e !nöksé, 
JZeinek ú l . andóan ra jta kell lanani ke
züket az őszi furga imi  verseny ütőerén haswos1tsák a JÓ tapasz,alatokal é; je_löljék n:iei: a verseny tonibbíejleszl�
senck modozalait. Törekedjenek arra hogy a fe;szinre jött jó tapasz1alatoka{ a v�ze!ésük a latt á,ló területen á l la .án?s1thassak a verseny továbblejlesz lé• seben. 

p ár_tszervezete inknek, politikai 
llsz l 1emknek, szakszen·ezeti 

Junkcionáríusainknak a kgberrntóbban 
ei lenőrizniük kell, hogy miként íolyik 
az üzemekben, szo,1fá lal i  he l ) ekcn a 
vasútüzemi ér,ekez l ct határozatainak 
végrehajtása. Az i l letékes szerveknek 
folytatniuk ke l l  a kölelezettségválla lá 
sok ielüh·i7,sgálá;;át. Ezt a szo,gálat. 
heiyck vezetője, az üzemi bi1.ottsá,,. 
t i tkára, a mühciybizul!ság titkára ; 
bizalmiak, munkavezetők, mü,·ez�!ők 
é.s a dolgozók bevonásá\'al végezzék. 
Ugyanakkor á l landóan tudalosíta111 
kell az ős1.i csúcsforgalom sikeres ic· 
bonyo. ilásának, a tern�k teljesítéséne,, 
és túlte .je,sitésénei, jclentóségél üze• 
meink dolgozói között. amelyet össze. 
kapcwlnak november 7-e mél ló meg• 
ünnep,éséve!, a :-.agv Ohlóberi Sz')cia 
,ista Forradalom :34. é\iordu:ójára telt 
iel ajánl ások meg!ételé,·e„ 

A verseny nvilvúnosságát minden 
körülmények közölt bi7.losíiani kel l és 
erre min1ltn rendel kezésre á l ló  eszközt 
iel ke1i ha,znál n i. i\'cm szabad e:felcj· 
leni azt. hogy minden dol gozónknak 
tudnia  ke l l  azt, s erről személyi meg
győzés feg�verével n,cg ke l l  győznünk, 
hogy az őszi csúcsforgalom sikerre
vitele a többi iparágak dolgozóinak 
terv!eljesítésé! eiöbbrevive, döntően iá· 
rul hoZl.á élelszinrnnaltmk felemelésé
hez, a béketábor erőinek növeléséhez. 

A parlamenti fogadáson pártunknak, 
szeretett Rákosi elvlúrsunknak adott 
szavunk arra kötelez· bennünket, hogy 
erőnket nem li[méh·e, ké�ességeinke! 
[el hasznáh·a sikerre vig\ ük nag:y 
nPmzeli feladatunk, az őszi csúcslor· 
galom lebonrolitását, amelrnek elen
gedhelellen feltétele a háromnapos ko• 
csiforduló megteremtése. Az adott szó 
betartásával egyúttal a terv időelötli 
te' jcsítéséért. s ezen keresztü l alkotó 
munkánk , édelméért, a békéért harco 
unk és kifejezzük szerelclünket és há

lánkat a felsz�badíló Sz1,v ietunió 
;rant. méltóan iit'nepl'!iiik november 
7·ét, a nagy é\'[ordulót. 

VILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK! 
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A vasutas dolgozók lelkesedéssel és bizalommal 
jegyezték túl a �ásodik Békekölcsönt 

Az öntudatos , asutas dol gozók t ízez
rei teljesilec!éh hazafias kötelességükd, 
amikor hal�lmas lc lkescdésse, ,  a püt 
és a lwrmá ny irún(i  bizaloml<il i1 •hacva 
az üzemekben <'s a szolgálati helyei(en 
a kölcsönjcgyzö aszto1 l huz mentek 1e 
gyezn i. 

A vasutas do'gozók a békeköksön
jegyzéss�I megmutaHáK: megértették a 
békekölcsön jegyzés és a béke védelme 
közötti összetiiggést. ,\lcgértették, hogy 
a béke védelme nemcsak a lerrilel,'s 
fokozását (eszi kötelességünkké, ha
nem á l dozatvá l l alás! is követel, a s1.o
ciaJ ista vat>úl megtercmtéséér , a sz,>· 
c ia l izmus grnrsabb ükmii fclépités,'ért, 
a béke magyarországi fronlszakasiá
nak megerösité,éért. A jegyzés meg
mulat1a a magyar dolgoz<'> népnek a 
szocia l izmust építő va�utasok it l l ás
íoglalásá! is ezekben a na!'.!)' és dönl.éi 
kérdésekben Vasutasaink jtil ismerik 
az imper;a l ista országuk varntas dol
gozóinak helyzetét és pi, rhuzamut \'l)J]· 

nak lrazánkban és a kapita ! 'sta 
urszágokban d\llgozó vasutasok heh·
zcte közölt, m�g jobban elmélyítik dol
gozóinkban a prolelárnemzetköziség 
s1.cllcinél és o l tökéltségél a béke vé
de.l mére, szebb és boldogabb jöyöjé
nek el"zánt meg\ édésére. 

A vasutasok �ajál  életük terü !etén, 
utazásaik a lka lmaval szemt3nÍl i an
nak. hogy a bék,�kölcsön sukszoros�n 
mt>.;ztérül a dolgozoknuJ· .\mel lett. 
hogy a nép eg1ctemes érdekét seglt;, 
közwllcn anyagi előnyöket jelent a 
jef!,zÖk számára is. 

Vai�menn yi üzemünkben é; szolgá
lati helvr·nkcn kü lsőségeiben is meg
nyilvánu l t  a magyar dulguzó ncp ün-
ncpnapjúnak 1clenlösége. :'\11.gyszerií 
díszíttse!,, jel nwndatok, kul túrbrigá-
dok míi-;ora, a ,·a• u·tas zt:nf•karllk pat 
!og6 indulói emelték a jegyzés ünne
pélyess,;gét. 

Az öntudatos vasu.las dolgozók kö
zül ezrek és ezrek júrlak ékn ci ldo
za1készségbr·n. l logy c,_ak n(·h.inyat 
eml ítsiink: Vörös János ielügyel ö, f i
zetésének hároms;:nrosát jcgy,,1-tt', Diós 
László, a J-:,cleti Fütőház dolgozcíja, 
f izetésének 200 százalékát. Kovács 
Sándorné, a Keleti -pál yaudvar t:1k,.ri
tónö1e 1 000 iorintot jegyzett. A Debre
ceni J..írmíijavítú OV eg-vík szak,z(•rvc
zeti funkcionáriusa. Bulykó Imre, öi• 
gvermekes csa 'ádapa 700 fc.rintos fi
ze'tésébiil 1 000 fortnlol jq;-yzctt. C')!yan
akkor versenyre hívta a jegyzés<cyiij 
lőket, népnevclökcl. ö 1tn;:ga pedig i dül 
nem sajnálva, \-�gezte aQ"itúciós mun
káját. Csoportja élenjárt a jegyzés
ben. 

K3pOs.váron a „Somogyi Napló" �él
áaKént á l l itot>a a többi ü;:emek  e'•a a 
rnsutas óolgozók agi'áció.s mun�áját. 
Külön kiemelte ,ü munkaiáér_t . \'�s 
,\rpád, Koc•ács Pálné és Somlu \qi· •d 
üzemi bizottsági el,nökök,;,1. S0111la_1 
ú2y szervezte meg pél<! ii.u l. _a 1_runk�
jál, hogy este ment ag1tac•1•s utra es 
így egész nap az üzemben tudot t _lar
tózl\udni és ere<lményescn dolg�z1�1. � 
szakszcn·czeti al;dvúk .é� iu�•,c1on�� 
riusok példamutatása a !CJ.!y?eshen es 
a munldban ,,gy,inínt jó vol i .  Funk
cionár;usaink egy része azonban e1· 
zárkózott a jegyzésgyiijtéstiil, !11ert 
népszerűtlen feladatnak . t�rlott�k a 
munka elvégzés(•!. l(en \·ert a l lomason 
·iél dául 'J'ólh Jó.zsri üzemi bi:wltság1 
�lnök és az á l  lomás!önöl, a sza,ks�-<)r
\·ezet közponljá,. lJI kér,ek segnseget 
azzal a megukolassal, hogy ,.a jc1,_1Jzé,< 

llépszcrii: 'en ;e/adat lesz". 

Dénes János 

pártonkívüli vonatfékez.ő 

1 500 forintot jegyzett 

A kölcsönjegyzés során számos ÚJ 
káder került [clszinre,. 11k1k becsületes, 
jó munkával bizonyították be. hogy 
méitók iunkciójukra és péld2111ulatú 
jegyzéssel járultak !1°.rni ? ?ékt-1,ö( 
cs<>n ,,1-;i>,éh�z. Tar,01can peldau_l Dc_: 
nes Ji1110:-.. p;'1 rlonkh·ü i vnnai.tfl�r•zo 
1 ,,oo rorinto, je,rn:ett. f;:! mondta a 

jegyzésnél: .,En óízo;n a párt/Jun és 

� ... Ha,-Y!án Kat,ó .Fütöhctz dolgo7?i nemcsai:< a miniszte,:_tan�cs vándorzászlajáért es 
e: ... ősz, forqa1m, . verscnybEn Jarna-k az. elen, de a l<olcso:ijcqyz-é5ben is meqmuta'!:t��- . hoqy t1:-'�J-�k, mi _a köcefess�iil< _ötéves tervünk, a béke terve�ek meq
':'�lcs�ti;"!1b2n. O(ammet es le!kes�e.sse! Jcgycz!(h.( a dolqol'.l,)k. K�pünl<ön .Fogarasi :'.c�c;t., 1cmoz�or.yvczif:t'ő . 16_0� fonnto� Jegyez. Szakos_ elvtárs, a jcqy�esgyüjtö, orömmel htilllJa az elenJáro 1eqy�gt, Saqí efvtár"s márls nyujtja át a jeqyzést 1qazoló lo::.pot, 

kor111'á11_;1wlunkban._
. 

,1/;nden áldozatot 
I 

d

.

on adoa n
. 

1iisGrt. Az előadáson mintegy "'.'.';"ufok, n;ert /alul// a . hnla!m,'.s 300 dvlgoi.ci vt'tl részi; a ·rnsúwn ki-eu dmrnyckc,. IRJI J<'f:[1/::escmmel rs \'Ü lá l l  "k \ k 1 t ·  . o-'t' ·.- I ·  t J ·  'd liozzú akarok iáru!ni ahhoz, hnf:!u mi- . _ � · � u u�a,...,  __ a_c,ona \ u a1 o-
11t!I l'löbb me•;�aiósí/11assak swcialisla n illiato, lwin Banr,even az egy íőre 
t•asutunkal." -� cső átla.g 511), K.íráldon 570 iorint lett 

. ; . . . . .. ami  a forgalmi szolg[dafni d  országo� 
. ft.. . , le'. n!el�s . ;melkedelt a . �ekekol- v1sz".m·lalban, kiemelkedíí eredmény. A cs1?n 1,g�zcs 1de1en: J\ .?nii<:ozo_k ke7:d<;· Lana!er Jeno J .innCjayiló OV kultúrnwn eze�e_r<', a bekekolcson Jcgyzese- csoporl ja a Chino'n G ó . . • \' . neh nawam . . . · _ ) g\sze, es e 

. , gyesze1 1 g-yarban. az Eszak' .Jármü-bei<evonato�a_t indito_ttak,_ a�lye- ja\' i(ti OV ku:túrcsoporlja a Dohány-k�t a _ _ tc:me1esbe� es Jeg,vzcsi>en gyárban, a Debreceni Jármííjaviió OV e lenJaro dolgozok tovabb1totlak. ku'!ú rcsopodja pedig a körn\'ezö ál -
Ozemt bizo• iságaink ,í lérezték, mcn, - lami gazdaságokban és tcrme1Ös7.övet -

nyire fontos a dolgrizúk felv i l ág.ósitúsa kneti cscportc.�ban yégzett jó kultúr
szt•mpontjab1il a kttl!.1ragitáciö. Onne niunkáju:kkal  járu l tak hozzá a .\,á�dik 
pél l·es kú l túrbemutatokkal,  kullúrmü- BG�ekö'.esör. jegv1.és sikeréhez. 
5urol,kal, zene-, .. ének- és láncszámok-
kal, csasztuskúkkal mozgtisí(oilák a A társada l mi aktí,·ák nagy s�gilsé
dolgo;,úkat, dicsérték meg az élenjáró- gct n1 u ilottak Kiemelkednek még az 
irnl és birálafol g, akorol lak az e Ima- élenjárók közül s Kiss Lajos, a Keleli 
ra'dúk feleli. Sokan a kinti üzemekbe rütőház, Kiss .knö, a Veszprémi Fű-

állami gazdaságokba és tszcs-kbe tőhá7, Gorocz G) örgyné. a budapesti 
is ellátogattak, ,\\.\ V igazgatóság és Bo/1ri Béláné. a 

A miskolci \\.\\" Igazgatóság ku ltúr felépítmény- és \'asanyagja,·itó O\' 
csc,purJ ia péidául Bánrévén és Kirá l - dolgozói. 

Az ellenség aknamunkája sem tudja megakadályozni 
a jegyz. és sikerét 

Az el lenség támadása számta lan for-
1 

el lenség malmara
.
hajlo!lak a vizel, de 

nwban mutalkozoti. 1\\inden a lkalmat az ön tudatos dolgozók feh· ' lágosító 
megragado,l, hogy csökken tse a jegy- munkája rövid idön belü l  éreztette ha
zés s :kerél. Olyan l�gkört igyeke'!'lek lását. 
lercmlcní ,  hogy az eredményeket le- A kölcsönjegvzési munka alapvető 
rontsák. A von tatási és utazöszemélr- hiánvosság-2 \'Ol t ,  hogy a1. üzem, bizet l,e,·ésbbé öntudatos ·dol gozól köziil zoll�ágnk inkább a részfeladat ,égrea budap�sti mm doni ,·ezetők vittek 
h írt Szombathelyre, hogy csak 200- hajtásán dolgoztak és lényegében a 
,lUO ·rorinfot jegyeznek a dolguzók. Az pártszer,czetekre hárul[ a szakszerve
el ienség a bányavidékeken, ,·agy a na- zeti aklidk itány ítása és mozgósí-
gyobb építkezési hel yeken arról be- lása. · 
szélt, hogv a bány�sznk és az építii A Második Békekölcsönjegyzés, az 
munkások csak párszáz forintot jegyez- dlenség minden mesterkedése, az ame
nek. a vasutasoknak sem kel l  többet rikai i nwerial isták belső iigynöke, , a 
jeg,ezni. K, iregyházán néhány buda- jobboldal i  szociá ldemokralá!i minden 
pe,li jeg\'\'' .sgMó azt  mondta. hogy úskálódasa e l 'enére is győzclme:;en fe
iik larnly  sem jegvezlek, nem lett sem• jezödö:t be és a lúljeg·; zés hHta lmas 
m bajuk és az idén sem fognak je• üköícsa,,á,k�nt nd,nzedik a háborúra 
gy ezni. Az i l yen mCj.!n yil\·ánulások az uszító imperialista bandára. 



Húsz japán vasutas szahadonbocsátását 
követeljük a Yoshida-kormánynál 

A Szárazföldi- és Légiköz!ekedésl 
Dolgozók Nemzetközi Szövetsége 
táviratilag közölte Gá.spár Sándor elv
tál"lllllff, a vaauta6Szakiszervezet fótiU<á. 
rával ,  hogy október 23-án  megkezdik 
a Malwkawa-ügy második tárgyalá· 
&át. 

Amint köztudomású, :1úsz hós japán 
•asutast tartóztattak le. akik szembe
szál ltak az amerikai i mperialista meg
szállókkal. Az elsc tárgya láson halálra 
ítéi!ék a va6uiasokat, majd fellebbe
zés folytán. a vi lág dolgozóinak nvo
mására, október 23-án újabb tárgya
lást tartanak ügyükben. Nem lehelet-

len, hogy a különbéke megkötése 
Japánnal előbbre hozza a tárgyalás 
megfartását. A húsz héls vasutasra 
súlyos börtönbüntetés, esetleg halál 
vár. 

Gáspár elvtárs a magyar vasutasok 
nevéb,•n szol idaritási táviratot jutta
tott el a Japán Vasutas Szakszervt!zeti 
Szövetséghez. Ugyanakkor távirati lag 
tiltakozott Suzuki Sonshiro fóbirónál, 
a le�elsóbb bíróságon és követelte a 
minden alap nélkül fogvat�rtott japán 
vasutasok azonnali szab.adonboc&átá•át 
a Yoshida-kormánynál. 

1/ .fM,fel vosu/oiok se9/lik o. �' 
kommunizmu.r DDf'f o/7illfezeseir� 

Ugyanígy az ukra;nai szakszerueze
tek naglJ segítséget nyujtanak saiát 
munkájukkal II kommunizmus építke
zéseihez. 

A sztálini új építkezések segítésére 
irányuló hazafias mozgalom mindenütt 
e;terjedt már a kujbiseui területen. A 
tarsadalmi ellenórzö őrszemek százait 
létesítették, me!yek a nagg epitkezés 
11:ef!r.endeleseinek idejében ua/ó lelje- A uasutasok és szállítómunkások úti 
s,reset, elszá:litását biztosítják. Ilyen és területi szakszervezeti bizottságai a 
őrszemeket szerueztek a v. v. Kujbi- legtöbb nagy vusútállomáson és cso
sev neuét viselő vasútvonal gócponti mópontokon m1•gszervezték a társadat_ 
állomásain. A vasutasok minden sze- mi ellenőrzési, amelynek során figye
relvényt _szigorúan m;g_állapi�ot.t g(afi. 

, 
le'?mel kísérik � nagl! építkezések ci

�o� s!erint, sza�a_tolo Jegy k,sere/eben mrre mdtlolt kuldemenyeket és gon
uany,tanak az epdkezesre. doskodtUik a gyors touábbszállításról. 

hum. uwJCmJllfliZ 
"A mi feladatunk az, hogy mindent megtegyünk 

a gyözelem érdekében" 
A magyar vasutasnap után szerenc6ésen megérkeztünk Párizsba. Ujb!II talá_lkoz,!unk elvtársainkkal és sokat beszéltünk velük magyarországi élmé-

nyemkrol. 
Elmeséltük nekik eredményeiteket és különösen azok értékére tértünk 

rá , - ami számunkra annál könnyebb volt. mert Ti mindent megtettetek 
avegböl, - hogy mi a legkisebb részletre kiterjedően is megismerhessük 
munkamódszereiteket és azt, hogy miként építitek - lelkesedéssd, elsdntan, 
erőt nem kímélve - a szocializmust hazátokban. 

. Mi, sajnos, hazánkat még siralmasabb helyz.etben találtuk, mint akkor, 
amikor elhagytuk. A létfenntartási költségei< tovább növekedtek és a kormány 
:által bejelentett intézkedések csak károsak lehetnek a francia munkásosztályra 
nézve. Bizonyos az, hogy Franciaországban a kapitalizmll6 meg van sebezve 
és ezért még szemtelenebbül lép fel, miután· vitathatatlanul fennáll az ellen
állás a francia nép részéról, melynek következményei egyre jobban érezhetőek. 

Most erról nem írunk többet, de ismételten megkő&zönjük .azt a szívélyes 
Es testvéri fogadtatást, amelyben Magyarországon részesültünk. Ujból bizto
sítunk benneteket, hogy igen nagyra értékeljük azokat a változásokat, ame. 
lyeket országotokban végrehajtotok - hála annak a segítségnek, amelyet a 
Szovjetunió nyujtott és nyujt még ma is, - valamint a magyar munkásosztály 
nagyszerü bátorságának. 

Ez a tény szinte kifejezhetetlen értékű vigaszt jelent számunkra, amely 
egyúttal lehetővé teszi, hogy még erőteljesebben tevékenykedjünk, mint a 
multban és harcoljunk a béke védelméért. 

És azt is jelenti, hogy a lcapitalista államok dolgozói az eddignél is 
gyorsabban tudják majd átalakítani rendszerüket. Mert bizakodóak vagyunk 
a jövőt illetően. és biztosak a proletariátus győzelmében. A mi feladatunk az, 
hogy mirident megtegyünk, a győzelem érdekében, hogy ez a győzelem gyor
san elérkezzék. Hogy ezt megtesszük. arról biztosítunk benneteke1. 

U gyancsak ígéretet teszünk arra is. hogy a jövőben állandóan tájékoztatni 
fogunk benneteket arról, hogy miként dolgozunk és miképpen alakul hazáni<
ban a helyzet. 

Testvéri barátsággal fordulunk mindazok felé. akik Magyarországon való 
tartózkodásunk egész idején fenntartás nélkül rendelkezésünkre állottak és 
ugyanilyen szeretettel gondolunk az egész magyar munkásosztályra is. 

MARCEL JEANNOT 

a Francia Vasu1as Szakszervezeti Szövetség titkára. 

Giuseppe Di Vitlorio. a Szakszer
vezeti Világszövets�g elnöke az el 
inuit napokbnn cikket írt a sárga 
szakszervezekk második nemzetközi 
koníerenc1ájának tanulságairól. 

Az úgyne\·ezett ,.szabad" szakszer
vezeti szövetség a közelmullban tar. 
tolla második nemzetközi konferen· 
<;iájá t  J\\iiánúban. Mindaz, ami ezen a 
kongresszuson e:hang�ott,;, teljes eg�
szében i�azolta a „sarpa elnevezes 
jog:,sultsagát. Tény az, hogy az o�I 
résztvevő bürokraták nem voltak ke
pesek vala�! eredetit a lko_tni_ és ,a fü_l
ledt, már Jolismert amenka1 haborus 
propa,gaudának bármilyen új, tetszetős 
format adni. 

Az olasz és külföldi sajtó majdnem 
egyhangúan jelentette ki, hogy a ron 
gresszus e!l.}'.etlen érdekes momentuma 
az az együttműködési javaslat volt, 
amelyet a Szakszervezeti Világszövet
ség a kongressz.usna� k?ldött . a d:i! 
gozók létkérdésemek es erdeke1k• hate
kony megvédése és biztosítása céljá 
'61. 

Abból a megallapításból kiindulva, 

hogy a kapitalista országokban egyre 
nö,·ekszik a kizsá\·mányolás, ugyan
akkor pedig a trösztök jövedelme fel
háborító mértékben növekszik, a Szak 
szervezeti Világszövetség felhívási, ban 
hangsúlyozza a sztrájkoJ, kiterjeszté
sét. a munkásosztály követeléseinek 
teljesítésére. 

Az SzVSz felhívását a sárga szak
szervezetek nemzetközi k:mgresszusa 
zavartsággal, nem titkolható bosszú 
sággal fogadták. A vá:asz, - _mi�t 
várható volt - a Szakszervezeti Vi
lágszövetség, a Szovjetunió és a népi 
demofráciák rágalmazásával volt tele 
és gondosan kerülték a felhívás szö
vegének megvitatását. A válasz azt 
is bizonyitotta, hogy a· milánói sárga 
kongresszus. ah:il mindenről beszéllek, 
csak a dolgozók, a nyomorban síny16-
dó munkások helyzetének javításáról 
nem, megmutatta, hogy nem egyéb, 
mint az angol-amerikai hisztérikus és 
bűnös háborús propagandának egyik 
hangadója. A do!gozók egysége azon
ban minden rágalom ellenére rneit 
valósul az epz vi lágol); 
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Kelemen és Égle mérnökök újítása 200 tonna bronzzal 
és sokmi l l ió forint megtakarítássa l gazdagítja 

népgazdaságunkat 
A MAV any8tjó?raktáraiban é s  szerlá-

, 
l(Yártható szilrkeöntésfi kocsicsapágy

raiban igen nagy mennyiségben van- csészéket felhasználhatóvá tesszük s 
nak szürke öntöttvasból készltett kocsi- ÍllV megoldjuk e rendkívül szfik tem
csa,págycsészék, amelyeket ezideig nem peröntvény-kapacítást a saját keretün
tudtak felhasználni ar.ért, mert a kön belül. Nem beszélek a meg,akarí
szürke öntöttvasra az ólombázis6 !ott és le nem épltetl bronz kocsi
csapáirvféru nem köt üzembiztosan, az csapál(Ycsészékröl. Ezek súlya, ame
öntöttvas dús grafitlartalma miatt. A lvet ielenlel! zárolva félre tettünk a 
l egtöké!etesel>b ón-alapozással sem Landler Jenő Osztó Szertárban, 
lehetett elérni azt, hoJ!y az ón-ólom- 140.000 k!f. 
bázisú csapágyfém tartósan kössön a Azonban ahhoz, hogy ezt a, n�y 
szürkeva.s kocsicsapágycsészékhez. fe!adatot végrehajfüassuk, feltétlenül 

1950. év augu,;z\us havában Kele- szükségünk van arra, hogy a MAV je. 
men Aladár és Egle László mérnökök lenleg javílá:,ban lévő 3 dai:ab fém
kísérleteket folytattak szóró-pisztolvát a legsürgősebben ki

e1?észitsük legalább 20 dara,bra, mert 
a meglévő kis számú pisztoly á l lan 
dóan ki van annak téve, hogy közü
lük legalább egy darab üzemen kívül 
van. A nagy cél feltétlenül megér-

az öntöttvas kocsicsapágycsészék
nek fémszórás! eljárással ková
csolt vas réteggel való beszórá
sára és utána az ón-ólom kompo
zlciójú csapáirvfémmel való kiön-

tésére. 

demli, hoev a fémszórlssal törödjllnli 
és a fémszóró-pisztolyok számát a 
MAV vonalán a legsür�ösebben 
le!!alább 20 darabra emeljük fel. 

I(e]emen és Eg!e mérnökök �zivó& 
és kitartó munkái& hatalmas elrltsé
iet jelent a vasút és népgazdasáRUnk 
részére egyaránt é6 erőtel jesen járul 
hozzá a hönfutások kiküszöbölésével, 
i l letve minimumra c,ökkentésévt'Í az 
ö�zi csúcsforl!'alom zavartalan lebonyo
l ításához, de döntően segíti a vasút 
felemelt ötéves tervének határidő 
elötti végrehaj tását. A népi demokrá
ciához, a hazánkhoz híí mérnökök jó 
munkája  révén is közelebb kerül hoz
zánk a boldog- jövő. a felemelkedés. a 
szocializmus és a maguk területén hat. 
hatósan járulnak hozzá a béke védel
méhez. 

.4 kísérletek fényes sikerrel jártak. A 
fémszórt öntöttvas kocsicsapágvc•é
sz0ket ón-ólom kompozícióval kiöntöt
lék és 1950. aU/.!USZÍUS 4-én a- Cn 
55.863. pá lvaszámú, továbbá a C 
52.204. pá lvaszámú személykocsikba; 
1950 augusztus 13-án a Cn 55.654. pá
lyaszámú � C 52.6 16 .. pályaszámú sze
mélykoosi-kba: 1950 augl.16ztus 19-én a 
Cn 55. 5 19. pályaszámú 5zemélykccsi 
ba; 1951 szeptember 8-án a B 3 1 .306. 
pályaszámú és a C 52.499. páhaszámú 
szemé· 'kocsi·kb� kötötték be, továbbá 
195 1 .  év április 25-én a B 30. 185 pá
lyaszámú és a C 50.705. pályaszámú 
személykocsikba kötötték be; 195 1 .  
május 1 2-én a C 50.784. pá:ya
számú személvkocsikba és 195 1 .  má
jus 1 5-én a ·  B 3 1 .212 pályaszámú 
,zemélvkocsiba kö,ötték be. 

Tizenl,at fiatal lány géplakatos akar lenni 
- ,le a vállalatvezetést ez nem érdekli 

Az első bekötött fémszórás! eljá
rással használhatóvá tett öntött
vas kocslcsapágycsészék hat sze
mélykocsiban már több mint el{y 
év óta futnak minden baj nélkül. 

A C 52.499. pályaszámú személykocsi 
próbacsapágyail. miután a személy
kocsi 195 1 .  év júniu-, hó 9-én a Lanrl· 
ler Jenő Járműjavító OV kocsijavító 
osztályába érkezett javítás céljából, bi-
1.ottságilm!' megvizsgálták és megálla
pítottak. hol!\' a próbacsapág-yak bebo 
futófelül,•tei és a !engelycsapok rend· 
ben vannak. 

Ezekután Kelemen Aladár é Ef!.ll' 
László ménökök kikutatták a Landler 
Jenő Oszló Szertár V. raktári1 ban, 
\·alamint a Siolnoki. Debreceni és 
Szombathel\ i Jiirmiij hvító ű\'-k 
anval!rakl;íraiban tüolt és !'Plejte
zésre váró 8.1. és 1 02. jellegű önlölt
vas kocsksanáevc,é,zék,•t és a MA\' 
Anvaizhivatal útján beszáll itották e,e
ket. 23.3:30 kg súlvban, a Landler 
Jenő Osztó Szertárba. A Landler Jenő 
Osztó Szertárban. a szertári készletet 
is beszámítva. 40.000 kg- öntöth·asból 
készített kocsicsapáevcsésze van ké<z
leten. amelvet a fémszórás! e!j{irás se
gítség-éYel újra a kocsikba való bekii-
1ésre a ika lmassá tei;zünk. Az öntött
vasból készített korsic<apágycsészi\k 
úlomkompozicióval kiöntve. kg-ként 21  
forintos eevsé(!árba kerülnek. míg a 
lemneröntésü nlomk„mpozicióval kiön
tött kocsicsapág-vcsészék k(!-ként 28 
forintos ep-y,él!árba kerülnek. Példa
képpen meg-említem, hogv ezv darnb 
102. jel le!1'ű l5 tonnás ólomkompozicirí
val kiöntött tPmper kocsicsapág-ycs1:,ze 
,ú l l'a 7.3 k<I é, ennek ára 7.3 X 2R � 
= 204.40 forint, ezzel szemben a ftim
szórási eljárással kovácsolt va<réteg
g-el fémszé,rt és ólomkompoziciöval ki
öntött öntöttvas kocsicsapágycsészr 
ára 7.3 X 21 = 1 53.30 forint. teh.ít eg-v 
darab csapágycsészénél 51./0 forint /a
karithaló meg. 

A ki nem ér(ékelhetö meg-takarítás, 
hogy az összezúzásra és a kohóban 
való leöntésre ítélt szürkeöntésü kocsi
r.sapáe-vcsé,zék közül 40.000 kg lesz 
maid felhasználhatóvá téve, s 

ezáltal 40.000 ki{ bronzból készült 
kocsicsapái;iycsészéket sikerül majd 
me�takarítanl és a népgazdaság 
számára más fontosabb szektor 

részére biztosítani. · 
Még e� rendk!vül fontos szerepe a 

fi'mszórl kocsicsapál!YCSészéknek 
azon kívül, hogy olcsóbba·k a lcmper
önté-ü koc,icsapál!vcsészéknél 
hog-y a jelenlegi szűk temper-kapaci
táson is segítenek. Ez különö,en ak
kor rendkívül fontos, amikor az Or
szág-os Ten hiv2tal is csak az 1952. év 
1. felében tud eset!eg- temperönlv-:nv
kapacilást részünkre biztosítani. Az 
ószí csúcsforgalom biztosításánál 
nem utolsó 50rban áll a megleleló 
számú vasúti kocsi rendelkezésre bo· 
csátása. Hogyan javítsunk kocsikat és 
adjunk a kocsikba csapágyakat, ha 
még a Tervhivatal sem tud számunkra 
biztosítani? Ogy hogv a féffl6zórási el
járással a MAV öntödéjében is le-

A gépek zúg-ásától, a mun�•apadok 
mellett a reszelők tompa, sokszor ér 
des han�Játó! za jos a terem. Tizenhat 
fiatal lány, akik különböző üzemek
böl kerültek az Eszaki Járműjavító 
OV. géplakatos átrépzősműhelyébe, 
szorgalmasan tanulnak. Van közöttük, 
aki konzervgyárból jött, sokan a kapa 
mellöl, mégtöbben a sepriit cserélték 
fel. hJgy szakmát tanuljanak. hogy 
lr,ihasználják azokat a lehetőségeket. 
jogokat, amelyeket a dolgozó nép al
kotmánya biztosít a nök szám.ára. 

Farkas János tanítja őket. Sokan 
máris kitűntek a tanulók közül. Sztan. 
csics Mária például, aHnek minden 
vágya a teA- túlte11esítéséért dolgozni. 
Boldán Lászlóné 

háromgyerekes anya is a fiatalok 
között tanul, s az ifjak lelkesedésé-

vel szakmunkásnak készül 
Persze hibák is vannak és a ténvek 
azl mutatják, hogy a kezdeti eredmé
nyekről még nem s:ikat, de a hiányos
ságokról annál többet lehet beszélni. 

Bal/a Erzsébet arról panaszkodik, 
hogy több mint kél hete dolgoznak az 
üzemben, de 

sem a DISZ-titl<árraf, sem • 
„Szabad Nép'' sajtófe'elősével nem 

találkozott, 
pedig mind a két funkcionáriusnak van 
köze a fiatabkhoz. 

Így gondoskodnak 
�z átképzős nőkről 

\ hathónapos átképző tanfolyam nó
hal!gatói már három hete várnak ok. 
tatás-ra Munkapadjaikat sem szerelték 
fel az előírásnak meg!e:elően. A vál
lalat vezetősége még azt sem teszi 
meg, amit saját hatáskörében könnyen 
megtehetne. A munkapadoknak nincse. 
nek fió\·jaik. A szerszámokat itt-olt 
egy.egy ládában tartják és a k,sebb 
;;zerszámok nem is jutnak el a munka
padok,g, mert félnek attól, hogy fiók 
hiányában elveszik. 

Az ;iktató! éppen látogatásunJ,, al . 

kalmával látták !egtlföbet a mühelj,, 
ben a lányok. Az elmult  két hétben 

nemcsak tantermi okta' ásban nem 
részesültek a tanulók, de a műhelyi 
foglalkozást is elhanyagolták ve-

lük. 
Böjti elvtárs elég könnyedén válaszol. 
ja meg a panaszokat, amikor arra 
biztatja a fiata lokat, hogy „csinálja• 
nak, amit akarnak", ,.majd kiforrja 
magát". lgy nevel ik  a tanuln ivágyó 
iijakat hanyagságra, helytelen munka
megszervezésre és veszik el kedvüket 
a tanulástól .  A vál la lat  vezetősége a 
tervre való hivatkozással nem fordít 
gondot az újitrímühelyben működő át
képzös dolgozók, tanítására sem. Na. 
g-y;m hiányzik még egy munkapad, de 
jó lenne, ha több gyakorlati értékű 
munkalehetóségról is gondoskodnának. 

Súlyos feieiő�g terhel i  a vállalat 
vezetőit, amiért e!hanyagolják megfele. 
ló szakmunkások után� épzésél, a fia
tal átképzósök tanítását. Vegy�nek 
magukn�k fáradságot, nézzenek utána, 
hogy mii megy ebben az üzemrészben. 
Nyilván csodálkozni fognak azon, h:,gy 
némelyikfü) még azt sem tudja, ho
gyan kell kézbevenní egy reszelőt ■ 
munkadarab megmunkálásához. Nyil
vánvaló, hogy ha lelkiismeretesebben 
foglalkoznának a női átképzó,ökkel. 
nem fordulhatna háromheti „kiképzés" 
után i lyesmi e:ö. Nézze meg a válla
latvezetiiség a fiatalok szoc,ális kt\

rülményeil. Ta'áljanak mód:it arra, 
hogy ne egy ki '.óméterre járjanak ezek 
a fiatal lánvok a mosdc.í- és öltözöh„ 
lyiségbe, amikor a műhelytől tízm� 
terre kon5zerüen fel6zerelt mi;,sdó- 6, 
öltözőhelyiség van. 

Erekért a hiányosságrik'ért azonba-n 
neme.sav, a váll-alalvezetőség felelős, 
de felelősség terhel i  az üzemi bizott
ságot is, mert nem harcol következete. 
sen a minisztertanács határozatainak 
végrehajtásáért. A pártszervezetnek 
és a p :>l i tikai tisztnek segítséget kell 
nyujtaniok, hogy ezeket a lehetetlen 
ál lapotokat az üzem vezetői gyökere
sen megszüntessék,_ 

A kecskeméti jegyvizsgá lóképző-tanfolyam 
ha l l gatói a tanu lásban és kölcsönjegyzésben 

- élenjártak 

A dolqozó n6k ezreit képezik k i  va11Utasoldcá. Hépilnk a kecskem6ti jeqyvfzsqáló-
k6pz6 tanfolyam réuvev61nelc eqy csoportját ábráZo!Ja, amint Felek Andris 
el6adását hallqatJák. A tanfolyam vuet6Je elmondotta. hoqy az új vasutas n4I 
munkavilllalók naqy kedvvel 6s lqyek- sajátltják et az anyaqot. A Jelek ad 

mutatJilk hoqy a november a-., esecWk„ vlzsqán minden n6hallqató szánzua. 
lékos entdmá'lyt ér el. El6Z61eq vonatklsár6 tanfolyam volt, ahol a hallqatók ki• 
v6l6an 6lltllk meq helyl>ket. A hallqatók a b6kek61cs!inJeqyz'5ben Is példamu
tatóan vntek ..zt. Kov,cs Lldla flzetfHnek 400 száZal6k6t, Ferenc:ZI Etelka 300 
száz.al4k6t, Sz. Naqy Ráma 250, miq Csányik Ferencné flze.Nunek k6NC 

200 Gllzal6k6t ,jaqYMllilc, 
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Valósítsuk meg a három és félnapos kocsifordulót ._  
A szolnoki városi pártbizottság seg115éOet nyújtott 

a kocsiforduló meggyorsitásdra 
A felemeilt ötéves nq,g,azdasági ter· 

�
síteák, hogy új mt•úarnódszer beve

VÜ:J� második évé'ne'< si�eres végre- z,e� van sw, Az új módszer pon· 
haj asa. na,gy fel�to_t ro . a vasu-tas t� � lel�lrsmeretes munkát igényel 
do gozókra. A szoc1adisla 1pu, a szo· val4ókezelő, VOl)lllkisérő, mozdony
ciaHsta átepités alatt levő mezögaz- 1 személyzet és forgalmi szolgála-ttevő
dasáe;, a mu1r.kaverseny keretében nap tői egyaránt. 
mint nllp től)bet termet Ahol tegn,ap A háromnapos kocsiforcMóért fO'ly-
még pusztaság volt, ma gyárµk, üze- ta-toLt harc 
mek. új városrészeket va•ázso/nall a hatúos eszköze ·"° tá á·-L 
do'go.s ke.zek • & na csorg ...,. 

A vasutas 
0

dolgozó'.mak nemc,sak Jé- es késések �inlmáli:5 időre való 

pé.;t kell tartani a hatalmas !ük-retö 
csokkentese. 

rnu.ikával, hanem meg is kell előzni A személy "·• munkásuorUJfok késése 
lendületüket a szállítás gyors és pon.- nemcsak az üzemeknél jelen./ munka
&"$ végrehajtásával. Ha ezt nem te· kiesést, h3'1K'!T1 a tehervonatok menet-
6Zík meg. akadályozzák az építés fo- rellds7..erü közle'<edésére is kihatással 
lyarnatOS$ágát, ak.adáfyoz-.i:ák a �rvek van, el-reri azokat. A 4.5 órat ácsor
végrehajtását. Hogy ,"{'j tudjuk elégí• gott,_ �gl�ésott tedlervonat �. vo
teni népgazd115ag1mk szállilási jgé- natlkisero es mozdonyszemélyzetét nem 
nyeit, a meglevő mozdony é6 koooi- lehet tervszerűen vezényt'!ni, ez az ol<a 
patktmkalt a leglervszerííbben l!Jell  fel• _a.m?;ai<, hQgy a vonatk.isérök szolgálati 
hasz,aálni. El5ősmban ideJuic 15-20 sz.áza11�\át rez,;i-uia-

zással tölti'k el, és a mozdo.1yok sok 
meg ketl valósítani a h� & esetben géprnenerboo futnak. A gép-

félnapos kocslfcmlulót, menet•ben f.utott gépek nemosa!k ki= 
amire a vasútü2!ellli értekezleten a nek n elegy-to,·álbbHásból, hanem 
va-sutas dol-gozok fogadalmat 1eUek gau!,u;áigtalanságát mutatja a kiJomé
Ráko,;i elv4ánsn.a '<. Tehát most foga- terenrrenti IO Ft -költség. 
daltllllill va,óravá'tlásáról va-.1 SIZÓ. A pártszervezetnek mozgósitani Szüklségessé t�,.- e7,t az 8 hatalm� kell a menetirányító!<at, forgalmi elszál l iiá6ra fe'k .-iá it árumennyiség, szolfilatteyőlket 8 ZÖid 6t biztosi-amely az őszi forgalomban jelen1ke-
zik, amelyet kocsi hi.'inyá'bao - a 4.5 tására, 
n!pos kocsiforduló mel lett - =n jU• 8 moidonyvezetők tartsák kaman gé
dunk maradék nélkül naponta eiszál- peiket és rövi•Mbb mene1idö alkalma
J.fran; zásával harcoljanak a kocsiforduló 

A három. és félnapos kocsiforduló 
követeli a különböző szolg-álati dol• 
�ozók és szál líttató felek legs.zo. 

ros.al>b együttműködését. 
Enn,t:1< érdekében kirnélt:i!lenül fel keH 
számolni a 6z.akvo.1ali, igez,g-atósági 
sovinizmu l. A lütőház, á l lomás egy
más tervérnlk ismeretében 87'Elf•vezz& 
meg a munkát. 

A szátll ít<áisra ielldnáM: árumennvw;éa 
nem csökken a iövol>en sem - eJ len". 
kezőíeg emel'ked-�. A cukorrépa, bur
gonya, i',áj)06zfa, tengeri szá,Jlitása fo. 
kozódik, ami az1, jelenti, hogy a mos
tani 12.000 kocsirakod1áSIC 14-ló.OOO· 
re kell felemeJ .1i .  

A ra1kott kocsi1k számá-na'k emel&e. 
pontos tov,ábbítása siziikséges'Sé teszi. 
hogy úgy a vezetők, m 'nt a boosztoU 
do!gozó·< ismerjék az azzal járó fel. 
a<latukat. 

A pártszervezetelc:re, népnevelökn., 
hárul az a feladat, hogy a vasutas 
dolgozóklud tudatosUsák a bárom-
1111pos kocsiforduló megvelóllif.ásá-

nak szükségességét. 
Rámu,lain; azohlra a hibákra, a-melvek 
ez:dőszerint ft'nnállnak, amit a leg
i.ürgcisehben ki kell kiiszöbö'IIJli. 
. l lyen hiba az átmenő e!egyJJ<ék el· 
ágazó állomá ·okon nagy.fok'Ú ácsor
gása. Vá�'On 56, Batasztfo,,1 31 ora6 
eiegyácsorgiá,; fordult elő. Ha a közép 
és a nagy á l lomásokon csak egy,ket,tö 
fordU'I elő, �kkor is többszáz kocs.j esik 
ki a napi fongalomból. 

A pártszerrJezetnek éberen kelt fi
gyél.ni az állomás efeRy-helyzetét. A-z 
á·tmenes�tö'<, kocsirendezők, for.gal 
misták figyelmét fel kell hi,vni min• 
den megk<?&ett lcOC<>i továl>bítására. 

1 A 24 órás vonatforgalmi terv j 
készité9e és végrehajtása elösegit1 a 
báromna1)0s kOC6tfordulót, azonban 

nem minden menetlrinyító hajtja 
végre a jó és pontos vonatforgal-

mi terv készítését, 
ef5fqrdul, hogy többször kerül na· 
poa�a módosíloásra, ami zavarokat .jdéz 
elő a fo�galom .lebonyolításában. A 
p,i rtsz.ervezetek emberről-emberre tör 
ténö felvilágosító munkával tud.ato-

megrövi<lítéséérr. 
A vo,1atki-st'.rők e vonali tolatások 

gyors és pontos végrellajliásával ,  a lre
res'<eclelmi dolgozók az árukezelés 
állomáSi sorrend he1�8 megszervezé
&'vel járnljanak hcnzá a három ,,5 fél
napos kocsiforduló megvalósításához. 

A kocs1for,duló Jerovidi!t<'sét segítik 
e,ő a fütéiháza<k azzal, ba idiíl>t:n a,d
j.í'k l<i a gépekt'! a fovábbításra kiést 
elegyhez. A fűtőház akkor tudja a fo<r· 
galom ig(:nyét <iel�gíter;i ,maradék 
nélkiil. ha jóka,ban !ar1!ja a gépe
ket. ha idöbeo l"'vé.gzit a kiszerelést. 
ha alaposan és lelkiisrneref..,.,en ,át,;•izs
gálják útra ia1du!ás e'őtt_ el lenörzik a 
fela<lolt javítások mmőség.i elvégzé
sét gépei ken.. 

Az őszi lorgaTm� a MrClfll'a-apos 
kocsifordul� veszél�leük azok a 
moidonyve-let/;k, akik elmula1>,iiják gé
püket áqvizsgálni és fel nem fedeze1t 
hi,bák mi.itt útban válik gépük szol
gá,'a/;/iépielem1é. Egy Jeglkit<ebl> szolgá
la,l".;,;pte'en><,r SOO Ft ba, egy ro,�2111 
tömilelt alka réH átfuv,ása úrfo,- •,,t 
10 kg s1-énil<' kerti( népgaz.Ja„agunk
nak. Szeptember honapban 39 szolgá
latképte:enséir rn,t. tu!.1yomó töhb
wge a moz.dor.yveze\Ö hanyag. Yag) 
el,mul-aezwi1 e· tonönés.e'höl adódott. 

1 A kocsiforduló leszorításához j 
hozzájárulnak a rnühel}ek dolgozói az 
za l ,  ha hdöben, a ren<lelatnek megfele
lőein hajtjáf< végre a ikocsjavi,tásoka4. 
Ugy az üz.emi váll a'latok, mint a fiók
rnűhe,y dolgozói úgy h,m:oln.al; ered• 
ménye.sen a háromnapos kocsiforduló
ért. ha a minőségi munka végzé""' 
melle4t lerövidítik a kocsik és moz
donyok míihel}-i ta.-tóz,kodási idejei. 

A "oooe&ifordw;J leszocitásá.na-k aka
dál)'B 

a kocsik t.:ilhOSSZIÍ ideif való lt-
rakba. 

Nem ,ri�ka es.et a 24 ónás kicr-akási +dő. 
sőt ennél töl>b, ami  6okszor abból 
származik, hogy nem 1kiel ló i,dőlx,n 
aóurrk értesí �t a koos i k érkezésérí5l , 
lgy a száll ittató fél irem tud fel
·�iiilni a kocsik ktraká&ára, irulö· 

Budapee.....,erencvéros 611amés -UClánll a hölcailnJe,iyzés .........,yelt vitat
lik meq plh-ideJQkben, Ok ..., akamak l_.,aradnl a JaqyZésben élenJ;l,rók 
möqlltt. Pbdr Jinos vezell5 -atfákez6 péld4,ul (balról) azabadnapJában Jlltt be 
a.a ál lomésra, hoqy eleqet teqyM hazafias k6i.l•�· N6pneve1&n.-6val se
<;ftette a klllcdnJeqyzés slker6', ·- 1t1 Jó p61dllval i-rt el61 tt fi ......... t 50 
-16kát Je<;yezte. Szakics Jóaef vonalklsclrlJ UODboldalt -,y4'1NhilbMI) k6Wtt<I 
POór péld6.f41t „ ha'VI flz•- m""élszel"M6t aJilnlotta fel. A f-v"'-I 
-lsét'6k a saJit szen,Ulckel litJik az úJ laktanyMc 6plti6dt es tudJjlc, ho<;y 
kllk:sönadott forlntJallcból mé,; szebb 6a Jobb ..,_. a ,, __ élete, ffl"1 1111111:1 
__,,.. lllk&an,a, '4kutiMII. maadó, llt6Z6 • fOrdll 6plll -- aa .._ terv 

. IIDly-an. 

11Ö6en, ha �obb mennyiségű kocsi 
érkevik ré$:i:ére. 
, Elö�ordu1 _olyan jel� iii. 11ogy 
a! lomaS()lk taroJ.nak d«>csikail, hogy az 
i·gényíiket ki tudják eJég'iteni. I lyen 
jelenség előfordu'.t MiS:m!c Iga1;gató, 
s� teniletén Bodrogkőváralja, Tálya 
Gonc á 1 1omásokon. Göncön 80-9Ó 
ór.!is kocsiá 1 l á,s is volt Ezek az állo
másdk vezetői nimsenek tisztáha.n az
zai, hogy sovir;�z>la rnagata<rtásuik 
m'i: yen kárt okoz a kocsiforduló ala
kulásában. Ezie-k az á'!lomásvezei.ök a 

k<:.cs;k tárolásával akaratlanul ,is az 
elie 16é�k segiten,ek, akadályozzák az 
6.szi forgalom ,gaulaságos és zavar-
talan l,ebonyolítá6á4. · 

Az ős,zi fonga:om idejfo végzett sín· 
c:.er•é:,;, vágányzáras mu-nkák •szintén 
ak,1dá lyozzák a kocsiiordt>ló l,erövi
dít(\>ét. 

A vágányzárak torlódásokat, "°" 
natácsorgásokat és késéseket ldú• 
nek' elö, ami az elágazó áUomáso
kon további késéseket és ácsorgá-

sokat eredményez. 
Mtmfen pá'ya,iermitarM<>J dolgozónaik 
t'sztái>au kell ,lenni azz.al, hogy a vá
gáayzárak i dőben; eltolódása károsan 
hat loj a kocsiforduló 'erövidítisére. A 
p:l'yaienntarlá6i dolgozók azzal seg(
:ik a háromnapos koc:,iiorduló meg
,·a lósításál. ha nemcsa·, a kilúzött ha
táridőre. hanem idő eléitt fejezitk be a 
vágán)'.oára.; munkáikat. 

A három és ft'' napos kocsiJord'uló 
megvalcísitásána,k előfeltélele 

a mllllkafegydem megszilármfása, 
�mi,nek érdekél>en a pártszervezetek
nek sza1k620!gá]a15 vezció1mek m'r;deni 
el '((>ti követ n<i. 

Az os-a fdrga'om !-ebo.iyo!ítá.-a 
sz,'':ks · gessé teszi a munkafeg-:.e-1<'1T1 
megszl árdí1ásá , jó neYelő munkáYal 
r:í kell mubirr'. hogy a 6zo!gá atkőz
bm taza, fegyelme1.et.t'n magatartás, 
t'lao!v<ii;, ami gyakor.i jelenség, a bal
esetek elöick'zöi. 

A s7JOl 1<á' aflla vafö ikésoojÖv& meg-
késlelteli a vonaldk �difa�ái. 

A fegyelmeze<lenség nemcsd: a 
dolg-07.Ö nép vagyonát, az utasok 
életét veszélyeztet. baleseloek elö
id<ézésével. flanem ma gukét • 

Y"6CJlaSok életet is, 
1:-r�rt �111 mkJ.den bewiiletes v3'8uta« 
do' g-o7'lma:fc feh H�go:::,üó muni.::á, a: 
harcolm a, munkú gyl.'1001 meg.- zi ár 
rlihitSáért. Azok. akik fegyelmezetlc,,1l"k, 
akadályozzák a va;;ula� dolgozók«!, 
pár11111luwk es R,í,nsi e!,1árs11uk re'f 
öszi forgalommal kapcsolatos joga
do/om betorlúsábar1. 

Az őszi forgalom 

lebonyo!fo'i,;áiba,u a1. .. osz1 forgalom 
legjobb do1 gozója" címért indított Vl'r· 
,;en:,,nek vannak komoly Nedményei : a 
túl ·irly-tová!bbitás. i ráayvonatok '< 'p. 
zétSI.', a koooi jobb . ldhaszná ása terén, 
a mozdonvok is több kilomé'.ert iut 
naik naponta. 

A va,sutas dof,go,,ó1cnaic a-z ősei foc
gaiomb3e1 mutatkozó nehézségeket 
azonl>an a ve.rsenyfe11.aület touábbioko. 
zásával keli Jeküzdeni. Vi:.,,sg-áljuk meg 
mi i" a vasutasnapon 1et1 fel-ajánr{1-
;;urí<a{, m't valósitottu.1k meg beliílt,. 
A•he>l el·végez<tiik a felajánlott mu�kiá(, 
tegyiin<k újabb felajánlást, ahol pedig 
lemaradá van. hozzUlk ·be. 

a Nagy Oktlóberi Szocialista Flll'-
radalom évfordulójára. 

Ta1'101Atnok e�tel ömnaguoklnak, a ha
zának. 

Az ös:ci fö�g,a!cmi zavartalan le'bo
nvnlitása szirk'Ség&zerüen írja elő, hogy 

A „Szocialista Vasutért" ankétjával, A szolnoki városi pártbizottsig példéut 
amely a kocsiforduló meggyorsflását ankétra h ívta össze a nagyobb sdl

célozta, majd minden magyar lap fog- líttató vállalatok és a vasutas pért
la lkozott. Még azok az üzemek és -szervezetek párttitkárait a kocsiforduló 
válla latok is, amelyek nem vettek részt meg'gyorsítása, a háromnapos kocsi• 
a megbeszélésen, tanultak a közölt forduló megteremtése érdekében. 
anyagból és munkájukat, kevés kivé- Ez a támogat/is sokat Lelenlett a 
lellei megjavították. szolnoki cukorgyár és kozraktárak. 

Ahhoz, hogy a szá l l íttató felek és valamint a vasút mUJ�kájának meg
a vasút dolgozói mégjobban megjavít . javításáb�n. Rakodóbngádokat szer. 
sák munkájukat, !eztek es _éjjel-n�peal.  vasár- . és 

a népgazdas • • d keit . unnepnap szunet ne kul folyik a k,. és ·
r
· .. . • • ag er e en�yire 

I 
berakodás. A városi pártbizottság e mto kerdesben komoly segf�fet segítsége gyakorlatilai;t" azt jelentette, 

nyujlottak mindkét fél részere a hogy az ankét óta kényszerkirakás 
megyei és városi pártszervezetek. nem fordult eló. 

Csontos János forgalmi-\rigáttJa jó •módszerének köszönheti 
erszágos második helyezését az őszi forgalmi versenyben 

Az. 56z,i csúcsforgalom gazdaság,JS 
� m.aradéktalan I_IE:,bonyolitása meg-

, koV>e'teh. hogy eléquk a háromnapos. 
vagy ennél rövidebb kocsifordulól. 
A . kocs�fo�dul� �eggyorsitásának 1 egyik donto tenyezoJe az a teljesít
mény. amelyet kocsirendezöink vé
geznek. 

Alig va11 ltocsfrendezö, lirTtl íre 
verme ré<szl .Az öszl forgalom leg
jobb kocsimes(eren címéért folyó ne
mes versengésben, mint ahogy szá,z 
éis sz.áz brigád harcol a to(a,fó-<brigá. 
doknak kiiűzött vándorzászlóérl 

A dolgozók jól tudják, hogy a 
csúcsforgalom sikeres lebonyolítá · 
,úv:il újabb gyárak, üzemek, szo• 
ci.i bta a lkotá ·ok felépítéséhil7. já
rulnak hozzá tervszerű szá!!j.lásuk. 
kaL A közlekedési kormány a versenv
ben elért legjobb dolgozókat, brigádo
kat juta lmazni fogja. Ezzel is érde
ikeltt,; a karja tenni abban, hogy a kö
zös jó eléréséért folytatott harcát a 
dolgozóknak ö�szeköti az é,enjárók 
hasznát szolgáló jutalmazással. 

Lapunk mai számá'l>@n. a .Vasufa,� 
Versenyhiradciban" közöljük, hogy a 
legjobb forl!'almi brigádok között má
sodik helyezést ért el országos vi
szonylatban Csontos János munka
me,;.tcr és brigitdja Rákosrendezőn. 

i. em olyan könnyű a „legjobb kocsi
me,t,,r'' címet elJrni. A apnsan kell 
d lgoznia brigádjának ahhoz, hogy az 
egy kocsira e,ö mozdiiási egy,égidöt 
a legmagasabb százalékra tel jesítse, a 
vuna•oirnt pedig helyesen rendezze és 
a tervhet viszonyítva a Jegtöbb „500 

kilométeres", ,,2000 tonnás" és négyes 
i<ap,·solt mozgalomban közlekedö vo
natot i1l l itsa össze. A tehervonatok 
krhelését a tervhez vis1.onyítva a 
legmagasabb százalékkal tú l  keil tel
Jesílenie és még sok ilyen hasonló 
munka várja a versenyben résztvevő 
mestereket, 

Csontos János már 1927-óta Rákos· 
rendezón dolgozik. Ggy ismeri az 
áJlomá,st, a reudezöt, mi-nt a tenyeré<t. 
:\ lolatói>rigad mindig százszázalékon 
fel ül telJesiteu és eg)en-letes, biztos é;; 
körültekmtő munkával sikerült is az 
é.-,njanik közé kerü;ni. Amikor arról 
érdektödünk, hogy a te!Jesítményét, 
amely országosan kimagasló ered
mény, minek köszönheti. � ezekel 
mondja: 

- Etnwndom mankam6dszeremet 
a-z újság számára, mert azt akarom 
munkaJitrsaim f.anulja114k be/öli 
Leg/01/.losabb teendő és ettől nem 
szabad elteki11teni, hog_q úgy járom 
be regge1 112 állomást, mintha fé•ig
ko!pezogéµpel volllék. Sok•sok feluéte.J 
marad bennem és ezek visszatükró
zik később előttem a uágánVok bBly-

retét, a kocsik fekvését, a szerelvé· 
nuek rendezésének lehetőségét és ni 

hiányosságokat, amelyek ismere'. i 

nélkül jó munkát nem tudnék vi-
�Zllil. . 

Amikor meggyőződtem arr61, /rig ; 
mi van az állomáson. az átmenes::
tövel, a forgalmi s;w/gálattevőve/ 
alkotott- komplex-brigádunk meg
beszéli az aznapi teendőket. Mi a 
io11tos, mire kell uigyázn.i, mit kell 
kikünöbö[ni. m; az egész napi mun
kának a középponti kérdése. Amikor 
e;;t rnegátlapítottuk, beosztom az 
embereimet. Greguska Fere,u;et pél
dául kncsileaggat.ónak, Bogdán Jó. 
zse')'et t•áltóql/í/ó házulsó embernek, 
Zsíros Istvánt pedig gépkísérönek 
oszt,am be. E/mondom nekik a tee'1.
döket, i,,mertetem velük a helyzetet 
és az eset/eges nehézségeket, 

Minden munka megkezdése előtt 
figyelmeztetem őket a helyes 
összemüköclésre és arra, hogy 
testi épségüket óvják, népgazda
ságunk érdekeit védjék a sérü. 

lésektől. 
Brigádom mi,r1áen tagja tisztában 

van azzal. hogy jét, gyors és pomos 
munkánkkal elősegítjük az őszi 
csúc•forgalom végrehajtását, a terl' 
határidő elötli teljesítését. E7JZe{ pe
aig a s;zocializmust építjük s a b,'ké! 
vc'djük. Nálunk a mu11kajegye:em-
111el 'tincs baj. Meg �aggok eiéged:·e 
brigá<ÚJm minden 1agjávaL 

Miért tisztit a gép 

kétóránként tüzet 

A munka uégé11 brigálIDmma/ 
újból összeülünk és leuonjuk az az· 
11,api munka tanulságait - fejezi be 
mondaniualóját Csor,J,os Já,ws. -
tl1á11yosság is van persze. Baj var, 
u tartalékmozdon/'l!fal. Rossz sunei 
szerelnek s ezt is összekeuerik a 
Jiátnún Kató Fűtőházban szénper· 
nyéllel. am.eUyef most kísér{eteznek. 
Lehe.t, lwgy ez egy nagyobb telje íl
méltyü gépnél jól beuálik, de a ki· 
sebb gépeknél úgylátszik fékezi a 
rrwnkát. A tolatást majd minden 
két órában meg kell szalúta•iunil, 
merl a rossz szénkeverék miatt el· 
magg tüzet „puoolm" a gép. Ha ez· 
megszüntetnék,, t.olatóbrigádunk a 
mainál Jóval nagyobb teJjesitmi11yt 
is elérhetne. 

November 7-re tolatóbrlrádunk · 
váilalta, hogy teljesítményét to-

vábbi 15 százalékkal emeli. 
Ezu/ is hozzá akarunk járulni a ·  
őszi csúcsjorgafom 11Unél sikereseh , 
végl'ehaj1úsálw2. 

p·� r  ,-zervezete<ink sc,kkal jobiban mi .1t l -------------------------------ed<l�. forduljanak a 1ermelés kércJléSt>i 
felé. A termelés kérdéseinek alapos 
ismeretében tudják a va.suta-s dol gozó
kat a lelada.tok megold!5sára mozgó
sií1ani. Az oszi forgalom lebonyo1itása 
zökkenőmen<lesen osak akkor végez
heló el. ha 

a pártszervezetek if'ányí1!ásiivaf 
úgy a szakszervezet, mint a sak• 
vonali vezetők résztvesznek a 

dolgozók mozgósitásáuan. 
Fel'lárjá!'< a hiíboá'ilat és nehéz�. 
A eztatiánovi,,tálc és újHók so'k eeel· 
ben segítoeHék a szakvonali vere!öket 
egy�y szük keresztmetszet telszá
llK!ll á,sá,'l>an. Fordulju .1k most i6 e jgj. 
apadtiatalla.n forrá6óoz. 

Ha a pártszervezetekre, a dolgozókra 
tárn.aszkodu11.k, akkor egészen biZJ/o• 
san sikeresen oldjitk meg az őszi for
galomb61 adódó feladatlltnkat és mi• 
is jelenthet/iik RIJkosl elvtárMak, hogy 
rz vasutasság te/j(lsltette a felemelt öt
éves taro második é'Offl/!lk reá esö 
részit. 
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Szolnokiak az ősz i  forga lmi  versenyben Az emberről való gondoskodás 
a Ferencvárosi Fűtőházban Az őszi csúc6forga:om lebo.1yolílá- gyorsítja a feladatok mego. d.ásál. \:ain ;a.ban nagy fe:adatok megoidáEa ,,ár  segítség a ozolgá ati  ágai, l:özöl l i  

'1ZOlnok á l lomás forg;i mi és kereske. együtlmüködés. ht már lemaradás1 is 
iclmi dolgozóira. a iüiöházra é-5 a tapasz.a :ullk. Az országos kiértékelé.s 

,nühe'vre. Harcban á l ' 0iak az öszi ior• Balogh Antal és 7 !öhö! á l :ó br:gádJ,Í' 
;alom· legjcl>b .; : :omása, üzeme. i[ítö- jelenti, ,al �m n! a 'eggyePgébb keres
!iáza, brigádja és dolg-,zója cim;!érl. kcdelm; brigádot. Ez a brigitd '6zo. • 
Az országos kiizde'embe11 nok személypá'ya11d,·aron dol gozi·c 

a legjobb második forgalmi szol· Megindu lak a culwrrépaszá l iitmá• 
gálati hely Szolno,k .állomás, .1yok, so� ie: ,dná:t áru ,,ár k>':ábbi-

még Debrecen á l !omasl i6 megelözle. , lii.sra az ösz.i osúosforg.a lomban Szo:
A komplex-brigádok mun',ája meg• nok á! lomá5()•1 ,s. 

A szolnol<i qurítón már az utolsó három kocsit löki el a mozdony s a kocsik 
egyenletes sebessé:zqel gurulnak a re-ndezőpályaudvar kijelölt vaqányaira. Tatai 
Lajos tolatá:.vczetö 1 1 5  százalékos teljesítménnyel harcol az ös2.1; forqalmi ver 
se-n-yben. N-e1Tleth István el6sarus fürqén é-s szakszerüen rakja le a sarukat a 

kocsik elé, hoqy az á_rukat és a kocsit óVJa a sérUléstöl. 

É énk élet van a 6Zol noki guri-tó- javaslataikkal segíteni iudjá•k a 6W· 
dombon és körm ékén. Harcban á l lnak da l izmus építését. 
a ·wcsiiordu!ó · mcggyorsí!ásJért. A 
�;,r' noki?k :i.6 és 3.2 kocsiicrdulóná A mühel)' dolgozó; i,; réstl\·e,znek az 
1 artanak. Hián,ossi,guk a vonalok me. ö.szi forgalmi \'ern<>nyben. Takács Sál'
,,cl cends,er'nti :nd i,á6áná: mutatkozik. dor esztergálvos, a Vi l i /a osztálv do' ·\ !ehen·o 1.;dok menetrerdszer;n-t i  in- g-ozríja pé'dául 18 1  szé zalékos éj a·g <1 it á,.,í l az á lomás c,ak 90-95 száza-
!<'kra. a gözlartás i  egységidö, pedig lel jesi'ménnyel harcol a terl' idíielöl[i 
csak 82-90 százalé'ua iudta 1eljesí- befejezést'érl és négy újításával e:·ö�i
len ; .  let1e népgazdasűg.unkat. A béke�ö • 

A h'ányosá<Yok el'enfre müszakon• 
i 

C6Önjegyzé,;i:'I is több m int eg,ha, i 
kéni k

1
omplex�irigádck a:a :dtásá ,·al te- f_i":!.és_hcl járu'l  ho�z� � szeri� znrns 

s�ik Jeh�tővé a_ ko�s,;� gyor� n1o_zgat?� ep1te_�enek meg-�y�rs'.�asahoz. Lgyan,lt 
sal. Pcnzcs \ ' a d,m1r  kocs mester es Bag, A 1!a 1 ka za nko, acs 

vállalta, hogy 
Nagy Októberi 

novémber 7•re. a 
Szodalísta Forra-

dalom évfordulójára befejezi évi 
tervét. 

Vásúr Józsei tüz: ·-:oYács 165 nappa l 
előbb beiejezle ezévi tervét. A do:go-
1.ók azonban hel}telenitik 

a rossz munkaszervezést 
amelyet a válla lat  műszaki rnzetése 
végez. A Gazda-mozgalom rnegtakarí
lH6íl i t  nem értékelik kl és ez fékezi ·a 
mozgalom kiterjes1,tésél. A ,·er,seny 
nyilránosságárn' is. l>aj van .  Nem nép
szerlisi t ' k  kellé- iormában az elenjá0ó 
dolgozókat. pedig a ·,ocsioszlálv nap. 
ró( napra jobb eredményeket ér el a 
Gazda-;no,galomban és erö\eljese, tá
mogatja az öszi forgalom lebonyol ,
tásál A k;;zánko\'áos-mühely egy hó
nap alat t 30.000 forint megtakarítást 
ért el a mozgalomban. 

Négys%áz újítás 

az újítási héten 

Sok rejtett (adalék kerül� felszínre 
az „Ujítási Hét" alkalmával. Közel 
neg-vszáz új íbs! ad,ak be a dol gozók. 
.Jdlemző az ÚJHá.st giil ó hürokrat.á'<rn 
B11!ózs Józ.s<'f ese!e. Ba.'ózs l akatos 
(1j í íiísi ja\'as'atá,al a rúgókötegek át. 
alakílásá1 kezdm�énl'ezte. A fe'.söbb 
mHszaki ve, etők nem iogad'ták e' úji
\á5ál. de késöl>b rendele1Heg ,ezettet
tck be. Erdiis; Gnh é6 Mihál.11 János 
újítása p0'd.fo! 22ií.OOO forint megta
karí• ásl eredményezett. 

A szolnok ak kiiszqbö!jék ki a fenn 
a ! :ó hiányosságokat, lámaszkoújan&k 
mun•kájukban a pártszervezelek · rányi
tására. a szakszervezet. a 6zakS1Zolgá
lat segítségére és vigyék lendü :etesen 
harcukat 1oYáob az Ő6zi C&Úcsforgalo!Tl 
gyözelméfrt. 

A kor.a reggeli órákban -neglátogat- egyaránt állják a sarat forróságf?an, 
tuk a Ferencvárosi fütöházat. Egy viharos szélben, záporba-n é6 hólu-
pi l '.anatra nem áll meg a munka ,a \'ásban .  
Fü töház területén. Ugy do!goznak, Megnéztü.·, Peczéék lakhelyét. Hát hogy a magyar vasutasok Rákos; elv- biz.onv itt nem i gen nyi:vánul meg társnak tet t  ioga cla]rnát megva lósít- a,lkotmán yunk, rendelkezése, az embersák és sikerre ,·igyék az őszi csúCiS, ről való „gondoskodás. A mosdó ki<:si forga lum fcia,data il. e lcsegitsék az és szennyes. A helyisc'g sziik, alig 1951 . éves terv tú! le,jesítését. A ki - for,du'hatnak meg benne, pedig sokan rakómuni,ások nagy lendülettel ürílik mos:;ák le a port, a piszkot a szene(é.5 a kocsikat Tudatában v.annak a nnak után. A helyiségből kacskaringós léphogy ezze; is meggyorsítják a koC6i- o.•ön felmegyünl{ az eme ctre. Dc itt fordu!ót. De azt is tudják. hogy min- már nem tanácsos felál !ni ,  annyira den gyorsabban kiiirí1ett koc,si a n<'P· alaC60ny a heMség. A tiszlaságró'. gazdaság erősítését. a szocializmus , 
g�or6abl> ütem(i építését fol,o;:za Lát- ne is besu<!jünk J tt „takarít' özv. 
szik, hogy mindannvia n  i;zocial ista VÍ.f! lrrréné, ai,i elpanaszo!ja nekünk, 
,·ersen� ben , agyunk. hogy hosszú időn át nem kapott új 

A széntároló köz0lében szá l ásolták : seprűt és persoe seprűcsutakkal jó 
el őket. Pecze Jánost és társait, akik , munkál végezni nem lehet. 

Orbán s:::ertá,jónök felelőssége a túrlietetlen állapotokért 

Egy félemelette1 :ejjebb már ta1á:unk 
egy n yolcszor négymé.eres szobát. De 
itt is tútzsufo'lak az ágyak. a ia aklP 
szögeket vertek a dolgozók és arra 
akasztj.>k fel a ruhájukat. Itt 16-an 
.. pihemu:k '' és annyira ciZÜk a he'yi -
5{"(;, hogy jóiormán t akaritam 5em :e
het benne Altalában a 5zob:ikban 
egy szei,r;;_ny! sem ta;álunk, a fa.on 
lepi a Por a dolgozók ruhadarabjai•. 

tanya keze:éséhez és tiszlántartásához 
egy lak!anyaör? 

Félévvel ezelőtt - 5z,á!t közbe Pin
ffr Bé:a dolgozó - olyan munkaerö 
rnlt itt, aki amellett. hegy a l a'<ta· 
nyál rendben tartotta, még a terme
'.é,ben 's .résztvett. Ezt a do'.gozót e: 
,·onták i nnen. 

Az- Igazgatóság 
IV. osztálya a ludas Sajnos régen á1 ! így ez a helyiség 

- árulta el magát Orbán szertáriő
nök. Arról már nem be.;zé't, hogy 
miért tiíri el ezt az áLa{}�tol. Pedig 
az üzemi bizoU sáJl már több ízben fel 
hída Orbtiri f igyelmét '1- s  a do!gozá:· 
nem egyszer tettek panaszt nála.  0 
auinban �k azt hajtogatia, bog,· 
már „papírra vetette". NyiJ,·án aúrt 
nem !elt be1öle s.ernrní. A s.zertárfőnök 
még mindig- bizik a bürokrácia ,,ere
jében'' és nem ismeri az cgy<!ni fele-

Az cl enség nem néz, i  té1!eniil a lö..,;ség elvét. �\inden! az igazgató-
.;zolnokiak harcát. Tihanyi Jenő jegv-

1 
sá�ra hárít, de egy sort se,� írt 

Semmive· sem jobb a helyzet a női 
do gozóknál. Már  hosszú ideje húzó• 
dik az ö!lözöszekrények bevásarlása 
Uiltázi elvtárs. a fütőház ,·ezetője már  
több izben kérte ezeket, de  n buda
pesti MAV Igazgatooág IV. Osztálya 
elutasította a kérelmet. Ujházi nem 
hagyta annviban és a z  elutasításra 
a dolgozók érdekél>en isméte'ten kérte 
az 50 daral> ö'.tözöszekrénvt. Ennek 
már idestova háram, hónapja, de az 
igazgatóság iüle l>o!ját sem m'>Zgatj.a . 

. . . . . : vo. na a szakszer,ezel Munka,edéln, v1zsgalo i gyekezett be,.onn1 munkatar· Osztái\'ának és nem is sietett [elke-
sail az el l imség usu'. yába, de az ön- re&ni a vasutas dolgozók jogos köve
tu<la!os do: aozói; 'e'eplezték. t:ayan- te'éseiért harc,:,'ó ,.Szocialista \las
i gv Já rt S;,lógyi János í6, aki "'iebe- tít�rz" �zerkesz!ősé�ét _s;em . .. l.apu".k 

ma� szamta lan esetoer Jart kozbe a bu
rokraták e' 1en és meg is lett az er�d
ménye. A p.irl, a SU!h:'zcn·ezet ,cgí
tetl bennünket Hyenkor és a do gozök 
látták, h0g-v nemhiába i rta-k nekünk. 

r·sü ,e a vasútra érl,ező nö: dolgozóka-t. 
uszi,otl e ' l enük, de 50- 100 forinlért, 
mint a segédhirní.al dc:gowja. ,.e/in• 
lézte·• a nyugdíjasok iígye't .  Ha6on ló 
ügyek-ről rirn(ohák le a lep et a vizs• 
gála tná', m i re a dolgozók .követelték 
S:i/úgyj el távol ítását. 

Jó lenne, ha a felsőbb szah�zetés 
,·égre rendezné a fcls,.abadulá,. öla 
húzódó ferencvárosi laktanya kérdé
sét. Miért nincs rend.,zeresih·e a l·ak-

Buda>1i főtanácsos, a hudapesti MA\' 
i l(azga!<iság IV. Oszt:i vának do1go
zója az e:mult napokban tarloH 
cl '.enörzé.,e s:irán i:,:en ut asítási adott 
Diós művezetőnek: ,.a 11ői dalgozók 
miután a gyapotraktárra, jelenlegi 
,.i.illöztijiikre" szükség van. menjenek 
át egy másik r-aklárba. jó lesz az is 
öt1üzúnelé." 

A\egnéztük az „öllöziit" és megál-
1apitoliuk, hogy méir az előzőnél is 
piszkosabb. erősen kálrányszagú, 
e17�szséglelen raHárhe'yiség. Bodoki 
fötanilcsosnak nyHviin nem ártanél 

br'gádja 1 20, Balog!, I gnác térfe!vi
g,·ázó �s br'gádja 105, Horváth [st 
,.,.,,, forgalm i  szo'gála•te\'ii ,!-s brigádja 
1 J CJ százaékos ál lag-!cljesílménnyel se
g-ít i a három11apoo \:ocGi fordulúé-rt ví
rntt harcot. Az ú i ítást elkenő bürokraták 

e,n pár heíi öltözködést véi?rehajtan, 
eblwn a helyiségben. lt-gal,íbb más 
k:-,r n�m venné o v könm-en a ffüőház 
hiJnyzó öt ö tözöszekrénvének a kér
déséi, s megértené, h 1gy · a vasútt,n a 
fprmelömunkába á l i tott nőtkel ho. A hal\'a 1 ial; pá rosversenyre hívták 

Szo! noko: és jelen'eg 1 2 1  s�áza:ékos 
terde'.jesí•{ssel ,·ezetnek. Igazgatóság' 
Yiszonv'.a 1ban Szo!no� úlomás - az 
os,;ál,•:iban lé,ő á l lomások közölt -
7 1 .67 ·ponttal el.sö helyezést érl el. 
Erre i.s joggal büszkék a szo noki dol
gozó',. 

Mcg1 álogatjuk a gurító1. Három óra 
le é j á r  az idő. B,utai Imre. a gurító 
to:a iás,·ezelCje, akiről az á l lomúsiak 
bibzkin em 1ékeznck meg. arra panasz. 
1,;cdik, hogy gyenge napjuk rnn: a l ig 
(!urítol! 900 kocsit. Együtt dolgozik 
Tórh I. János gurító csoporh ezető,el. 
Tóth János Í5 élenjáró doigozó. A 
mul'. év· őszi iorga'omhan 68.000 ko
Cs'i gurílol! le m i .1den ba leset né kü 
\\eg is kapta az iiszi c51'icsforgalom 
,·er_-.eny�nek kiérféke;&,e után 11.4 fcg. 
iobb gurító" címet és a rele j,áró 2000 
iorint jutalma[. 

Tóth János még a 1a, a:yinál is iob
han akar do' Q"ozn i. mert tudatában 
,·a :1 anna·,. hegy a,� ide· őszi iorgalm' 
fe' adaiok a tava·vi�ál közel 40 5záza-
1�· kal nagyobbak: 

A tervbrigádok 

csak papíron „működnek" 

HiánYo�sag:,k s ,·an .1ak az. á' lomá
son. A; á :o.más vezetői nem 50kat 
g-o,1do'11ak a következő tern:,· e!őké 
szül elei re, 

nem műköclik a tervb•·igád, s így 
nem ,•eszi!,; figyelembe a dolgozók 
javaslatai! a harmadik tervév elő. 

i<észítésénél. 
C,a·, papíron .. miiköd'k'' és te,·ékeny
ségérői még csak nem is tudnak a 
dolgozúk Pedig sok értékes jarns'ato! 
!�tlek mác a do: gozúk, hogy hozzájá
ruljanak a gyor.s �s biztos munká 
hoz. Cs Sebestyén P.ál kocsimesier
nek <is ;ár5a inak javaslata a vágány
".; ·úzat át<'pítésé·:el ·,apcso1alba.1 .  még 
ma i·s .. pihen" Az újílá,' bizot,ság 
nem harcol t következetesen és elodáz• 
ták a ja,·as.at ·árgyalé,-� t .  

A Szo noki ,\\ [íhei,·ben sem mü,,ödil; 
a ten·b(gád. A ,...i l l a l a• vezetősége 
mega·akítol!a ugyan, de miután Tócsi� 
Károlv eld árs. műszaki igazg-ato 
ücLü:11( ment, a ten·készílő brigád :6 
„üdiif". Pedig a miíhe!y do: gozói azt 
várjál.;. hogy az 1%2. éd terve• ne 
!a 1uár 10-.én ;,,11er•ess·'k a dolgozok· 
q,l, hanem a, a:,:;ák be.e őkel, hegy 

mé'l a SzABAD N EP  fi!rtlJ1ezelirélől fem ridÓl1ok ví.r1zo 
hogy „igazukat" bizony ítsák 

Amint a „Szocialista Vasti 1éri'· 

1 
kiin k. Arra kértem a munkás:evele· 

szeptember :3- i számáb,111 ol ,·ast.im, zésl, hogy vizsgálja meg az ügyet, 
rész'eles beszámoló jelent meg a amely nem Gödény Vince ügye, ha
szeptember l · i  or,zágos vasu,as ú j í lc, nem minden új itóé, ak ik  a szociaiiz-

min isztérium 7. Szakosztályától, hogy 
javaslatomat 24-én 9 órakor ti1rgya l 
ják Ebben a1, időben DISZ Pol i t ika i  
fsko'án voltam, s nem vehettem részt 
a tárgya láson, de az eredmény! mind
ezideig nem közöHék velem. 

érlckez lct lefoly,\sáróL Ezen az érte mus épí téséért harcolnak. 
kcz '.eten ma,g-am is réezl Yettem és sú
lyos bira la tot gyakoroltam a felsőbb 
szakvezetés munkája felett az újí• 
lásokkal kapcsolatban. 

Most elmondom. hogy miben áll az 
újításom és azl, hogy hogyan bánlak 
cl java.;latomma., a mely 

80- 1 00.000 forint megtakarítás 
mellett csupán az őszi forls'alom
bat1 80- 100 kocsit szab11ditanánk 

fel más célokra. 
Egy évvel ezelőtt, október 20-án a d  
tam be a helyi újítási megbizol(n;\ 
újí tási ja,aslatomat. Miután a mü· 
szak i  fel iételel,et helyi leg nem ismer 
tük, a j a,aslalot rajz nélkü l  tcrjesz 
tettük iel a debreceni M \V l ga.•gaHí· 
ság- üzemi litkársi:ig-ának. í:.�" li'? 
mull'a az igazga (ós:,g- kérte, hogy a 
javaslatot n(•gy példám·ban. rajzza: 
e l lá tva terjesszük íel. Ebben az 1dii
ben újítási megbizoltunk szabadságon 
, olt és igy csak 3-4 nap késéssel 
!ud,uk elkészíleni a rajzokat. ,\z 
:gazgal,iság ez é,· január 6-án am.il 
értesített, hogy a javaslatot dön!(; 
végett a közlékedés és poslaiíg\ i 
min isztérum i l . ctékcs szakosztálralw. 
felterjesztette. Ezután a helyi ú jítási 
meg-bizoll és az igazgatóság siir,;c· 
lésére 

a minisztérium 'április 20-án arról 
értcsitett, hogy a javaslatot a 
szükséges rajz hiánya miatt nem 

bírálták el. 
Amikor azt l áttam, hogy a minis 

lérum i l letékes szen-ét nem az érdek 
i', hogy egy_ újítást , m,nél hamarabb 
!l') a korlatba u l 1csscn. hanem az. . . J()i,·, 
a bürokrácia szabályainak m�gíclel 
jen az e l járás, - levelet írtam 11 
,,Szabad ,\'ép" szerkesztőségének 

Azzal a biza'ommal fordultam pa· 
tunk központi lapjál1oz, amely un 
nyira jellemzi a dolgozók töi11C'.(e· 
és a . .S.zabad /\'ép" kapcsola :,, t .  '
amdv ann,i hiányosságol tár( mfir 
iel és annyi .segítséget nyujlutt ne 

az őszi csúcsforgalom megvaló
silásáért, a háromnapos kocsifor
dulóért, felemelt tervünk túltelje-

sítéséért küzdenek. 
.Júnus 2,1 én a „Szabad .\'ép'' ér!esí · 

tett a ki,·ízsgálas eredményéről. Ebből 
azt Yctlem é5izre, hogy 

a minisztérium is · félrevezette a 
,.Szabad Nép'' á l ta l  kiküldött elv· 

társat 

azzal .  hc,gy a javaslat beyNelésére a 
kocsikat az átalakítás elvégzése cé, · 
·ibói ki kel vonni  a forgalomból. 

Persze én már számoltam ezzel a 
lrhc öséggel és 

n1-<r a javnslatomban előrebocsá.
tottam; a 1,ocsikat nem kell k i ·  

vonni a iorga'omból, 
m1uián az újilc,tt ra�oncák a kocsik
ról leszerelhetők. 

A köz'ekedés· és postaügyi  m i.n isz . 
téríum a ja,·aslal c!utasi!ásánál az 
őszi csúcsiorgalumra hivatkozott. 
Uqya�akkor nem ,·et·e tek:·ntetbe 
JZI. hogy a kocsik átalakításánál ép
"rn az vol t a célom, hogv a rönk-kü i 
demények tömeges száll ításakor a 
meglwsszabbítolt rakoncá,·al az 'lx és 
:-il' kocs ika t  hordképcsségig kihasz 
nálnán�. Ezái,al. amint már be,·cze. 
liímben elmondottam, �ppen az őszi 
forgalom előmozdítására 80- 1 00 ko· 
csit tudtunk volna felszabadítani. Ez
á : ta l  

csupán záhooyi vonatkol.ásban 
é\ente közel 1 00.000 forint meg
takarítással segítjük népgazdasá-

gunk erősödését. 

Biztosan lud juk, mi új itók, hog-y az 
őszi c,s:'1csforga;omérl, a háromnapos 
kocsifordu ló. a terv teljesí téséért és 
nem utolsó sorban a béke megvédé 
séért foly!ato!t harcunkban számítha · 
lunk  pártunkra, s szakszervezetiin l, 
f ig:yelcmmel fogja kísérni az újítást 
elkenö bürokratákat, akik akarrn-aka
ra 'an ma is az _ellenség szekerét 
lalják. 

Gödény \lince 
főá l lomáselöljáró, 

Záhony á , lomás dolgozója 
A SZOT Titkárságának 1 950 július 

26-i határozatával k:i.!)cso:atb,,n n 
vasu!asszakszervezet elnöksége hatá• 
rozatot hozott, majd ezt követőleg a 
vasutas újítók értekezlete összeiilt a 
s.zahszcrvezct központjában, hogy ért
hető és hathatós bírálatot gyakorol
janak az újítások elsüllyesztése miatt. 
Gödéfly Vince egyike volt azoknak. 
akik megértették a sztálini tanítást és 
segítséget nyujtott ahhoz, hogy a 
vasutas újítók mozgalmát a szakszer
vezet, a párt segítsfgével k imozdítsa 
egyhelyben topogásából. A SZOT 
e lvtársi birála1a ulán a szakszervc,et 
Gödé11y Vince ügyét sem ;engedte el
kenni. eMek volt köszönhető, hogy 
az I. Szakosztály végre foglalkozott 
az újítással. Gödény V ince 1egrövidcoiJ 
időn bcliil választ ka11 javaslatára és 
újítását némi módosítással fokozatosan 
fe'has211álják. 

A szakszen·ezet azonban azt i• 
meg fogja nézni, hogy szükség van_c 
a szakszolgálat által javasolt 3,270.0r,r 

foriflt átalal<itá.si költségre és miér: 
n�m lehet Gödény Vince eredeti ja-

Hozzátarloz ik az igazsághoz az is. vaslatát. amely jelentősebb bcfel<tetés 
hogy a szakszen·ezet központjában nélkül hajtható végre. - 111egvaló
me::!'lartott vasutas ú jító értekezie1 sítan;. Azt akarjuk. hogy az alkotó és 
nagy segítség volt s1{1munkra. A újítókésuég zavartalanul érvényesiil· 
s7akszervezet vezelöi máris kiránlot- jön és e cél elérése érdekében meg 
Íúk a mozgalmat egyiJelyben lopogá 

I 
kell !<YÖződnünk arról. hogy nincs-e 

sábóL Ebben nagy segítsfget ;,·entetl ellenséges szándék egy-egy benyuj·
. a SZOT bírálata a szakszervezet felé. tolt újít6.s megváltoztatása, vagy el 

Szeptember 20 · án értesítést kaptam a tanácsolása mögött 

�n ke'l bánni .  
A szakvezetés úgyláiszík nem ol-

. va5ta a minl,ztertanács hat.ir11zatát a 
munkaerőtolforzás és a do!gczúk el.  
67,á-; l ásolásáva( kapcsolatban. Dc a 
szúszervezel•i ü;:emszcrvczet vezető-
sége &; a pártszervezet sem támo
gatta a jelek 5zerínt ke' lő  sú:1lyal a 
füt&házfönök.séget. Nem ál ltak sikra a 
l eg'föbb értékért, az emberért, akik 
a 6zocial izmus g-vorsabb ütemű felépí
lését vál'al tá'k A párt és a kormány
zat minden támogató;! mc�ad a dol
gozók számára és határozatokat ho:1'.
!ak érdekükben. Ugy:átszik .azonban a 
Ferencvárosi Fülöház i l 'etékes 6Zer
vei, s döntően az l gazga!ós�g nem 
szerzett tud�mást ezekről a határoza· 
to·:,ról, \'agy még hosszú hetek ke1 le
nek ahhoz. hogy az Al l amvasutak 
kacska ringós ügyirat6ül lyesztöiben el
intézzék a dolgozók ha:aszthata!•an, 
szociális yédelmü.kel szolgitió l>evá
súrlGsl. UgvanÍ(l'Y rcndczrn kell a 
széntér hcp0hupás, bombatölcséres te
rülelét és a do1g·,zók munkáJa meg• 
könnyílésére görgős fo,gr\i·at kel l  a 
sínkere�ztezéselmé• fc'ál ' ítan i. 

Ajánljuk a több; üzemeknek ís, néz
zenek körü! a portájukon és tegyék a 
do!gozéik munkáiál azáltal is könv
nyebl>é. fokozzák ,cr.senylendülelükel. 
hogv szocia;Jista �ondoskotlásban r�
szesíti k  őket. Gonc',.,k,,dnak arro 
hogy nehéz és fiirP f- agos munkáju� 
után kel lőképpen kip'henhes-•ék ma
gukat, hogy músnap fe'. fr•�sülve, újult 
er,'ive' lá thassanak munkához. 

A lap harcoln i  fog a do'gozókér' 
és krpe!fongérezzük azc'rnt, a-k ik köz
yelve vagy kéizyet1enül ellenségei a 
szocial ista építésnek, akik kerékkö!ii• 
az <"mberről való gondos.kodásnak, a 
párt- és kcrmiinyhaüirozelok végre· 
ha jlásának. 

� "'ll,,�� .... --- -• ��-...��
,.. 

. :.  ,-,..,: , J. 
,zcet,O. ·.. . 'fVt:/JlUM'l,, 
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Fődi Sándor sztahánovista ifjúmunkás mozdonyvezető fellúvása : 

lndítsunh versenyt 

� úhi e.,ÚuLrttV�at7c,n, 

�� · . ,  
Az őszi csúcsforgalom mindig nagy 

feladatok elé álí ított bennünket. A 
megnövekedett forgalmat z.avartalanul 
kell lebonyolítani. Pártunk, a szovjet 
vasutas doigozók tapasztalata; nynmán 
megmutatta az utat, hogyan lehet e 
nagyobb feladatokat sikeresen megol
dani, hogyan kell megiévö mozdony
par,'<unkaf gazdaságosan, tervszerűen 
kihasználni. 

Az elmult őszi csúc,.forgalom i,dején 
határoztam el, hogy a DJSZ-tagok kö
zül egy i fjúsági mozdonybrigádot szer
vezek A pártv-e1.etöség segftségével 
megalakítottam az első 424-es Ságvári 
DISZ-mr,zdonybrigádot és hosszúlejá
ratú versenyszerződést kötöttünk. Ok
tóber 2-án indu'.tunk utunkra és moz
donyunk két oldalára büszkén h<tuk 'lri. 
hogy a brigád ötez,er forint békeköl
csönt jegyzett. Ezzet is hozzájárultunk 
ahhoz, hogy újabb, (<0rszerűbb moz
donyok iu&<Sanak a magyar pályá
kon. 

A párt I J . kongre56zusa előtt Lengyel 
;József el,iárs sztahanovista mozdony
vezetőt hívtuk ki versenyre. Mi 22 szá
zalékoo széninegfakarítást vál lal tunk 
és 26 is.záza< ékot értünk el. Brig,ádom 
mal együtt állandóan tanulmány'>rlam 
a szovjet mozdonyvezetők é'.etét., mun
kamódszereit és igyekeztem azt szá-

cína elnyeréséért! 
munkra ha,;znosítaní. !gy szerveztem 
meg az egylapátos tüzelést. 

Eredményein·, e!ér�sében sokat segí
tett, hogy közösen beszéltük meg· ho
gyan iS végeztük el a reánk bízott fel 
adatot és legközelebb, hogyan tudnánk 
azt még jobban megoldani. ,,Az Urali
hágókon'' című leírás tanulmányozása 
után áttértünk a harmadrendű Gzén 
tü�lésére és ezt a kezdeménye:zést el
terjesztettük az egész országban. Ezzel 
a módszerrel az augusztuG havi érté
kelésnél már 15.052 forint érlékű 6Ze.

net tákarítottunk meg. A mí jó ered· 
ményeink hozzájárultak a·hhoz, hogy a 
Hámán l(ató-fűtőház elnyerte az t<l
üzem btünle tést. Munkám eli-smerésiiüJ 
párlun,k <is .'{')rmányzatunk a Munka 
Erdemrend bronz fokozatával tüntetett 
ki. 

Az ez évi csúcsforgalom reánk, 
vasutas fiatalokra, nagy feladatokat 
ró. ./lle� kell mutatnunk, hogy való
ban a l(omsromol példája nyOIITlán ha
ladunk előre, a kitűzött úton. A szov
iet tapaszta!alok felhasználásával for
dulok valamennyi vasúti sro:gálati 
hel v iiatal @lgozóíh'>z: indítsunk ver
senyt az őszi csúcsforgalom legiobb 
ifjúmunkása eím elnyeréséért! A ver
seny keretében küszöböljék ki_ az ed-

digi hiányosságo',at, a munkafegye
lem terén mutatkozó lazaságokat és 
járjanak é!en a feladatok megoldásá
ban, 

Ennek érdekében vállalom: hogy 1 .  
A 424-es ifjúsági mozdony napi 63 
százalékos kihasználási teljesítmé
nyét 70 százalékra fokwom. 2. Mo
sástól-mos.ásig mozdonyunkon a 
brigád 30 ezer krlométer utat tesz 
meg. 3. November 7 tiszteletére a 
pemyetüzelést a G.lzda•mozga!om 
keretében tovább fejlesztjük és ezzel 
szénmegtakaritásunkat emeljük. 4. 
December 21-e, Sztálin elvtárs szü
letésnap ja tiszteletére évi tervemet 
november 1 0-re befejezem. Bri<?á
domma) együtt példamutatóan ve
szem ki részemet az idei DISZ
oktat.ásból és a párttól kapott fel· 
adatokat maradéktalanul végrehajt
juk! 

Vas utas fiatalok, csatlakozzatok 
felbivásomhoz! Előre az osz1 csúcs
forgalom sikeres lebonyolításáért! 

Födi Sándor, 
a H ámán Kató-fűtőhá,z sztaha
novista ifjúmunkás mozdony

vezetője 

-11 vasa/as szakszervezet 
11ándorzászlóf ulopiloU 

az őszi forgalmi versenyben legjobb ifjúmunkás és ifi brigád számára 
A „Szabad !fjúsá/;(' szeptember 22-, 

S2ámában Fődi Sándor sztahanovista 
mozao/1.11,,ezelö ifiúmunkás leve,ét kö
zölte. Ebben Födi elvtárs versen11re 
szólítia a vasutas fiatalokat az őszi 
forf[alom leJ:!iobb dolaozóia címéért in
dított versem1en belül „.4 lef[jobb ifi
doi,!ozó" cím elnqeriséért. 

A vasutas-szakszervezet központi ve· 
zet.öséae örömmel te/le m.ci.f!.áévé Fódi 
Sándor ielhivását. Szeretnénk, ha ez a 
kezdem.én,;ezés a /iataiok között kiszé
lesítve na1<t;mértékben elösef[itené a 
tavalyinál közel 40 százalékkal maf{a
sabb ősz; szállítási feladatok teljesíté
sét, a kocsifordul.ó mejff{yorsítását. 

Födi Sándor elvtárs ef[t;ike azoknak 
a fiata'oknak, akik már nem eRIJ kez
deményezéssel se}!ífették az őszi fel
a.datok elvéazését, tervünk túlteljesíté
sét. Fődi elvtárs és brigád;a 

mozgalmat indítottak a gyengébb 
minőségű szenek felhasználására, 
kihívták versenyre a Román AJ
lamvasutak egyik ifjúsági moz-

clonyorigádját, 
ho.(!1/ versen,;ükkel hoZ2ájárulia11ak 
Sztálin e.vtárs 72. szüi•etésnapiának 
tnéltó meaünnepléséhez. 

Azzal, hof{t; a 424-es ifiúsá}!i rrwz
donq napi 63 százalékos kihasználási 
/.eljes1tmén.11ét 70 százalékra fokozzák. 
a „mosástól-rrwsás(f["-moz{!alomban o 
brigád 30.000 kilométeri akar 1neuten• 
ni, ho.f!._l/ november 7-e tisZieletére a 
pemyetüzeléssel üiabb szémneatakari
tást érnek el, s h.of{l/ december 21-re, 
5ztáíin elvtárs szü!.etésN1Lpja tiszteleté
re. évi teruül,et rwvember 10-re befe
jezik, - péidát mutat minden maf!.qar 
vasutas fiatainak. 

Edd.i.R is született már jó sok ered
mén.11, vasutas f,araliaink több üze
münkben éleniárnak a munka/ef{11elem 
megszilárdításában, az ef!ész üzem 
példaképüknek tekinrti őket. Az Eszak1 
Jármlí1avítú CV. Oiel! Koseuoi-brif[ád
ja már félórá,•al a munka meakezdése 
elölt munkahe'.11én van és meabeszéiik 
aznapi munkájukat. Jl,;en körüttnén,;ek 
között a ré.(!ebben mé(! csak 80 száza
lékot ;s ali:IZ elérö fiatalok egész rövia 
idő alazt 100 százaí'ék fö,é emelték tel
jesítmenqüket. sok kiváló és kiuvó 
eRuéni te-,.;esílmén11t mutatnak fel, s 
l.egutóbb- vándorzászlót és értékes 
kön,;uiutalrnat kaplak. De nem kell 
messzebb menni, hiszen ili vannak a 
Hámán Karó fíi1öiuíz fiata:iai, akiknek 
;ó munkója n<U!IJ sef[ífséf[et ntJIÍÍ!.ott a 
minisztertanács váruiorzászlaiáért fo
lyó uersem1 meanqerésére. 

Mindezt látva, biztosa-k vagyunk 
abban, hogy a Fődi-brigád ver• 
senyielhivását a vasutas fiatalok 
ezreí fogják kővetni és pártunknak 
ezek a r'afaljai, friss káderei, kép
zett harcosukként törnek előre az 

őszi forgalom harcaiban, 
beváltiáó a hozzá;u.k Fíizött remé1>11°óe1 
és megálljá 1, lre/yiiket feiemelt öt• 
ive., tervünk túlte,jesíiéséért, a bék'1 
-.édehnéért fol11tatott küzd.;•l.emben. 

Munkájukat, amit pártunk irányít 
segíteni fogjuk, arra törekszünk, hogy 
a vasutas ifjúságot a szocializmus 
építésének szeflemében. a Komszomol 
példáján neveljük és megtanítjuk öket 
a Szovjetunió, a párt szeretetére és 
ezen keresztül a magyar fiatalság 
elött álló harci feladatok haladéktalan 
megvalósítására. 

A t•asutasszakszervezet központi ve
zetősége amikor magáévá tette a va
sutas ifjúmunkások kezdeményezését, 
elhatározta, hogy 

az országos v'iszonylatban legjobb 
eredményt elérő ifidolgozó, ifibri
gád s.zámára és uirvancsak minden 
Igazgatóság területi bizottsága, a 
területén legiobb eredményt felmu
tató ifi és ifibrigád számára v,án-

dorzászlót alapít. 

.Födi Sándornak ezt a kezdeménye
zését azonban nem szabad csupán a 
fiatalok kezdeményezése szűk terüle
tére vonatkoztatni, - e kezdeménye� 
zésnek szorosa,, részévé kell uá'ni az 
őszi forgalom legjobb dolgozója címért 
folyn versenynek, hogy az idősebb dol
f!ozókl?al ef{qiittha!adva l.ef!t;en ez a 
verseny harc az öszi forgalom sikeré
ért, a zászló elnyeréséért. Fasutas 
ifj0munkásoTi! • Csdl/ako.zzatok Födi 
Sándor sztahanovista ifjúmunl,ás fel
hívásához, hogy sikerre vigyük a va
sutasok nagy nemzeti feladatát: az 
öszi forgalmat és ezen keresztül győ
zelemre vigyük tervünk tü/teljesitését 
a Szovjetunió vezette béketábor cél� 
kitüzéseit. 

A vasutasszakszervezet 
központi vezetősége --------------

Kilenc gyermekem boldog jövőjét biztosítom a hékekölcsönjegyzéssel, 
- mondotta Bánsági József a Pályaépítő ÜV dolgozója 

A válfalat központi épületében külső 
és belső díszítések, s kinti építésveze
tőségeinlk zászlódíszbe öltözött üzemei 
köszöntöttel< a koPmánv felhívását, 
amely szeptember 27-én, a koraree-!!eii 
órá',ban :átott napvilágot. A mun•ka 
rneg,kezd-ásekor már .békekölcsön felira
tok jelmondatai. s az üzemi rádió jó 
műsora üdvözölte az érkező dol�ozó
kat. Az i.ndulókoan benne volt a dol
gozók lelkes munkájának. a béke meg. 
vfd,\�ének irányuló elszánt akaratának 
ritmusa 

A .szemlélő számára felejthetcllen 
percek következtek ezután. Megkezdő
dött a második béke ölcsönjewés. 
Mindenki felfig-yelt. mikor Bán.sági Jó
zsef elvtárs, üzemünk egvik dolgozója 
ment a jeg-vzőaszta,-hoz. Fiz.etésének 
1 50 százalékát jeirvezte a dolgozók n8/ZY 
ta,ps,a közepette. Bánsáf[i eh,1ársró! 
mindenki tudja, hoE!V k,ilenc irvermeke 
van. Amikor a jeg-yzést meirfette eze
ket rnon<lotta az őt körü'.vevő do1gozó 
társainak: 

- Elvtársak. boldogan teszek e/.e
,!et a kormá1111 felhívásának. Oröm
mel iN[t;zek békekölcsönt. m.el,;nell 
összege népes családom számára már 
eddif[ ls sokszorosan visszatérült. 
Tudom, hoF<IJ kilenc (!t;ermekem bol
do1t iövöiét biztosítom a békeköl
csöniea11zé.ssel és a mult nqomoru
Sáf!.a után w:mdtalanuf nevelhetem 
fe( őket. Az' is meJ;motulom, hOf!IJ 
tizettef!_t;é-vi háwsséi(!om a.·a:it c,up,ín 
a ;els:wbada!ás után; idők tei:iék IR
hetöt•é, hof[U szépen berende,kediünk. 
Nemré_f!.en háromszobás, kertes la
kást kaptam Munkámat és igueke
zetemet népi demokráciánk e'ismerte. 
Min'l e.f!.t/szerű munkásszármazású 
pályamunká.s't a párt emelt fel, se
gített. biztosította foc•ábbkéozésemet 
és ma már, intézőkétzt, mun.krwersen11-
osztálq,;n� /,elt1ettes vezetője va.f!11ok 
oállalatunknál. Gyermekeim boldo2 

jóvö;ére újabb szerződést kötöttem 
és ezzel is tovább akarok harca ni a 
békéért, r, felemelt teru ·rám.eső ré
szének tiht.e/iesiléséért, am.el,;et nem
csak i6 lerme,ömun ' ·ával, hanem jó 
rnozaa: mi munkával is elő akarok 
seaíteni. 
Befut a jeleniés a Dunai Vasműnél 

dolgozó va,súlépítőktől is. E'oozá:táson 
már az első félórában közel százezer 
forintot jeg-veztek. Vinkler Ann•a női 
kuhikos 12 tae-ú brigádjá'ITal például 
havi keresetúk te: jes összeirét jegyez
tek. Vinkler Anna bri,g-ád i,a nevébep 
kij,elentette: ,.Ezzel is kivesszük ré
szünket a békeharcból." 

Szolnok; Imre sztahanovista kubikos 
pé:.dául 1200 iorint bélkekölcsönt jeirv 
zett. 

A DUNAPENTELEI VASCTÉPT
Től( AZ ELSO ONTONAP SIRE
RÉERT lenduletesen do:goztak. A 
R.ákosi-ifibrigád vasútépí1ői például 
fe:építményi munkán 132 száza lékot 
teljesítenek és november 7-re mécr ezt 
is túlleljesítih A Petőfi-nőb�igád 
ugyancsak résztvesz az őszi forgalmi 
versenyben és a legutóbbi héten pél 
dául 148 százalékos teljesítményt 
végzett. !gy érhető, hogy az önluda. 
tJs vasútépítő dolgozói már a Dunai 
Vasmű öntödei csarnokához vezették 
a vasútvonalat és amint a magasépí 
tök leszereiik az öntöde áclványzalát, 
a vasútvonalat bevezetik az öntödei 
csarnokba. lr-y teszik lehetővé, hogy 
november 7 .re megtörténhessen az 
első öntés Dunapentelén. 

Hosszan sorolhatnám tovább a ,m,bb
né'l-szebb eredményeket. Amikor levele
met írom már 920 forintos átlage-a:, 
közel hárommíllión,á! tartunk é,s ez a 
szám mée- fokozódik. A pá!va.lpi•;;· 
így harcolnak a szociaHsta vasú'érl ' 

Szentirmai Márta, 
a „Szoci al ' sta Vasút" leveleziije 

s 

A kultúrbrigádok 
a békekölcsönjegyzésre való sikeres mozgósítás után 

segítik az öszi verseny kiszélesítését 
A második békekölcsönjegyzés ko

rrwly feladatokaJ rótt ·a kultúraktí
vákra, hisze'! a rendelkezésükre á'ló 
kuJ.türagitációs eszközöket mind fel 
kellett használni a békekö/csönjeg11zés 
népszerűsítése céljából. Az Eszaki Jár
műjavítóban is harci kérdésnek tekin
tellük a békekölcsönjegyzés sikerét és 
éppen ezért fel is készii'tiink kultúr
agitációnkkal erre a feladazra. 

A l( UUURSRIGADOK 
IGAZI MUNl(AJA 

a k.: ,ra délelőtt kezd.ödött. Azokra 
a helyekre mentek jegyzésre buzdító 
csasztuskákka:, ahol segítségre volt 
szüllség. Egymásután vettem az OB · 
irr..da helyiségében a telefonértesítése. 
ket - ,,Elvtársnő, a VJ!l/a oszlá!yba 
kérünk brigádot." A kis csasztaska
brigád máris ment a kész szöveggel, 
ott a helyszí.nen csak a neveket, cso
portokat kellett beilleszteni. /gy ad
tunk 14 helyen kis müsort. Névsunnl 
kiénekeltük azokat a dolgozókat, akik 
keveset, vagy egyá!talán nem jegyez. 
tek addig. de m.eg is dicsértük azokal 
az e:vtársakat, akik a jrgyzésben élen
jártak. 

A X. kerü'eti pártbizottság látua, 
lwgy nálunk a brigádok szorga'masan 
szerepelnek, felkért arra, hogy a 
Ganz kapcso[óhoz is látogassunk át. 
Ez meg is történt. De oda nemcsak 
a brigád me,i/ ki mííscrral hanem 
magukkal vitték Huszár Lajos szta
hat:ov_is!a elvtársunk jegY.zési verseny. 
k1h1vasat a Ganz kapcsolo sztahanovis. 
fáihoz. Böjtös Ferenc11é hegesztő elv
társnő olvasta fel a versenykihívást. 
békeharcra felszólító szavalat után. 

Az első nap jegyzési tapasztatalai
bét' összeállítottunk a nép'l,l?velök sZQ
mára egy brosú.rát agitációjuk segítése 
céljából. Ebben ismertettük a helyl 
eredményeket, az eddigi húzások nyer. 
teseinek számát, megemlítettük azo
kat a példákat, akik követésre méltók 
az üzem do:gozói közül. 

Kihasználtuk a hangos híradót is. 
Folyamatosan isrnertettük a jegyzési 
ereaményeket, a jól jegyzőknek juta
lomlernezeket a.d.tun.k. Második nap 
megszólaltattuk a sztahanovista elv/ár. 
sakat, va'am.i.nt azokat, akik a ;egy. 
zésben élenjártak. l gy alakult ki egg 

nemes verseny a sztahanovista 
dolgozók között. 

A VERSENY EREDMÉNYE 
volt, hogy sztaiuuzov,stáink 10 perce..
ként eme:ték jegyzésük összegét és eZI, 
maguk közölték a hangos híradóban. 
felsZJálí,tva az üzem do/gozóit hasonló 
cselekedetre. /gy jegyzett Rétfa1vi Jó. 
zsef sztahattovista hegesztő 2000 
forintot, Bánhidi János sztahanovista 
marós 3000 forintot, Huszár Lajos 
sztahanovista e,sziergályos 3000 forin
tot. 

Kiértékelve munkánkat, a.z eredmé
nyek mellett hibákat; is tapasztal( ank. 
Brigádjaink nem m.i.ndig voltak tuda
tában annak, hogy munkájuk harci 
kérdés és többször leadták a mii.sort 
anélkül, hogy sú yt fektettek volna 
arra, hogy a do·gozóknál kellő hatást 
érjenek el. Másik hiányosság, hogy 
nem értékeltük ki, lwgy mennyit segí
tett a ku'.túragitáció a kö!csönjegyzés 
eredményeiről_ Brigádjainkat még mi.. 
nöségi/eg is meg kell javítani. 

Mindenesetre a hibákból tanulunk, 
A verse.nykihívást ejfogadták a sikereinktöl nem szédü.'ünk meg és 
Ganz kapcsoló s'l>tahanovistái és most teljes súllyal az ős,zj for• 
ezzel a párttitkár elvtárs szwai galmi verseny segítségére siefünk. 
szerint megtört a jég. A Mocgósíljuk do!gozóinkat az őszi for-
200-300-as jegyzéseket 1200-ISOO t;alom sikeres lebonyoiitása érdekében 

forintra emelték 
/ 

es az� aka.r1uk, lrrgy . üzemünkben 
. . · nyer1ek el a megtiszte!ó ,.ösz, for-Brigádunk a X/8-as alapszervnél is galom legjobb dolgozója" az öszi adott csütörlökö':! es� . miisort _a la�ó- forgatom legjobb brigádjá'' cini.,;Í, a telep1;n w:tc:tt ropgyulesen. A Jegyzes. vá'Uiorzász!éik egy részét és a köz/eke. ben elen1am autogenhegeszlö csoport. dési kormány;uzt által adott jutalma. 

1zak, amely 1025 forin/,,;,s átlagot ért kat. 
el. valamint az átképzősöknek, akik 
fizetésüket mind fú 'jegyezték, juta/om
miisorokat adtunk. 

Laborcz Ferencné 
az Eszaki Já:rmiijavitó UV 
ku!túroiihonának igazgatója 

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

NÉMEDI G YULA :  

„,Mi, sportolók a békekölcsönjegyzéssel is 
bizonyítottuk harcos békevágyunkar 

Alig jelent meg a kormány felhívása gál (a::1· . Sporttársaim valamennyien Ila Második Békekö:osöo jegyzésére, él- zetesukön felul jegyeztek és emellett sportolóir1k és sportolóink va} ameny- f nyíen r,daírták nevüket a jegyzjsi 
elajánl'ásokon keresztül juftat\á.k 

ívekre . és többségük bebizonyította, k ifejezésre békeakaratukat, és vál• 
hogy a do�atkészségben is élen akar- lalii:aikkal az őszi csúcsforgalom, 
nak járni, amikor a szocia' izmus épí- a haromnapos kocsiforduló ügyét 
téséről. a béke védelméről van szó. viszik előbbre, 

Mi, sportolók, nagy.szerű támogatás- s ezzel felemeli ötéves tervünk tú!1e!
ban részesülünk pártunk, kormányunk 

jesítéséhez járultak hozzá. Valameny. 
. , nyi,en tudjuk, hogy a sportemberek reszéról. l '. yent azelőtt el sem képzel- élete milyen nagyszerű változáson hettünk. Ugv érzem, hogy az általam k 1 j-egyzelt, 1•óval a fízetésemen fel ül i  

ment eresztü„ Nemcsak a sportpályá-
kon, hanem a munkapadok rne!:ett is összeg egyben hála a sportpá'yákért, úgy igyek&zünk eredményt elérni az uszodákért, a torna!,ermekért, a bő- t · · 't · · k - 1 

' 
séP-e., sportfe'.szere1ésekért, 1 t ' 

"• 1es1 menyem ·et nove ni, hogy elő-
, , . . . . . a 1� a. mas mozdítsuk hazánk, a dolgozó magyar 

i1pstad1onert, a srocialtsta alkotasok.

1 

nép felvírágzá,sát. 

1 
. .  • _ Némedi Gyula. 

Nagy/}n J?I _tudom, h�� J_egyzesem- a Debreceni Lokomotív Spoti l(ör 
mel a b1rkozosport feJlo<leset 1s szol- vál<Jgatott birkózója. 

A napokban megnéztem a „Telies 
gőzzel" című filmet. Na!!Yon tetszett. 
Láttam. hog-y az el ,enség m ilyen 
a a.tlomosan akarja me�akadályozní 
azoknalk R mozgalmaknak a véirreha-i
tásá1, amelyeket hazánk erősítésére, a 
béke megvédése érdekében a hős szov
jet vasutas::iktól veU üruk át. 

A fi:m megmutatja, h'ogy nemcsak a 
kül földi tőkések bérencei, hanem a fel
;;őbb vasuti vezetésben is vannak olya
nok. akik az e-Eensé-v s1:e'k.erét tol\'a, 
fékezik a szocialista va&út építését. öt
éves tervünk végrehajtását. A fi . m  azt. 
's, megmutatta, hogy az a dol·gozó. aki 
iszálkos, rendezet'.en anvae-i körü'mé
nvek között él, könnyen be1eesi,k az e'
lenség hálójába és mind lejjelYb kerül 
a lejtön. 

Tetszett a ii'mben a Poli1ika,i Osz
tálv és az At:amvédelmi Hatós,á,z ió 
munkája, de 

sehol s,em láttuk a pártszervezetek, 
szakszervezet segítségét és a 
szakszolgálat élenjáró dolgo,zóinak 

támogatását. 
A pártszervezetek, az üzemi bizottsá
gok és a mwn-k.á�káderek a szakveze
tésben komo'y harcot folyiatn�k az el. 
le111Ség ellen. Olvastam a „Sza,bad 

Népben" meyjelent kritiká1 és mee- kelt 
mondanom. ho!n' én magam i,; észre
vettem a f. lmben azt, hogy a pártszer
vezetek szerepét nem hangsúlvoz1ák 
elége-é, ped, ir elsősorban és döntően 
párt.szervezeteink azok. amelyek a páti 
útmutatását, tanítását dolirozóin.k köz• 
kincsévé teszik, és ide tartozjlk a,z el
lenséir e'.leni harc kérdése is. 

. �ppen ezéti minden dol;zozónak 
a1anlom a film me�éz.ését: nagy 
szü�irünk van rá most, a nemzet. 
közi helvzet kiéleződése jdején. A film 
azt is mee-mutatja, hogv az öntudatos 
vasutas dolirazók leküzd k a nehé�
geket és elszántan harcolna,k az impe 
rialistál, ötödik hadoszlopa ellen azon 
az úton. amelyet • párt je:ö!1 ki szá
munkra a vasutas do:gozók elö-tt á1,ló 
hatalmas feladatok teljesítésével, fel• 
emelt ötéve.; tervünk meg-va!ó:s,ítása. a 
béke védelme nagy ÜJ?Yének győrel
méért. 

A ii lmet tehát mindenkinek látnia 
kell, hwv vasutas dole-ozóink erőt és 
elszántsá•got merítsenek a háromn-apos 
k<>;&ifordulóért vívott harcban. az őszl 
csuoofore-�!om sikeres véirrehajtásáért. 

Maszárovits János 

Bud-a_pes.t-I<e!et; p. u. dole:ozóia 
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:\IAG\ AR 

DOLGOZÓK PÁRT.JA ! 

• 

Az ulkolmány tiszteletére illditott 
m11nkaverscny wán. dolgozóink nagy 
tömege; csatlalwz,ak .Az őszi forga
lom legjobb dolgozója" címért indituli 
s.z.c.-:- ialisia 1mutka�•cr�e-:1yhe:E . .4 munl;:.u 
0erseny keretében fetcil�izsgá!fák has. 

HARCI JELENTÉS 
LEGJOBB ADMINISZTRATIV DOLGOZO: 

Gáti Károly felilqyelö föelö<>dó, KPM 

8/C Szakosztály, (A hivatal05 menet
rendkönyv e!osztásánéik új módját szer-

� &�i �� -pe,«.fLYU( dUá:tárdé' 
ve1:te meg. Bevezette a hiva\.alos me• 
netrendkönyv m':'gre11de1�ét e!óze-tes 
me_'ilt"endelés alapján. A hi\"ata:os menet
:-crid-könyvben a megál!nhe'.·yeknel kur. 
ziv betűk helyett újtipu!::ű bct"üket ho.Bz.. 
ná1 ,  amit géppen Jehct szedni. Ezzel 
kb 30.000 1'orintol takaritotr meg az 
ál!an1vasutRknak.} 

szúlejitralú uersenyszerzödeseiket és 
szumos felajánlást te/lak a dolgozók 
1951. évi vasúlüumi terrJeik határidő 
e/ötli teljesítésére és túliel1esítésére. 

Az ország dolgozói most a Na-gy 
Októberi Szucia/isla Forradalom 34. 
évfordulója megiinnep/ésére készül· 
nek . .4 va,ulas dolgozók azzal ünnep
lik legméltúbbnn a dicsöséges forrada
lom évfordulóját, ho;:f.ll tn<'f! az eddir<i
ttél is keményebben és eredményeseb
ben harcainak az ö,z; for{!;alom lebo
nyu/itásáért, a háromrwpos kocsifordu
ló eléréséért. Dolgozóink ezzel seP,ilik 
a tcru túlteliesitésén keresztül nép
gazdasagun/1 mezerösitését hazánk vé
delmét 

Voltaképpen a novemócr 7-e tiszte/e 
tére, a dvlgozóll által kezdeményezett 
rnu11kaverse11y nem jelent ái verseny
szakaszt a vasút területén, mert fo/JJ
tatása eddigi verse11ymozgalmw1knak, 
amellyel lcgnugyobb nemzeti fe!ada
lunfiat, az öszi csúcsfor,taimat bon_va
litjuk le. 

A munkaverseny iö célja, hogy a 
terveket maradéktalanul teljesít

sük. 

AZ IGAZGATOSAGOK EGTi,iASh,.. ,._ . ,  
VERSENYEREOMENYE 

1. Szeqed, 2. Szombatliely, 3. Pécs, 
4. Debrecen, 5. Miskolc, 6. Budapest. 

LEGJOBB FORGALMI SZOLGALATI 
HELYEK: 

1 . Miskolc, személypályaudvar. (Az 
egy ·kocsJr.a eső mozditási eg�•-,:,égidüL 
1:::0 -:-záz,�lt'l<ra. a tehervonarok terhe'.é.:iét 126 szri.za1ékra. a sze-méiy_ és lcher
vonarok menetrend.szerinti !ndittl!:át. 
i 10 százaJék1•a. a kocsi tartózkoda�i eg:y
:.-.�g!döt 1 15 szil.zaléhra te!,iesíteite. Az 
m1�mglaka1.·fkos2á,I!' te1·én. a� idt'nysz:Jb
vilnyhoz Vf..;zonyilva 35 sz�z:.4J'.}kos 
megial..::arf,rl.�t ért el. Az ál1oma-.on köz. 
!ckndö vonntt·11 b:t.'.��iet nem lörtént. 
öss;;:.es pontszáma 237 pont/; 2. szol-no}< 
állomás. a. Debrecen állomás. 

LEGJOBB VONTATASI SZOLGALATI 
HELY; 

1. Budapest-Ferencváros Fütöház. (A 
mo1..donyjavlti.isi költ.sége, a te1·vhez. Vi· 

szon)·itva 45 -. száza1C'kkal c�ökkentette. 
A célkilúr.éshez viszon�•ítva az egy 
üzrmi mozdonyra esfi napi ld�ométertel. 
JesílmPny l 5 százalé'l�l<a,l ,  a .,2000 Ion· 
nás''-mozgalomban továbbított napi több 
:,���;��T;, .. ;�a:::r;;;�;:

1
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a 

m���
á
n���� 

kllométcrl-eil,j�silménye pedig 13 67.áza 'ék 
lrn1 emelkedett . .. A minden út jüYc<ic\me. 
,:tr.:iCgéCrt''-n�ozgaJnmban a vona·t mt1z
donyszemt:".\ zet ,50 s1..áza,:'€:ka ves7 re.:;zt. 
Szé-11megtal<aril;i.M a te1·vhcz viszonyít
va + ,:t sz:i.z:l'.ekos. A vontai:á-=::i személy
zet h:b.:i!ából c-rcdű szo1Q"fi!atképt{''en==ég 
�:;� ';,°c;�·ts�:�;

et
9911

en
;o�fr

du
�� c�isk�fc• 

Fűtőház, 3 Keleti Fútöház. 
\'asúliizemeink, szolt:álati helyci11k 

dolgoz61t1ak fel kell mémiök, h0[!,11 LEGJOBB PÁL YAFENNTARTASI SZOL 

miki'flt itliesiíelték kötelczelfséuciket I 
GALATI HELY: 

az állammal szemben. Ahol lemara 1. Békésc�ba, oszt>1tyfónókséq. ,.._ 
dás van a terv teljesliésében, ott arra 1e'.Jc::;;itmC11,·b""'rlleil vcg-zett munktik ál· 
kell törekedni /tOf<fí éui tervüket uz év I 

Iai,os
. 

kit�,icsir.ésl szá7_,·eka
. 

l '.lfi
-

sz.�z• · 
vigére részl;teiben is teliesitsék. !:tá, A:p;:r-:i; rr�-�Tc

1
!f1�6;, .. �é�b���

a1

1 
Ahol nincs elmaradás, ott uáltalják l<oc,11, k i ·  és beral;ására felmerült át-
do'.aozóink a teruek idő el_ötti _teljes/- ���i� l{;f5 ��i>tJ/g

1t

Bai�i55;;:1ály�;;:· t��et . . Vanna_k olyan uzenie:n!l es szol nöl<seQ. 3. szombi\the:yi osztálymór
ualal, helyemk. ahol a tervek teliesi- nöks<iq. 
Lésébcn clörehaladcak, u!t fokozo/ü,bb 
mértékben cu an_tJ(l,!nte,tJakarilásuk 
mellett a leruek túl!dies ;lésére irá
nvuljon. a kőtcle.zetlség,,ú!lalás. Töre
k:;dw !1c/l a c•állalásulmá/ a termelést 
és s.záliiiúsi fetl.'Ck tervszerüsjp.:énck 
be!ariásúra. ,1 doluozók felajánlásaik 
ban ,,itl/aliák a vasútiizemi értekczll'l 
határozaiuirwk mcRvalósitását és köz• 
ponri feladat/1é111 a ltúromnapos kocsi
forduló. sőt sziiks<i{! esetén a !túrom 
11up alá toló leözorilás<it. A mültelyi. 
pályafennlartási dol{!.ozók harcot;anak 
fe/ujá11lásaikbar1 a jtwílási és je1111tar
tartási tercek /!eljesítéséért, hogy ezzel 
elősegítsék a kocsiforduló me{!/Worsi 
lását 

J avítsul, tovább az üzemek közöttt 
cgyiitlm1íküdé,t és az egyes szak
swlgálati ágak t•á/laljanak kötelezett 
ségekct az l'g_1„ü1ttmiikütlés meR;avítá• 
sára. Fokr,zutt gondot kell fordítun, 
az anyagtakarékussáura és ezt a ver 
sc1111t kös,iil, össze a Gazda-rnoz{!alom 
kiszéfesítésé.Jel. 

Dolgozóink oállalásai foglalják 
magult.ba a núnösé_t.(i munka mcajaoi� 
lását és horculianak azért. fW.!f!J ezen 
keres:tii/ is elérjük a ;ármíioek ltasz
ná/ali idejének me{!.nÖvekedésél. í(iizd
jcrzek azért dolgozóink, hogy a kocsi
rendezésnél /1iméletese11 tolatunk és 
nem tessziik lönkre azokat az árulwt. 
amelyrket más üzemek dolf(ozói kés.zí 
lener. népünk számára 

Milyen eredményeket 
értünk el az elmult tíz napban 

Az őszi forgalmi ,..•erscny augusztus 
20-tót szeptember 20 if( terjedö idöre 
vonatkozó kiértékelés befejeződött. A 
l'uslÍ!t Föuszlál_tJ jelentése szerint a 
kcr, s/.:edelmi s:ol[!álatnál ezalatt a tíz 
nap alatt a lwcs,kihaswálás 14.5 ton
náról 14.8 tonnára emelkedett. A rako
dússat és lépcsözetcsen képzett irém_,1-
vcnalok száma a terohen előírt 62 l he
lyei/ 6'.IJ. A kocsikilras:málási íervet 
legjobban a pécsi és miskolci lga.z{!a· 
lósátr teljesilelle 

A vontatási szolgálat a lervszám
ban etöírt .'i0.000 tonna ftelyc/t 5/.683 
/unná/ teliesitctt és a leruszámban elö
írt 11api /65 kt!ométer helyett 156 ki
[O.'r..!terre emelkedett a mozdo1111ok na

pi kiló111étel'/el;esilménye. A jor.!fu{mi 
sz.:,lgúlai álfalában elmaradt u tervszá
mok tel;csitésében. ugyanez ;.,onatko
zik a miihelyi szoluáratra is. A pá
lya1e1111tarttbi s.zol!!,álat át/agte/;e,it. 
111é11y, tarvszámút /20-ró/ /21.3 száza
lékm telil'síletle. A távközlö és bizw
sl/óbuendezés, szol;!álal 118.4 száza
lék lervszámát 125 százalé/1ra teljesí
tette. 

LEGJOBB KERESKEDELMI SZOLGALAT! 
HELY: 

1. Záhony ke---eskedelmí f6:,ók3éq, 
(Az át"ago:_.i rakodági időt l .'52 •;záZ:t• 

'.ékra, a koc�l!:ihas.zn..i•lási ten:v„ 91 
szfJza!,&kra lel iesíleue. Az Á.�omási ko
r.!i:ik kihnszntilá.,.a a ter\·hcz ,·:szcnvft• 
\·a 100 sz:,izah.k. Az ötnap0s b("rn1..:·ásl 
le!"'vné1 a. terv és tén:nizt.mok közti 
eltérés - 10%. Az átlagos f0R'alko7,ta. 
'óc.;j fok 89 -=::z;,h .. :11Pk. AnYa.::na-kn1·CkűS• 
s�}p. lerén e1t.;rr erectmén,·c· 1-� �.z.-:lz-n 'ék. 
\r�1ktir ,,cm rt-,.rrl.u!r e,1il öss7es po·t1t
sz""1a 227 pont); �. Misko1c személy. 
pályaudvar l<ereskedelmí főnöksé-7, 3. 
Budapest-Józsefváros kereskedelmi fő 
nökséq. 

LEGJOBB MOHELYI SZOLGALAT: 
1 .  Szombathelyi Jármíijavlto OV. ,A 

vdPa:a: az !d(1:,:·án-,·os tervét t 1 9.4. .s"':á· 
zali�kra te'lesitett.e_· Az 1000 Jelcn,!t!ti 
<"i;--ara eső egységte·_iesúmenye- :l.62 
egvség. Tc•'vszerü.ség te:"én el.5t"t ered• 
menve 97.1 �z.izri!ék. összes po:itszámü 
42.60 pont); �- Eszaki Jármíijavitó OV, 3. 
Miskolci Jármüjavitó OV. 

LEGJOBB TAVKtíZLO ES BIZTOSITó• 
BERENDEZlé.5I SZOLG.f,LAT: 

1. 17 .  számú T.ávirdamesteri szakasz, 
Pécs. (TcrvieJ,le,;i�és terén elért ered• 
ménye 142 .... z.:izalél..:-. A fennlaruisi köl'• :-:(>��c;ükkentés terén hétsz�za!-é-l<o�, mcg
ral...:aritá,;t ért e!. Jú eredménvüket 3 
lE'l'V te' .!-e� reibontásáva-L a munkaldö 
teljcc; 1.._:haszn.úlá.�áva1 él'ték e·. A sZ,:l• 
kasz fenntartfi ,�i munkákon i<iviil mé� 
(elti iitá.:'li é'c; me�rendelőleve!es inunkdt 
/e; végzett. Hibotávirclta val:lmin1 rr-nn
rarul .;i kölr'-�égtúllépé::. nem vn!t tisz. 
szes pontszáma 149 pont}: 2. 1 05. ·számú 
fávirdamcsteri sza:kas�. Debrecen. 

LEGJOBB H IDSZOLGALAT: 
1 . Pongrácz-úti Épité-sve-zetéséq, lA 

darabbérben vé-.'!zett_ munkik á t!.ag:os 
kitenesitésl s.:áza'ékn 1 15.35 szdza:etc 
Az összes munl<aórák 80.6.3 �zá7a:ék;.lt 
n?:.'leztCk rlara.hberoen. Az épité�i hel:,.-en 
a szakmai ,·czc1és. va!amjnt a né.pncve�ö 
és biza:mi munka egyaránt isten ló e� 
ennek :1. jó kollektiv l"ID/Ütlműködé•.:nel� 
kÖ'--:zönhetö ;i, szoJgálari hely kivüM 
ercdmén_ve. bsszes pontszáma 96 pont)i 
::?. HorvátnádalJai ÉPiiP.svezetőséq, 3 Lábatlani Ép(tésvezetöséq. 
LEGJOBB SZERTARI SZOLGALATI H ELY: 

1. Landler Jenö osz;tószertár. (A sze-r
tti1 ' te<_iesilménvi száza·éka 122 sz-"i.zn'.é!,. 
A klsznbort 458:J;) m11nl:netemn-.ct s.:-em. 
ben kite' !esité<:"e i)5944 egys-5�. E��- mun. 
t.:il<'1cmre es_ii bf'irkö! tsl:ge ,0.29 FL EJ!\. 
J.;:ocsi ki- !11et\"C be1�akásának At :agidcic 1 18 6rn. összes pontszáma 30.S cont): 
2. Ves.zprém-KfllSÖ szertár. 3. Ban:!-i 
szertár. 

LEGJOBB KOMPLEXBRIGADOK 
-" KEltESKEDELll'!I SZOLGAL. .. TNAL: 
1. Zá:,o,,y ál lomás komolexbrigcldJa. lA 

k;é1·téJ..,t"lésre ke1•ü!ö írlöszak at.att a 
kornp'.exbMqád a rakoch.isl idö 1 1 .)2 tszá. 
zalékbnn. l,;,ocsikihaszn.ilást 97 szá7a• 
·-e.kban, az Irányvonatok tervé1 208 ... za. 
zalékban. az Ö!llapOr, �zH'l i !:í •: ICl'•:et 
peclfg 90 szFL a1Akban tcl.ter.ítcu� I:•. dsz. 
szes pontért�ke + � 37); 2. Mád állomás 
komp!exbriqácJjc1 3. Komló ál lomás 
komplexbrl".já:lja, 

LEGJOBB EREDMENVT EL�RT VALLA· 
1 

;6s-, Békéscsaba;
-

Naqy Sándor 1·.q_ktár 
LATOK A RAKODASI !Dö tS KOCSI- nol,, Pulnok; 80<1nár Erzsébet jegvpénz. 
• KII-IASZNALAS TELJESITÉSl!:CEN: rl\ros, Szerencs; S!lkk Géz;, kéreskc• 

áelmi főnök Z.ihony. 
1. HeqyalJai Asványbány�, •Aád ál• 

1 tor.iá.s, (A vállalat a r.altodási !döt 230 . • ' • , , , . .. , 
százalékban, a kocsikibasznó'ást 100 A kik fekezik a ha.rom es felnapos kocsdordulo 

�����
'. 

ét�
a

�zá:a�\�1�fr� t�lj�!�!{ie .tei.;��� m.cg,�aJÓsÍfá-'\át 
szes pontértéke + 1 60); 3. Mün,a:lom Vál„ 
lalat, Hódmezővásárhely. 

LEGJOBB FORGALMI BRIGADOK; 

1 .  Petd István quritásvez.ietö briqá.dJa. 
Dombóvár állornás. (Az á1!onuisra meg
:ll!api1ott ·n'"!natszCtrendezési múYcle!ek 
cg'.\-.. .:g·tde.iét 157 ,;;zázaiékra. a Icguri
totr kncslk mennyiségét a tervhe-...: viszo• nr,tva 1 05 .száza'.ékra te-1je:;itette. S;,,oL 
_aúlatóban alává:tás, utolért.s, hclytel-cn 
�at·nzás nem fordult. e:ö. össves pont• 
értéke + 224}; 2. Csontos János munka� 
mester és briqa-d ja, Rákosrendezö. ösz
szes pontértéke + 96, 

LEGJOBB VONTATASI BRIGADOK: 

1. Rajnyák Fábián 500.as br!qádj>, 
Celldömöl� Fütöház. {A mozrlon:.·fo:•. 
du!ók felü:v{7,._-.;g.álii.sávaJ és tOv<íhbi 1:-ZÚ 
kftéséve! . valamint az 500 ld!0rnéterc,? 
:::izov_lel munkamódszerek bevezetésével 
elfrtC'k a napi egy mozdonyra esö 2 L 7 
kllométei·es átlagte!icsilmenyl. me!y a 
cólkitúzest-cénr me-;rriHapított 140 kilomé. 
tere� te!je�ltménynek a 146 száza!éko ..... 

k,ite1 ,iesitését jelent! . A brigdd a napi 
mozdonvkllomt;ter tc:�iesitményét á�lan
cf/lan rokozza és váPa•lá-,t tett. ho�v r1 
tc)lesitmén,·t további két t;zázalékk;\I fel. 
emel'. Osszes pontértét<e + 46); 2 
Punta,i Lajos. 

LEGJOBB KERESKEOELMI BRIGADOK: 

1 Demeter István átrakóbriqádjc1. 

LEGGYENGESB ALLOMAS 

Lökösháza állomás� Sil<lós állomás. 
LEGGYENGEBB VONTATASI SZOLGA

LATI HELY: 
Pécs Fütóház, Nyireqyháza Füt6ház. 

LEGGYENGEBB PALYAFENrffARTASI 
SZOLGALATI HELY: 

S_zékesfehérván osztálymérnöl<séq. 
Gyóri osztálymef'nökséq _ 

LEGGYENGlé.B3 KERESKEDELMI 
FöNöKSE.G: 

Budapest-Vizafoqó kcreskedefmi fő, 
nökséq, Budapest-P..1aqdolnaváros ke 
res:kcdelmi fönökséq. 
LEC,GYENGEBB MüHELYI SZOLGALAT: 

Oebreceni Járműjavító OV, Szolnoki 
Jármüjavitó OV. 
LEGGYENGEBB TAVKt>ZLO. ES B IZTO

SITóBERENDEZESI SZOLGALAT: 
1 1 3. számü Távirdan-,ester; szakasz, 

Mátészalki!, 210, számú Szemafonnes, 
teri szakasz, Záhony. 

LEGGYENGtBB H IDSZOLGALAT: 
Székesfehérvári !tpitésvezet6séq, Mo. 

hai fpí ... ésvezet6séq. 
LEGGYENGli:BB SZERTARI SZOLGALATI 

H ELY; 
Dombóvári srertár, SátasZéki sz.c.rtá:r. 

LEGGYENGEBB KOMPLEXBRIGADOK 
A KERESKEDELMI SZOLGALATNAL: 
FUrqed állomás komplexbriqádja. 

LEGGYENGEBB FORGALMI BRIGAO: 

Patakvölqyi Richárd 
Drlqád, Ceqléd. 

tolatásvezető-

LEGGYENGtBB VONTATASI BRIGAO: 

Záhony. Tel.le.silmenvi száza'Cku;..:at 28'.2 
�zlizatékl::m. _rraranc-j:;1_1-e\'Clbeu vá"1.lt é-
vt/'!'zelt ár11kéztést ::;o szó�F!°ékban tel 
tec:itctték. Szolp;1Hatukban árukár nem 
fordult c!ö. dsszes pontértéke + '2.03): 2. Bánki József ponkmunkabriqádja, Bu
d;,pest-Nyuqatl.p. u. Székesfehérvári F.útóház 
LEGJOBB PALYAFENNTARTASI SRIGAD: qádja, 

50U-as bri-

l. Körei Miklós elómunkás és bri• 
ti?.dj.:1. nyireqyházi osztálymérnö!<séq 
IV. pá1y:i.mesteri sz:2.kasz. fliié'"' t;.kc!é'"'lr.<· 
kel ülő vel'�enyldú�zak a?atl , ;1 �;-invst;l 
b1HYnzási munk5kná' .i t !'.'l.rm;,:an ·1ao s?.á. 
:�.-1 1A;.;:ot ért-e!..: el. A re1met·ü!t mu:1kaór:i.l..: 
90 szá.zétlók:it végezték teHesttmé'tlyt-01·
ben. H'.ocsi ki. és berakodá.� nem ror
ch.tlt e-16. A csapat minden c�yc� tarria 
!=;Zt 1hanovista. kimag.a�lO eredmí-nvüke 
a mele'! cs;.-tkányv;:tJr.ás. a N"azarovR- (--s 

a \'01·0�1n-moz�a:mak helve-s munk:im&l• 
!';7,.c:·i•vel e,•t(·k e· .  összes pontérté·k 5r.): 
2. Báqer József eJört'unkás és briqidj.:-,. 
szomb�thelyi osztálymé-rnöl.:séq Vftl 
p.ilyamesterj szakasz. 

LGGYEN<i.tSB KERESKEDELMI BRIG.6.D: 

Baloqh Antal + 7 ft; briq.\dJa. Szol
nok szeméfypályaudva:r. 

!..EGGYENGtBB PALYAFEN NTARTASI 
BRIGAD: 

Szőke lstvan el&m1.mkás és 1')riqádJ.a 
Kü,posvár: osztá1

yrnérnökséq: XIX:, pá. 
lyamester·i szak?.sz. 

LEGGYEf'Gi!:BB SZERTARI llRIGAD: 

Jó:z:sa Lajos és brigádja, Landler Jen6 
osvtószertár. 
LEGGYENC!tBB FORGALMI DOLGOZOK: 

Sz.abó R. János főtiszt. Dorog: Fricz 
József ,:alt- .-'"ir. Budapest-Fercncváro-:.; 
Sádh .iózscl k0csirendezö, Dor,"Jg; Fa• 
zekas Gyula �•·";}�isérő, s,,_.!götar,i!in
Külsö: Horváth Nándor á!lomá ·olöljáró, 
CeJldömölk: Győrt; Ferenc intéző � 
begény. 
LEGGYENGléBB VONTATASI DOLGOZóK, 

Naay József mozdon: ·vezető. K�pcv; 
vári Fütffh:'i.7.; Darázs Ferenc ftitő Ra· 
po.$,·ári Fútőhá.z: Fazekas Imre széinsze 
rc!ő. Debr�en: Hovács lmr� clóiütö, 
Püspök:adány _ Fúröh�:i:: : Tóth Lajos ko-. 
c..;:;Hakatos, Debrecen. fűtőház. 

LEGGYENGÉBB KERESKEDELMI 
DOLGOZOK: 

Kocsis Gyuia .5zá,t lít'isf tervre:elds, 
Pécs: Gombás Antal ral<Odásl felelős 
Köbá.nyn-F'e"<:6; Scqdán Mária 1egypénz" 
táros, Gyékónye�; Szabó Sándor keres 
f<edelml f{..lnók. Gy6r 

LEGGYENGÉBB ADll'!IN JSZTRATIV 
OOLGOZó: 

Forgács Jánosné, 
\ály. 

KPM 1/3. Szakos»-

LEGJOBB SZERTÁRI BRIGAD: 
Landler Jenö-briqád, P<fcsi Szertár. IA ' A tisztasággal ntakarékoskodnak

u 

a miskolciak ? 
ki•�rt(·'�elé.c.:re l<e1•üJö idfic;zakban a m i·

· 
1 

nő�éci_ muf?ka fi!::veJ.embeYéiE?;vel. 286 . -�-a va,_aki 1'_\iskoicra . megy és meg-

��\t.:;��
el

��
t 

"�-;�;t.1
e.� i�6���a1ii�\����;��11�.:�� n.ez1r �z a l loma�t, c�dalkoz_va _tapasz 

2,0 száza'.él<Mn teliesltctték. ni�•Mó te•!- 1 ta .ha!Ja, . n_icnnyll'e p rszi"os es, e,ha11Ya
je�itménvükC'f a brigé>d ta�',inina,.;: ._,,;oro::- . golt. Vilagcs nappal eg-esz sz.e• 
cC?rü!tmy1l..:ödri,sével ésrték eJ. össz.os ' méth�:mokat lát  az em·ber. a félreeső 
ponterteke 28). he ycn pedig vaiósáqos kis csatornák 

LEGJOBB FORGALMI  OOLGOZóK: képziidlek a tisztátalanság miatt. Sú 
iyos fe:elösség terheit az ál lomásveze-

1 K)ss Imre ál}°'."áselöliáró, Diosqyör tőt ezért. Szégyene a vasútnak a vá-
�:t

q
;;.r·a'-�el�!r,���!t�:�

n
t!�:h���

1

;�
11 /��'. rosnak, az országnak, hogy a 

1
fe1sza . 

badulás után hét esztendővel i l yesmi 
e:öfordul. 

A Szoujetzl!lióbó! hazatért �asufas 
kii/döllség elisme-rés,cl szólt a .1.zov
je1 városok. á'lomások rend.k/L'üli lisz.. 
taságitrói. Jé,! 1en1ték á//nmásai•zk, ha 
a szoojet példa alka1mazrisá.:a/, u Vo
rositi-mozgalom megi11ditásáua! biito
síta11ák az ált:,mások kii[ső és belső 
tisztaságát. 

a szernélvvo,1atok me-netrend�zcrfnt1 in 
1 ditP.c:at 1 1 0. tehervonatok men�lrPncisze. EZEN NE MULJE' K'-1·1nt1 ln<lit�s;\t 105. a ,néi,, es t",pcsoil''- " 1 

ir:.o,:ga !oml�n indított vnn1torrnt 1 1 4. s?:á· 
-::-p'éJ-.ra IPl ie'-,:i tet\e. Oss.zes ponté--te.+<c 
99); ::?. Há!mán Ernő váltókez-clö, Oebre 
cen :1. Szepesi Jários fök()C�itncster. 
'\1i•· kotc �;(•rné!ypl:iiva11dv;:;1.r. 4. 01.ih Mi
hálv g�pki�érö, Dzhrecen. 5. Siirl<ö.t.l 
András fö:Avlrá">z. Rako„c:.�endezó. 6 Né
meth József intéző, vonali mene1ir11n;•ító. 
Ce:!df',n,öi:..:. 

LEGJOBB VONTATASI DOLGOZÓK: 
Csiki József mozdonyvezetö és Csáki 

Ferenc fútö, Püspökladány Füt:öház. (Az 
eíl..,,. moulonvr;i e,ö nnr>i ltilonH:•,rrteUe. 
'-dtmé'n-\"O!-;et a cé'kil üzé:.he� vis:zon�•jf\·a.. 
33 :.;;,:,tza�f'kka� tfüte'iesi1eaCk. sz._;nmel?. 
t:\h:arílá5ul.; a tervhez v!�zonyH,·<t + 18 
�züY.a�'2'kos, mo7.don-v ia\itá,;,;i költ�éaült 
l fjS forint megtakarítás. Szo!gál:.wkb·_rn 
baleset e.s szolgálatképielenség uem ror. 
clult elő. Többterhelésse! lOVi:lbbítottak 
n:-,olc vonatot. a 1öbb"t.erhe,lé's átlaga 4.; 
sztízal(k. . ,:'.\légyes kapcsolt1' mozgalmi 
vonatot 14 darabot továbbítotlak. .,A 
minden út Jövedelmezöségéé1·t''-mozga• 
10111bt-m résztvesznek. Tche-rvonuljn'kal 
1'.Csés nélkül továbbítják. összl!:s pont 
szám 1 56): Hósa Kálmán szénszere?W 
Dombóvdr Fűtűház: lqaz István krtz<in. 
mosó, Sze.{!ed Fútöház; Molnár Sá.ndor 
elüfíltö Sa!gótartan. Fütöhd.z: Kapoli Fe. 
renc mozdonytakatos: Domböv:in. Ftí·ő 
ház; Koller Jenő mozclonyit�n-.·f1•\ Szom 
bnthe:v. IgazgalósáJZ: Korcsolai Ede moz 
donvfelvJi,·c.lzó. Debrecen r'útöhá.z: UJ 
házi fl1töl1rtzveze.tö, Budapest-Fet·enc 
város. Fütőház 
LEGJOBB KERESKEDELMI DOLGOZCIK: 

Tóth Lajos szii:llitási tervfelelös, Do,. 
roq. Pontsz;ima + 1 66. {Vonalhéiiózatán 
a?: ölnapo� berakási terveknél e.ltétéf 
n;ncs. Ki te,!jesHése 100 száMJf'k + 50 
pont. A súJ�·ponli ru\"aro1.tató v�!!ala 
lokn,-il az öt11apos bei·akA.<.i tervekné' 
az eltérés csak 4 S?'.�::&.-,�\<. kite1 iesfté�e 
íl6 �züz3lék + 30 ncnt_ Iré.in:-·vonn 1 • 
:C'1·vCt J 5 .3 �zá7.aJél..;;t-a te• ipsfi.ete ki .J.· 8 
pont); Stümmer Györqy rak,>dásl fele 

putnol( 21 :omáson a szerl,esrtÖ'siig 
I 

megértettuk, hogy a tervfelbontás t� 
mu01kabri�.:íd1án�� egyik tagja tapasz- ny':�ó,t s a sztaháno"sta szinteket 
lalta a kove!kezo�et: zmert nem :smenk a dolgozó], Amikor 

A pulnoki \·ersenyadmin-iszlrátor pedig kértük a terYkónyvecskéket a 
lc:kiismereies ember. Setrkit meg nem do'go,ók!ól . kiderül•. hogy a te:jesit
I,árositania és féltékenyen v;gyáz arra, mény[ kiértékelö kartár,; fiókjáb.an 
hogy a verseny nyi ;\'á i,06 e'•le�őTzésén va ,1nak Az á!'.omá.s öt 6Ztahá-oov:stá
keresztü: is '.e,1dületet adjon az öszi jának nyi!-Yántartó :apja ugyanakkor a 
iorga mi versenynek. Ez,t opnan tud- szemé;yzetügye.snél he\·er 
ju:,, hogy em:ékczethö: írja fe; a ,er I lyen körülmények között C<zut,án 
senytáblára a dolgozók eredményeit, ér!hetö,;é \'á:t  az. hogy Putnok á1lo
na-pi te'je;;i-tn,ényét. Igen tetszik néki, mában miért n; 1� munka,erseny. 
hogy néhá,1y kartársa, ak'k jc•en ,an
na" enné' az „akwsnát", helyesléren 
lxi!ogatnak hozzá 

Persze e:őfordul az is, hogy keve
sebbet ír va;akinek. Az egy'k táv
irá.;z igen mé' tat:  ankodott a 105 s;i;á. 
zalék te-:je.;ilménye lá·Uán, mir<" a ver
senyadminisztrátor ii!V i ntette le a 
hiú embert: 

- Ezen ne muljék' 

Éc; a legtermészetesebb mozd,ulattal 
letörö:te az i gaz.ság1a:annak te-1,;ző 
10.:; öst és l1e:yette 13 1  száza-éko: irt 
fc:, á ' tala-nos derüi ldget ke,t,ve a ke
vésbbé ö�tuda!os kartársak közö[,t 

A ,•ef6enyadminisztrátor .,,ojalitá-<a" 
az öntudatos dolgozók körében azon
t,3 , e: :enszenvet v,:í'.tott ki. mel'! tud 
1 ,ík, liogy i !yesmive! járaLfa le az e!
:enség a mun·kayersenyt. tv\o,;t már 

.. 

Háneán Kató 
vagy Észalai Fűtl.(fuir11 � 

A Hivatalos lap szeptember 22-i 
számában Kovács Gyula ügyével kap
csolatban rövid közleményt o:vastunk. 
Ebben a köz eményben még mindig 
úgy írnak a Hámán Kató Fűtöházról, 
mint a Budapesti f.szaki Fütöházról . 

Az értesítést közi'ő fi ivatolos Lap 
szerfesztősége · :yen esetben figyel 
meztethetné az , l ' e!ékes Ü!!yosztályt  
arra,  hogy ne szakadjon cl az é!et\öl, 
vegye tudomásul a fütöliáz névvál loz
!atását és lartózkodJon a jövö!Jen az 
ilyen „e/keresz/etések/6['' mert k•teszi 
magál annak, hogy egy ,dö mulva 
már keresn· fogják: hol is van az az 

Északi Fűti5ház? 
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A kocsiforduló leszorításával készülünk 
november 7 méltó módon való megünneplésére 
A vasutasok nat!!v nernzehi rel•a.da

ta-i, a vasutasnapJn Rákosi elvtárs
nak tett fogadalom, a felszabadító 
Szovjetunió iránt érzett hála és sze· 
retet arra köteleznek bennünket, hogy 
a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom 34. évfordulójára tett !elaján· 
lásokkal és vállalásokkal győzelemre 
se ítsük a kocsiforduló leszoritásáért, 
az őszi csúcslo.rgalJrn sikeres lebo
nyolításáért indított harcunkat. 

Forgalmi Dolgozók! Az őszi forga· 
lom n,agy ooat,ájáll>a-n minden dolgo, 
zóna,k nap na,p után ,fokozódó lendü
lettel, teljes odaadással kell kivennie 
a részét. A munkafegyelmet helyre 
kell á i l ítani. Az itt íennál ló hiányos
ság,knak tudható be elsősorban, 
hogy nem iudluk a kocsifordulót a kí· 

- vánt mértékre leszorílani. Ennek kö
veü.ezlében naponta ezren felül van 
azoknak a kocsiknak a száma, ame· 
lyeket kocsihiány miatt nem lehetett a 
felek rendelkezésére bocsátani. 
A kocsifordulót a lakító tényezők 

közül a 1,ocsik fuiására eső 
időhányad a kocsifordulónak csak 
egyny,lcad részét teszi ki. A többi a 
kocsik szétrendezésére, beállítására, a 
rakodásra, kihúzásra és a továbbí
tásra való várakozí,,sra esik, Itt van a 
legnagyobb elmaradas és itt kell leg· 
sürgősebben megjadtani a munkát. 

Országszerte tapasztalható bűnös 
mulasztás az, h Jgy az érkező elegy 
szétrendezéséhez csak órák mulva 
kezdenek hpzzá, E négy rnüvele!nek: 

a szétrerulezésnek, a beáll i lásnak, 
a kíhúzásnak és a továbbításnak 
késedelmes végrehajtása gátolja 
elsősorban a kocsiforduló meg. 

javítását. 

Tervszerűtlen a tolatómozdonyok 
munkája. Meg kell szüntetni az ér
.kező é\ induló vonatok mozdony· 
ácsorgását. 

Kirívóan r066z a budapesti kör-
vasút munkája 

ezen a területen. A körvasút munká
ját az indokolallan vonalfeltartások 
megszüntetésével, a vonalOk időben 
történő összeál lításával, a vonatielvé· 
tel előre történő elkészítésével és se
gítőkész együttműködésével kelt meg· 
javítani. 

A menetirányításnál is sok a hiá
nyqsság, A háromnapos kocsiforduló 
megvalósításáért folyó hatalmas küz
delemben a szolgálati helyek munká 
ját össze kell kapcsolnia, h:>gy a 
mnnka óramű pontosságga l folyama·  
los legyen. 

A menetirányítónak · az irányítása 
alatt álló vonal rarancsnokának 

kell lennie. 

A menetirányító legyen mintaképe fe
gyelmezett példaadásá,·al  az irányí· 
tása alatt á l ló vonal valamennyi dol 
gozójának. 

Forgalmi Dolgozók! Az ős;i!-i forga• 
lom 1111gy csatáját győzelmesen flell 
megvívnunk. Harcoljatok fokozqn len
diilette/ a háromnapos kocsiforduló 
megvalósításáért. Gyor,itsáiok meg a 
szétrendezési, beá!lítási, kihúzási és 
továbbítási munkákat, Szüntessétek 
meg a vonatácsorgásokat. Tekintsétek 
becsületbeli kö!elességnek a kocsifor· 
dutó leszorítását. 

Vontatási dolgozó,,! Azt tapasztal 
juk, hogy az · indokolatlan \'on'al i  
hosszabbmenetek, gépf·ezelések, de fő· 
képpen a szolgalat�tipte!enségek ·szá
ma emelkedik. Ezt a lürheletlen ál la·  
polot e lsiísorban arra kell visszave 
zetnünk, hogy 

a felügyeleti személyzet nem 
fordít kellő gondot a mozdonyok 
és mozdonyszemélyzet ellwőr-

.résél-e. 
� fütőházbói kijáró mozdonyok' meg· 
vizsgáíását elhanyagolják. Ezt meg 
ke' l szüntetni. 

A 
m Jzdonys1-,u,1é!yzet . lunyinista
módon úgy tartsa f·arban moz· 

donyát, hogy l{azánmosási időközben 
a mozdonyt javítás ct!lj�ból ne kelljen 
kiv.,nni a forgalombó'j, A fütő)lázfő
nökök kezeljék súlv<;O□•ti kérdésként a 
folyamatos ;;zénel l átárdt. 

Mindent e] kell követni a vonal i  tar· 
tózkodási idők mérsék-lésére, a keze
lési idők csökkentésére. A fűtőházi ke• 
zelési és szerelési műveletek idejét 
észszerű munkamódszerek a lkalmazá
sával minimái isra kel l  csökkenteni. 
Nagy súlyt kell helyezni a sérült ko· 
esik haladéktalan megjavítására, Eze
ket azonnal műhelybe vagy vontatási 
műhelybe kell á i l ítani és ezért az á l ·  
lomások és  fűlőházak együttesen fe. 
lelősek, Vontatási műhelyben, mosó· 
teleP,re beállított kocsikat ny;:,lc órán 
belül meg k!lll ja,v ífaní. Hletőleg kii
mosni. 

Vontatási dolgozók! Eberségtek fo· 
k<Jzásával, munkátok minőségének ja
vításával harcoljatok az őszi csúcs· 
forgalom 5'keres, gazdaságos leb;,
nyolításáért. 

K.ereskedelmi dolgozók! A kocsik ál ·  
lomási tartózkodási i dejének leszori
tásánál elsőrendű feladat a kocsik 
megrakásának és kirakásának JO 
megszervezése. El kell érni, h;,gy 
rakodásokat a mindenkori 

rakodási ha.táridőn beliil feltétle-
nül elvégezzék. 

Ennek előfeltétele az előjelentés és 
előreértesítés jó megszervezése. Való· 
sítsáf:• meg a forgalmi és kereskedelmi 
szelgálat dolgozói közölt a legszoro· 
sabb együt!müködést. 

Ha a kocsiknak kiürítése az előírt 
idő alatt nem látszik biztosítottnak, 
kén, szerkirakást kell végezni. A i<e
re�kede!m, szolgála! leg,úl}-05abb 
mulasztása al': a helytelen és felületes 
sz;:,lgálal, amelyne!(, következtében 
rendkívül 

nagymennyiségíí kocsit kell na
ponta feltartóztatni helytelen ra

kodás, rakományigazitás miatt 

Ezen a helyzeten gyökeresen segíteni 
kel l .  

I(ereskedelmi dolgozók! A be· és ki 
rakás gyors elvégzése a kocsiforduló 
lényeges eleme. Minden figyelmet 
erre. a célra kell összpontosítani! Biz 
tositani kell, hogy éjjel és nappal fo· 
lyamatos rakodási munkával a kocsi 
kiürüljön és megrak-ása is megtörtén, 
jen! 

V asutals d.:>lgozók! Minden foga· 
dalom annyit ér, amennyit tel

jesitün,k belőle! ls.meriűk hiányossá
gainkat, meg kel l találni azt a mó
.dot, ahogyan a munkánkat meg kell 
javítan'. Legyenek példaképeink azok 
a hős magyar vasutasok, aki,k a fel· 
szabadul�s utáni időben a kommurus  
lák, pártunk verelé6fvel harcbain.dul 
tak és győzelmesen be is fejezték a 
romok eltakarítását, a vasut újjáépí
tését 

Rákosi elvtársnak megfogadtuk a 
vasutasnapon, hogy az őszi !;irgalom 
teljesítésével a felemelt ötéves ter· 
vünk most következő szak-aszában a 
vasutasoktól megszokolt becsülettel és 
helylállással teszünk eleget felada
tainknak. /lleg I.<el l  felelnünk annak 
az elölegezett bizalomnak, amelyet 
pártunk és kormányzatunk � vasutas· 
nap éie,,�hí\'ásával résziinl.Te elfüege. 
zett. 

A Nagy Októberi Szocialista Forra· 
dalom 34. évfordulójára tett verseny. 
felajánlásokat ös�zp;mlosílsuk az őszi 
forgalom sikere érdekében. A most so· 
ronlévö cukorrépa és burgonyaszál l i ·  
tások zavartalan lebonyol ítása egész 
népgazdaságunk könetlen érdeke. 

A hős szovjet vasu!as:ik míntí,ja 
nyomán a m,í r  eddig is meghonoso· 
dott sz!aháaovista mozgalmaYat to
vább kell erősíteni, a „2000 tonnás", 
az „500 kiloméíeres"·mozgalmat a ru 
g.il mas menetrenddel és az irányVJ
natképzéssel párosítva á lli1suk a há
romnapos kocsiforduló érdekében . .  

Sz:ilárnitsuk meg a munl<afegyel· 
met javítsuk meg az ellenőrzést. igye
kezzünk a belső tartalékoknal„ a fel 
iárásáva-1 a mun1ka gazda5ágossái:,ál 
fokozn.i . ·Ezt klvá•n 1a \főlünk az eg·Te 
élesedő nemzetközi helyzet, . a z  ötéves 
,terv most soronlé.vő szakaseának m0

-. 

radékta lan tel;esílése. Ezzel szilárdít, 
hatjuk meg a béhi tát>rát és teljesít· 
hetjük a szocializmus é"ítésér.ek so
ronliévő felad-a.ti,, 

Ara : 28 till.  * 1951 OKTóBER 20. 

Harc a háromnapos kocsifordulóért 
Népszava-szerda a Vasutas Szakszervezetben 

A Népszava, a Szooíalista Vasútért m,iookon torlódások következtE!k · be síktoJatáss.a,J Is hozzájárultanak a lt:o
szerkesztösége és a Vasutasok Szak- ·aa..ért, mer,t napi ötórás vá.g-ánvzáraka1 osiforduló meggyorsítás.ábw 
s.zen-ezele október 10-én közös rende- r,en<leltek el,  sok esetben egá;z v,á,gánv- Simon János (Nagykanizsa, Fiítö-
zooben Népszava-sZer(l,át tartott. Ezen csoportokr.a. . ház) javasolta, hogy ne gyüjtsék Bu-
tárgya_lták meg az · ilenláró vasutas t'/áspár elvtárs res,z,J,elesen [ogl,a]ko- óa,pest-Ferencváros ál'iomáson a mó· 
dolgozók a háromnap06 koosiforduló zoH a további hiáoriyosságokka,l s a sát.r-a váró !kocsikat, hanem minden 
hi ánvosságait és tettek javaslatot a balese�keJ kapcsojatbau ham,gsúlyozta. vonathoz sorozzanak be néhány fertőt-
hiányosságok megszünteti'sére, hogy lenítésre váró ;,ocsit. 

Vereckei János, a Landler Jenő Jár· 
műjavító OV doi!g]Ozója javasolt-a. hogy 
a gurító á llomások két saruval dolgoz
z.a.n,ak, mert a futójavítások 80-90 
száza,léka j!'Urításokool adódik Ezzel 
eltkerülhető az ütközőrúd törése, mel l· 
vasgörbülése'k, szekrényferdiilések, ame
lyek késői és egy sa'íUvaJ történő saru. 
zástól erednek. B·acsó Gyula Pécs
bányarendező llolgozója a tervszerűt
len széne!osztást ki iogásolla, Lelke.s 
Gyula (Budapest) hangsúlyozta az 
egwes szol,gálavi ágat közötti együrM
nÍíiködést, mfof a kocsifordul·ó meg
gyorsít•ásá,nak, egyik döntő feltételét, 
Szö'.lősi János osz;lott kányvon,at!ok Jn
dílá,sát jiwasolta. 

Simon György (Báfaszék állomás) a 
háromnapos kocs:ifordultít azzal segí
ti1k, hogy a 'von,a1•!dsérő S�mélyz-et 
komplexhri-gád-szerződést köt, vá•l1laliák 
a gvom áruke-z.eliést, a t,a�lózkodás.i idők 
me,_grövidítését a vot1,a1!org,alom meg
gyorsítását. Várhe/l,yi ÉYa (B:udapesl
Ferencváro-si osztálymérnökség) : a ko
csik rende!é&ével kapcsolatban elő
irányzatot keil felfékletnün,k, hogy ne 
lgényeljünk többet, mint amire . szük
ség van. Mindent ej kel,! ,, követni a 
1.&&$újel-ek csökkenté&e érde)ceöen. 
S2l(l.bó Imre (Hámán Ka, ó FűUiház) :  
Javasolta, hogy egy helyen dol,gozza
naik a mozdomv- és forgalmi menetirii• 

A vasutas Nép�zalfa-szerda résztvevői haszno„ jav�latokkal .seqitették " három- nyílók, központosítsá,k a menet,i.rányító 
napos kocsifor,dúlóért vivott harcot. Képünk\in az élenjáró vasutasok eqy c:so- szolgálatot. portját .látjuk. Fent: G.ásp;lr elvtá"s ismerteti a hiányossáqol<at. Ezután még számos értékes javaosla1 
Rácz Kálmán efvlárs titkár elnöki 

I 
a balesetek és a,z ellenség elleni hangzobt el, ame!lye] a kocsifordulóÍ< 

bevezetője után Vifl István e,vtár6, a ll!lrc kérdésH nem lehet elvá,lasz- meooyorsítását szándékoznak elérni 
SZOT · és a 'Népszava·<,szetke6-zt&ége ·~ tani eiry_mást!)!, , élenjáró vasutas do:gozóink. A hozzá. 
nevében üdvözölte az ankét. részvev-éíit. et" is a koc�í{ordúló _rneg,giyorsfüisána-k szó_lásokra Gáspár eJV'lárs adt•a meg a 
Utána Gáspár Sándor e'lvtarn, a Vas- aJavv<!'téí részét képeú� • választ és összegezte azokat a javas
utasok SzakS2er\'eietének , főtitkára Utána fels.zó!•a iásak köyet,keztek. Tö- latokat, amelyekkel a vasutasok nagy 
szólt az értekez:ethez: Elrriontlotta, rök József, Mis-kolc, szeméiy;pályaud- nemzeti feladatukat: a háromnapos 
hogy felem1>lt öt�ve.s t�.vi,\nk megvaló- 'v>a<r doljl'OZ\>Íl\ .kérte a �zovjet vasutas kocsi.fordulón kereszt,ü!, az őszi csúcs· 
sítása ci;a,k gvóri; és. bizton6á'l!'OS • v.1&úli mul1kamóds:1lerek átültetését, hogy a forgalmat megvalósítják. 
szállítás W2"itség�ve1 ·lenét-sé�, • En- ___ , -----------------
niek . ; 1 · ·• 

�z újítást elkenő bürokraták sze lgálati kötelességnek tekintik alapvető fdtétde a kocsifordttlo 
leszorítása, 

a két és félmilliós megtakarítást jelentő újítást Ezen a termeten nagy , elma�adás ta 
pasztalható. Például a szeptember · hó-
napra előirányzott ', , Sok bátoritasl ny'er,t� újítási har- elnöke egyenesen megakadályozta azt, 

comban a SZ0T határozatából és hogy az újítás;:,k bizonyíthassák 
3. 1 -3.6 napos kocsifordulót C$ak :,iilksiervez-elünk' újítási éi'tekezietétőL eredményességüket. Megtörtént az is, 

• 4.7 napra, tef:j*tertiit „ A mull év· els<'í negyedében kezdtem, hogy. Harmati elvtárs kiutasított az 
A vál!alatok számára . )re<!JJ· mi\1de11 meg újíhlsi tevékenységemet. • Ezze\ is értekezletről. 
esetben tudja biztosítani , ,a, va.si!t. -,ai segíteni, akartam pártunk céikitüzései - A zubbonyol-:• derékbavágási javas
igényelt lfoS5irr,en1,1yis,é&.et: • nek me'gválósítását. Mint a Máv lalának tárgyalásánál jelenlévő 8. 

Ezután s1.0}gálati ága,nkfot tárta fel, Anyaghivatal ruhabeszerzöje, - újí- Szakosztá,y képviselője úgy nyi latko-
a hiányosságokat. A forgalmi &ZOI gá tásai mon keresztül igyev.eztem messze- zott, hogy annak „pénzszaga" van. 
latnál elsősorban a vonat- és. gép menő megtaka rítást megvalósitani, Persze ezek után újitásaim csak fél 
áosorgásokat, az elegy indokolat;a;r Ez az::>nban nem volt egyszerű, Az év. vagy egy év e[telte után nyertek 
gyüjlését j€'!öite meg ólyan Jit)lfezök• évi 1 80,00()_ forintot jelentő újításomat bevezetést és pedig olyan formában, 
ként, amelyek hátrány06an bef<Yiyái;o, , elvetették. • Ebben az · új ításomban a hogy· az Anyaghivatal és a IV. Osz
ják a kocs,iíordulói, Fel . l:el l •,s:-tároo!-ni rangjelziíül szoigáió vái lapoknál igyc- tály vezetőjp szolgá lati kötelességnek 
az elegyre és gépre váráwkat. ke:etem megtakarii'ást-etérni. E'z év tekin1etlék. Az eddig beadott úi.ilásaim 

februárjában újból beadtam újitáso- ny;:,mán évente közel 1-:ét és félmillió Kazincbardkán például az egyik mat. Ekkor elrendelték újltásom be- forintot takarítunk meg népgazadasá-vonat 1 45, a m;i.sik pedig 1 80 per- vezetését, de arról értesítettek, hogy gunk számára a vasút ierületén. cet várt eleevr.- ilyenirányú újítási ténykedésem, szol- A zubbonyok zsebfedelének alátét 
A vontatás munkájáYaJ kapcsolatlJ,an gá:at; kö\elesség. Arról nem beszéltek, anyagával kapcsolatos újítási ·javas-
hlánvol•,a a hooszabb me,netoeket, a túl- hogy !atomra, amelvet mult évben adtam 
t,artóvlrodásokat. A vonhatási do:1g,ozó\( az 1950-b :.n benyujtott javasla- be, s amei)'et hei"tden iigykezelés 
sok he:yen figye,men kh-li; hagyjlk a torn elutasításával, ISO.OOO forint· mdatt nem vettek figrnlembe, majd a 
megá! l-a•pitott kezelési normát, ezáltal tal károsították meg népgazdasá- ·közclmul lban megismételtem. - több 
"a vonai kizökken meni'trendiéből: 6 gunkat. mint negyedmil l ió értékű szövetet újabb 350.000 forintos megtaf:arítáSl vagy posztót takaríthatunl· meg éven-rsaknem órákra megbénítja a vo- jelentő javaslatJt adtam be a zubbo- te. Most is az esernyek utáll kullog-nal átbocsátóképessé2ét. n_yok ''derékvág'ás nélküli elkészí,ésére. nak az il'letékesek. ,_ Ez az ész,;zeríísitési javaslat hosszú A mozdonyok elosvtás.a körül is htvák időn át „pihent" és ki lenc tárgyalás Helytelennek !ártom, ha a MAV 
vannak A többl<"Hart,a•íékok rendszer- 2cajlolt le azért, h_ogy a javaslatot Anyaghivatal I V. Osztályából ered 
teiensésre, feihasz,i1álásuk szervezetlén- , , .. •t - 1 t f egv ú,iítás, a Vasúti Főo�ztáicv .  szolgá-~ t újítas,ként vagy eszszerus1 es ,én o- , , , sége vet ; fel a m11n-k,aerő kérdé.sé a g_adjá-k-e el, I{ésöbb eldöntötték: nem lati kötelességként á l l ítja be. a nép
vontatásnál .  újítás, hanem hí'IJatali kötelesség, gazöaság erősítését célzó munkát és 

A 1ceres:kedelmi S'Zo[.gá.lat n1unkájál'•a:! ' · -itt -is egy év utál'.l vezelték-csa� be, ·l,észséget •nem ,jutalmazzák. TJvább 
kapcsolatban megáí-lapítolit-a Gáspar 'r, ez:Zel m\!gkárosftották, ' népg'azdas'á- akarom s:egílerri a·• szoci;afipnus: ;· éRí-
elv!á-rs, hogy sok esetb-en en,giedékenyen gunk,at. • tés'ét hgzánl'ban, ,1 de · szükséges" ehl!íéz 
keze! i,k a kocsiiordu:ó ügj·ét és nem az is, hogv a beadott újításokat ne 
btz½sílják a Né;p�a-zdas�t Tanács é!· Amikor �iutasít1'á� az értebzletriíl �z ÚJ.ítót egy és másfél év késéssel vezessük be. 
je!-11appaN rakodasr.ól siQ<!é i;e_ndelet�-: . . . 1 De az ts szük�ges, hogy I az újító 
1,-,,k a!1ra:maz·ását'. A · páJyaiennt-artá61 ·• Két év, alatt 1 2 ljjítast adt?m be, s ,kedvét" rre szegjék bürokrat-a meg-
m11111\<:áj:hal kapcsolafl>a-d' megál !ap í-• �zekket nagy segítsl\�t nyújtoita1i1 á l lapításol<kal. , ' 

tolta„ hogy a legfoniosabn, ielújitásf népgazdaságunknak. Megtörté11t áz 
' Koppány Ferenc 

mu:1k'ála!ok az aszi 'f<kg:li)?111, idö$za- i_?
1 

hogy ilyen újítási tárgyaláson, a MAV Anyaghj,,atal • sztali�vista 
káTa toló&,ak át l½!Yes 'súlyponti álto- 11armati elvtárs, az újítási b:zotfaág dolgozója • 

• 



Kocsirendezők ! Szilárd munkafegyelemmel.. éber szolgálattéteJlel harcoljatok a kocsi sérülések eUen, 
a tolatások meggyorsításával, a továbbítandó elegy hibátlan szétrendezésével és összesorozásával 

küzdjetek az őszi forgalmi verseny első helyéért, az őszi csúcsforgalom sikeres lebonyolításáért 1 

(I_ �BÖN(}B -�� dl� �adok�� 
UJ9 · RSSZONYHOZ ��� � Ö,S;rl fcrtgcJ.mi � 
Te! Akivel Kelenföld állomás per

ronján találkoztam, köszönöm Neked 
i6meretlenü1 ezt a találkozást! 

Ott áJ/J.ál a többi utas között. a "°" nalodra vártál, velem egylwrabeU le
hettél, nl!gyue�n felül. 

Talán a fiad. taláti lll férieá W,/ly 
ttz egész kis családod gyászoÍtad, r� 
ketében voltál. Fekete hajaa is látni le
hetett a fekete kendiíből. Ha végig11,J.. 
zett rajtad valaki. a gyászra gondoll. 
de ha a szemedet látta, akkor Q,i! élet. 
a reményteli bo!.dog„ békés élet ra
gyogott abból feléje. 

Se11kl nem értette a szavadat, a ka
pu� egyrp magyarázta a vonatcdat 
Banhida felé, az utasok találg,atták, 
mil/1e11 nemzetiségű lehetsz? 

MegkérdeZJem Tőled: moggarul nem 
tudsz? A fejed ráz".ad s idegenszera 
kiejtéssel mondrad: zörög! 

De egqszer csak felralf!/Of<ott csil
logó szemed s azt mondtad érthetően: 
Szab-:,d$ágl Tet Aki távot hazádtól, 
ezért a szent sZX>ért vagg kéngszerütve 
élni, ezér: hordod tán a fekete ruhát is, 
l!Zért odaadtá,/ az életedből talán min
dent. ami Neked drága volt: az ottho
rwdat, családodat. az élet oisszahozhc,
tatúm éveit . . •  s mégös milyen rag!f<)
gással a s:aemedben ,tudtad nekem. az 
idegen asszoriytársadtlOk t1Wlldat&l: 
Swba<iság! 

Nem könnyekkel, nem fájt semmi, 
amikor kimondtad; nPm jutott eszedbe 
semmi, - a kis ház. az otthon, ahol 
talán gyermekeid el.ső tipegését még 
most is tálod, de aiwl most bö'.angok 
tipCYtnak; nem fájt az " golyó sem, 
amelyikért tán a fekete ruhát hordod, 
- Te nem sirolsz semmit, amit ezért 
a draga ,zóért a.fi.ól oda. - bw;zke 
vagy ra! 

A jugoszlav vasut.,;;oknak a litóista 
rendszerrel szembeni növekvő ell�n
állás�ra s; jugoszláv fasiszta sajtó 
beismeréseiből is következtetni lehet. 
!gy például a Vjesnik című zágrábi 
titóista lap írja hogy a vasúti mun
kások és alkalmazottak tömeges meg· 
búnleté,e Jugoszláviában egyre na
fYobb méreteket ölt és mindennapo� 

Te hiszel/ Te remélsz/ Te tudod. 
hogy ezért a szóért érdemes mindent 
odaadni, 41nnek a s2l6nak győzni kell/ 
A T11 hazádban is, Vü,tnamJ,,an i,. Ko
reában is, az egész világon! - mert 
Ti, mert mi is. a többi szabadságsze
rető népek. így akarjuk. 

Köszönöm Neked ezt · a taldlkozást, 
köszönöm, hogy megtanUottál sok min„ 
denre. llJ/lll bennem élt ugyan, de nem 
volt 41rőm lwztá, hogy fe:szinre hoz
zam. Kérlek, tanítsd meg a többi ma
gyar asszonytestvéreimet is. akik ta,. 
l6n sokszor a mindennapi élet apró• 
cseprő gondjai miatt ella11yhuJ.11ak. ita
ni'.sd meg őket, hogy ke(J, él ni ezért a 
drága s;aoért: Szabadsági Hisz nekünk 
ez már megadatott, mi itthon vagyunk. 
mi már kiüzlük a !!azokat. Mi s:tab>ad· 
só�ban élünk,· a gyermekeink ebben 
rtevelöt!Mk ft!l, boldog. ragyogószemü. 
öntudatos, szabad emberekké. 

Soha-salta sem fogom elfeledni azt 
.a ragqogrist a sumedben., Asszonytár
sam, azt a büszke harcos Lángot s azt 
a meleg t,esfvéri kézfogást, mellyel el
váltam Tőled/ Mégeggszer mondtuk 
mindketten: Szabadság! A körülőttank 
álló asszonytársain.k szeme is megt,e,lt 
meleg ragyogással. OLJ#l,11. fe!eftheWle
nill szép volt. 1nlnt egy fogadalom. mint 
egy eskü! 

Messztrö1 Jöttél i,de, Asuonytársam. 
itt béke van, nekünk l!zt a szoojet ka
fionák lurrcoltQk ki, mi nem harcoltunk 
ér.e, de Ti . . . Te tudod, /wgy kell 
ltarcol•"li a békéért. a szahadsáf(éri, Te 
azt is tudod. hogy kell azt meg /s vé
denünk a gyermekeinknek. Emlékeztet. 
tél rá, kőszönöm Neked. Te kedves 
Görög A�zon.ytársaml 

Meréngi Andrásné 
• MA Y-kórház dolgozója 

Jelenséggé válik Csupán a Zágráb
ban. Vinkovcl/Xln. /(arlovácon, Fiu• 
méban és Ogulinban működő .9302 
vasutas ellen 1951 első öt hónapjában 
9448 fegyelmi eljárás indult. Ez azt 
jelenti, hogy az említett idő alatt 
minden r,m;utas el/11,i átlagba,i több, 
mini egy eljárás indult. 

lff W �uJ�� 
,,Őszinte csodálat tölt el Magyarország és népe iránt" 

Ked,es Barátaim! Legelséí6orban 
köszönöm a felejthetetlen emlékfi, aso
dálatosan szép napokat, amelyeket 
Magyaror�zágon töltöttem. 

őszinte OISOdálat tölt el Magyaror
száJ:r és népe Iránt, hiS'len Ti vala• 
mennyien ezen dolgoztok, hogy az or
szá11 életszínvonalát felemeljétek. 
Nemzetközi vis.zonylatban pedig azon, 
hogy a népek egyrnásközötti békéjét 
elősegítsétek. Amikor láttam eredmé
meiteket, megértettem, hogy nagy dol
gokat osak ilyen kollektív munkávai 
lehet elérni. 

Sok szerencsét kívánok eredmé• 
nyeitekhez és fényes jövőt a szo. 
cialiimusnak, Magyarorszá� 

és a magyar népnek. 

Külön megköszönöm a galyatetői bol· 
dog napokat és azt, hogy megi&mer
kedhettem itt nálatok más országok 
népeivel. Ugyan�sak felejthet�tlen é!· 
meny maradt szamomra a mas orsza· 
gok küldötteivel folytatott be,;zélgeté
sem, nem is szólva az üZ€fl1ben, kór
házakban és kultúl'köipontokban tett 
tanulmányi látogatásokról, amelyekre 
mindig nagy örömmel fogok viS&2,a· 
emlékezni. 

Ei:iyébként magyarországi útiélmé
nyeimrőJ néhány előadást tartottam és 
ezek nagy sikert arattak. Svéd barátaim 
további előadásokra kértek fel, ezenkí
vül az örebrói •• Munkás újság" közölte 
cikkemet. 

Orebro, Svédország. 
Sv«i Lööw, 

Ágeni vasutasok a hadianyagszállítások ellen 
A l'Humanité egyik levelezője írja 

többek között: 
.Az amerikai hóditás nagg lép• 

tekkel nl/omul elő orszi,gunkba,r. 
Mind több tankot. gépfegyvert, te· 
hBrgépkocsít. benzint és hadianya
got szállítanak. Franciaország fel• 
fegyverzése és Nyugat-Németország 
úfrafelfegyverzése napról-f141)ra l'UI· 
gyo/Jb méreteket őlt. 

A dokkmunkások után Agen vas
utasai me[l akariák nyerni a békél. 
nem wkka/ előbb á2 á.1<enl vasura
sok félórás sztrájkot tartottak. Til
takoztak az amerikaiak ajándéka: egy 
tankvonat ellen, ametg az átlomá• 
soii állt és az ellen, hog_y fegyoe• 
res csapat szállta meg az allomást, a 
rendezőpályaadvart és a várótermet 
ii. 

Másnap a oasuta!ok és a lakos· 
ság naggrésze tiltakowtt az állt> 
más elölt egy újabb amerikai tank• 
s::ál/itó vonat ellen a demokratikus 
szervezetek felhívására. Követelték, 
hogy az öl nagyhatawm íria alá 
a békeegwezményt Ezek a btltor 
ak,iék azt mutatják, hogy a francia 

r,asutasok harcban. állnak egy úrabb 
riilágháború előkészítése ellen. 

Semmiféle ma1<.11arázat és szankció 
Mm állítja meg küzdelmünket a 
háború megakadályo,z/zsa céljából. 
amely megsemmisítené a dolgozó
kat és gyermekeinket. 

Az ágeni férfiak és ndk megmu
tatták, hogy a oasutasokkal együtt 
harcolnak. megtagadják is akadá
lyozzák a halálan.yag fuvaroztisát. 
amelynek ök lennéne.� első áldoza
taik. Mindnyá./an összefogunk és 
megvédiük a békét." 
Amikor a francia és a kapitalista 

országok többi vasutasai a jobb meg
élhetésért. • békéért harcolnak, nyo
morban és nélkülözések ellenére is 
küzdenek az imperialista betolakodók 
ellen, addig mi és a népi demokrá
ciák vasutas dolgozói azon láradoz• 
nak. hogy megteremt•ék hazájukhan 
a szocialista vasutat. s a szállítási 
feladatok maradéki& lan végrehajtá,á· 
val, a terv leljesftésén kere,1.tül épít· 
,ük a s.1;oclaHzmust. a biztos boldog 
jövőt, s a part mutatta úton elérjük 
egész népünk s közöltük a vasutas 
dolit.?zók felemel!<edését is. • 

Még a nyár elején összehi\luk 
611:>másunk sztahánovis!áit, élenjáró 
dolgozóinkat, a különféle szakszolgá
lati hrlyek vezetöit. Allomásunk régi. 
elavult munJ.amódszerét újjal, egy 
jobbal akartuk felcserélni. A dolgozók 
egészséges, jó ja vasi a tokkal segítették 
munkánkat. Itt szabtuk meg például a 
tolatómozdony:>k munJ.,akörét, majd 
ebből a javaslatából elindulva. Barada 
kocsim,es er javaslatára újjászerveztük 
állomásunk gurítási módszerét. 

A gurítási módszer áts1ene1éséwel 
döntöan segftiUk az őszi forgalmat 

vonatoJ.-at Pusztaszabolcsig, Bátaszé· s ezzel kedvüket szegik. A pécsi igaz
kig, Venprém1g és Pécsig. Személy- gatóság újítási előadója pé!dáut el 
zetünket gazdaságosan használjuk fel, sem olvassa figyelmesen azokat, ha
úgy, hogy az egy főre a 394 távol- nem mint nem „célszerút". vissza
töltött órából 310 tengelyen teljesi· küldi állomásunkra. 
tett szolgálat. önköltségkilomélerünk Tervbrigádunk tudatában van an• is a minimumra csökkent. Ma ott tar- nak, hogy csak akkor tud eredményes tunln, hogy nagy feladataink mellett munkát végezni, ha a legsz:irosabb 
is zavartalanul bonyolítjuk le az őszi kapcsolatot építi ki a dolgozókJ.·al. 
forgalmat. A „Gé{".brigád további Tudjuk, hogy a jövő évi feladatok 
feladata, hogy dolgozza ki a tolatós si·keres végrehajtásának a gyökerei 
tehervonatok utazási sebességének . már ez évi munkánkban is meg· meggyorsítását. · vannak. Harcunk a kocsiforduló le

Brigádunk hiányossága: nem v:>n· 
hlk be lrellőképpen a sz.a.kvezetésl, 
nem harcoltunk az utolsó negyedéves 

Bara.da iava&lata a,z volf. hoev az terv ismeretéért, amely még mindig 
első tartalékmozdony csak a gurítást az üzemi titkárságon van. Amig ezt 
végezze, a második tartalék a legurí· meg nem kapjuk•, nem kezdhetünk 
t:>tt elegyet tegye az induló vágány· 1 a részletfeladatok megoldásához. A 
ra, lássa el a személyszerelvények másik hiba az, hogy 
összeállít�sát, sz�lgálja ki a javító- dolirozóink javaslatait és újításait 

szorításáért, a szállítási tervek végre• 
hajtásáért sz:>rosan összefügg a terv 
túlteljesítésével, a szocializmus lelépí• 
tésének• meggyorsításával és a béke 
védelmével. Ehhez ielhasznál.juk szov• 
jet példaképeink tapaszta latait, pár• 
tunk útmutatását. 

Dombóvár állomás dolgozói 

mfihelyt es a mosotelepet. még mindig felületesen kezelik, 
Juhász Sándor, Erényi Gém, 
Darabos Ferenc, Garat József, 

Kovács Lajos kocsimester azt java· 
solta, hogy a harmadik tartalék lássa 
el az ipartelepeket üres kocsival, ál· 
lítsa be a rakott kocsikat a rakterület
re, lássa el a raktárt, rendezze a D
vonatokal 

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

Az új be:lsztással • teljesen meg· 
vagyunk• elégedve, gyorsabb és jobb 
a lll(Jnkánk, erőteljesen segítjük az 
öszi forgalmi versenyt. 

Amikor a SZOT határozata meg· 
jelent, a dolgozók újabb ötletekkel és 
javaslatokkal javították meg például 
a gurítódombi elósaruzást és a belső 
6aruzást is. 

Az egyszerü java..�t eredménye 
az, ho!D' Dombóváron ma már 
uinte nem is beszélnek kocsitörés.-

ről, yagy kocsíkisiklásról. 
A lrri tervbrlgádunknak az a feladata, 
hogy az esztendő e!s6 félévi termelési 
tapasztalatai alapján felkutassuk azo
kat a müsza�4, s ervezési, anyaggaz
dálkodási s egyéb nehézségeket, 
amelyek állomásunk termelésének és 
termelékenységének bvábbi emelését, 
s az önköltség csökkenfését gátolja. 
Brigádunk a dolgozók segítségével 
egész sor javaslattal tette lehetővé az 
ösz;i c:,úcslorgalom lebonyolítását. 

Az őszi csúcsforgalmi verseny ki
értékelése szerint országos viszonylat. 
ban második helyezést érfem el. Ez 
még nagyobb lendületet ad arra, hogy 
munkaversenyben, a november 7-re 
való vá!lalások:Cal si1<erre vigyük az 
öszi csúcsforgalom ügyét. Nem állai< 
meg munkámba:i és úgy dolgozok, 
hogy elérhessem az első helyezést. 
Tudom. hogy hazámnak, dolgozó né
pünknek hasznos fia leszek. 

Eredményemet annak köszönhetem, 
hogy a pátt útmutatását, s ebből fo. 
lyóao 

a VI. Orszáiros Vasutilzeml trte• 
kei:let határozatait magamévá té
ve, a kiszabott feladatokat telje· 

sítettem. 
Ebbe':! fel111érhetetlen nagy segítséget 
jelentett számomra a szovjet vasut.'1-
sok bő tapasztalata. Sokat kös-zönhetek 
annak, hogy a VasutpoliUkai Osztály 
által kiadott 

,. Tanuljunk a hős szovjet vasuta
sok életéböl és munkájából" cím0 
módszertani füzeteket tanulmányoz-

tam és módszereiket átvettem. 
Dolgozótársalmn.ak is átadtam di rtl 
talált új mu:ikamódszereket. Más mun
kamódszerem nincs, de munkámat lel· 

kiismeretesen, szocialista fegyelemmel 
és utasítás szerint iparkodom végezni 
és végeztetem el. Műszakomban a dol
gozóknak megmagyaráztam, hogy ml- -: 

lyen 
szor05 összefüggés van a va6uta
sok jó vagy rossz munkája é6 a 
telemelt ötéves terv, a dolgozó nép 
felvirágoztatása, a béke védelme 

között. 
Tudják, miért dolgoznak és szolgá!ata
kat balesetmentesen igyekeznek végez. 
ni. A forgalommal összefüggő vala• 
mennyi szolgálati ág dolgozóival ösz
szeköttetést tartok, idejében kérek éa 
idejében adok rendelkezést a vonatlor
galomról, a vo�tok menetéről és as 
elvégzeru:lő munkáról. Ez egyik ku lcsa 
a slkereknek, ha ezt összekötöm a szov. 
jet tapasztalatokkal, kitűnö eredményt 
érek el. ' 

Vállalom, hogy elért eredményeimet 
nemcsak megtartom, de túl fogom tel
jes[teni az őszi forgalmi versenyben. 
hogy hozzájáruljak a szocialista vasut 
megteremtéséhez, a vasut felemelt ter
vének végrehajtásához, a vi'ágbéke 
megőrzéséhez. 

Kiss Sándor, 
Debrece� állomás forgalmi atolgalat• 

tevője. 

A brigád munl'ája például az Is, 
hogy minden szolgálatátadás előtt a 
szolgálati helyek vezetői megbeszélik 
az elvégzendő munkát és a munka 
sürgőssé!li sorrendjét. Brigádunk, a 
dolgnókra támaszkodv.a érte el .azt, 
hogy a legutóbbi három hónap alatt 
43 javaslatot adtak be dolggzóink, ho· 
holt három évre visszamenőleg csak 
12 javaslatot nyujtotta�• be. A javas
lat:ik felét a „Gél"-brigád tagjai 
nyujtották be a lej!'szűkebb kereszt· 
metszetek felszámolására. A gurító
dombi hangosbemondó, a terepvilá
i;ritásra használt villanyégők új helyé· 
nek kijelölése, új váltó beál litásával 
három szolgálati hely zavarmentes 
kiszolgálása, - mind csak fokozta a 
termelékenységet és ilzemü11�, bizton
saizát 

VIGYÁZZATOK A NÉP VAGYONÁRA 
A Landler Múvelc dolgozóinak levele 

a rákosrendezői és a ferencvárosi gurít6 dolgozóihoz 

Harmincéves módszert döntöttünk meg 
Tervbrigádunk munkája nyomán 30 

éues módszert döntöttünk me!(. A Vfl· 
natok fogadásában, a személycsoport
mentes időben a személyvonatok fo· 
gadóvágányára való fogadások, a 
guritódombra való gyors továbbítás, 
egy új vízdaru felszerelése, az irány
vonatok gépkezelésének megkönnyíté
sére, stb. - tervbrigádunk munJ.-á· 
jának köszönhető. Szűk vonatkísérő 
:étszámun.k mellett zökkenő nélkül 
továbbítjuk irányvonatainkat a buda
pesti állomásokig, a tolatós teher-

VA SVTA SO.KI 

Hallg,u•átol, • 

Mi, a Landler Ozem. K.ocsiosztátyá
nak dolgozói arra kérünk benneteket, 
hogy a három és félnapos kocsiforduló 
érdekében lo1'ozottabb figyelmet szen• 
teljetek munkátoknak. 

A levél megírására az indított ben 
niinket, hogy rájöttünk arra, hogy 
a Rá'kosren<lezö érs a ferencvárosi lil'U· 
rító helytelen mm�káia követke-áében 
havonta 1 10 dolgozóll'knak ad munkát. 
Véleményünv, szerint ezek a javitásJk 

a helytelen s.aruzá6 követkemlé• 
nyel. 

K.ét saruval kell a gurítódomb dol
gozóinak megfogni a dombról legu 
ru!ó kocs�kat és mégis egyoldalú saru
zássat dolgoznak. Ennek az a követ-

„ Vasutasok  •lisorál" 
a rádióba-. 

Minden kedden a vasutu doleozókhoz !Zól a „va�utaeok műsora" 
A Magya, Rádió az őszi forgalom ,ikeres lebonyolftá;áért harcoló vasu-1 a, dolgozók számára 

.,.;..Jen l, edde n 17 óra J(J perel,or 

, lcülön MÜiiert ad. 

Ebben a műsorban hw.1gk•kben számol be a rádi� a vasút külön
bözö munkaterületeiröl. az őszi forgalmi Vl!ll'senyben élen jár6 dolgozók leljesftményéró1, a lemaradókról, a vasula6 dolgozól( kultúr
megnyilvánulásall-61. 
VASUTAS DOLGOZOK! HALLGASSATOK MEG A SZAMOTOKRA 
KöZVETITETT VASUTAS MOSORT. SZERVEZZETEK SZOLGALATI AGANKÉNT KOLLEICTIV RADlóHALLGAT AST! 

kezmén"" hogy rengeteg a hőnlutás. 
mert a csapágy kiugrik, rengeteJ:r lök
tok-törés, :ökrúd-el�bülésit. tapas!la
lunk. A helytelen gurításból erednek! 
a mellvas. a hossztartó görbülések, a 
szekrénynek szögbéíl való ellerdülése 
és a helytelen guritástól eredő erös 
kocsisérülések. 

Nekünk, műhelyi dolgozóknak 
a három és félnapos kocsiforduló 
kérdése szívügyünk és minden 
erőnket és tudásunkflt latbavetjiik, 
hogy minőségi kocsik kiadásával 
ellássuk a vontatást és a forgal-

mat. 

Ehhez a7°nban a ti jó munkátokra és 
segítségetekre is szílkségün}· van. Ha 
a guritódomb doigozói nagyobb fi
gyelmet szentelnek munkájuknak és 
kevesebb sérült kocsi kerül üzemünkbe 
gondatlan munkátok miatt. - több 
idő jut nekünk a tervszerű munka el
végzé,ére. 

Arra kérünk benneteket: tanulmá, 
nyoizátok a szoviet mcidszereket és 
a lkalmazzatok két sarut a gurítás
nál. Ahhoz, hogy R§ kosi e; vtársnaki 
lett hJ;r< -' , !munkai betarthassuk. 
szükségünk van a 11 ;ó munkátokra 
is. Előre elvtársak · é, T1 ktársak az 
őszi fori:ialom sik0re, J0bnnyolitásá
vaJ a szocialista 
Szaká�s Vilmos Pe.övári László 
reszo�tvezetö szt.ihanovista Jalc, 

Németh Mátyás 
míihelybizottsági titká.r. 



\' ontatási dolgozok ! A szovjet tapasztalatok felhasználásával harcoljatok 
a mozdony- é . .; kocsifordulók meggyorsításáért, öntudatos vasfegyelemmel 

és éberséggel vigyétek �lőre az ószi csúcsforgalom ügyét ! 

A VASL TAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * , � � � � � � ��� � � � � � � 1  
� � 

Meg kell ja vítllni a plirtoktatlisi évad kezdeti /Jiiinyossá/ait : Sztálin elvtárs nyilatkozata fokozza eröfeszítéseinket � 
� i háromnapos kocsiforduló megteremtéséért, • 

A -,gkezdéídött párloktatá<li évad 
mar az eiső napok utan egész sor fi
grelemreméltó eredményt, de egyuttal 
kirívó hiányosságot i,; felvetett. Párt
i;zerveze!eink jó munkájának eredmé
nyeként közel 30.000 párttag és pár
tonkívüli kezdte e. a marx,unus-lenin
izmus t31l0l ását külöl')közö fokokon. 
Párt.szervezeteink elvé�ték a ki
válogatás nagv mumájál, a propa
gandaszeminári ttmo4c és a politikai i&-
1,.-olák zavartalan bein,ditát.ára a tech
nikai elöieltélelek nagyre1,zét biztosí
tották. Gon,doskodtak megfe:e:ő helyi
ségekről, azok berendezéseiről, írásos 
anyagokról, slb. 

A legtöbb \'&suta� pártsz.ervei.et ok
tatási munkájának el1,ő foglalkozása 
ünnepélyes körülmények között zajlott 
le. Felvirágozott, feldíszített helyi6é
gekben gyíiltek &,,;ze a propaganda 
szemináriumok, i l letve a po itikai is-
lro!á'k hallgatói. A Jei.iöbi> helyen pár
tunk Politikai B•zott;;ágának határo-
2atát helyesen feldolgoztál( és az elsö 
fogJa.kozás élénken, a ha! Jgatók te:jes 
érdeklődése mellett zaj!oH le. A Ke
leti Mií6zaki KC-ebihiv.ital parts:.zerrn
zete mlnta,;zeriien készítette e:ő az ok
talá&i évadot, jól válogatta ki a há;·ma,s 
bizottságokat, melyek minden dolgozo
val elbeszélgettek, felhívták az elvtár
t;ak figyelmét az oktatás fontoosá•gára. 
A Keleti Mü,;zaki KOC5ihivatal közép. 
fokú poJ,fükai iskol áján a mei.indu,!ó 
fog.Jal•kozáookon nem hiányzott senki 
és a hallgatók na.l!Y éroeklödé6&el 
szóltak hozzá a kérdé;;ekhez. az elmé
Jefi problémá<kat helye�en a:átámasz
tottak saját munkaterületükröl 61l.ár
mazó péld,í�al. 

Egyes pár!szerre!let� i�n helyesen 
ismételten megtárgyalták az oktatási 
évaddal kapo,olato.s p.roblémákal !gy 
Dombó\ár állomás park.zervezete az 
elSő teendők utin azt tárgyalta meg, 
h<,"R"v hOll:Y &a lehet jool>an megszer
vezni 

a forda szemináriumokat, 

,11)g, váhás eJ('lllt, vagy utá!n tarts.;1< 
meg a szemináriumokat A kecskeméti 
állomás. párt;;,ervezet taggyűlésen i6 
fogla lkozott a,; oktal ·ísj éva-0 beindu
lásával kape60latban �zJelt hiányos
ságokkal és egész,;éges javaslatok 
han,gzo!ta-k el a hibák atüszöbölésére. 

A fenti eredménv,ek mel 'ett azonl>an 
egész sor hiányosság mutatkozik a'.l 
oklatá6i évad meglndulásával kapcso 
latban. A dombóvári fütöházban pél
dául a középfokú politikai iskola hall
gatóinak 70 százaléka nem jelent meg 

. az is,kola megnyitóján. Az osztá!ymér
nökségnél a po1 itika( aiapismeretek 
tanulókóre 27 ha! lgatóJáhól tízen hii 
nyoztak az iskola meanyitá6áról. A 
Landler �nő Jármííja\·itóban az egyik 
politika! i1Skolán 22 hallgató köziil 
csak hat elvtárs, a Nyugati-állomáson 
pedig a:z egyik iskolán 25 hal!gatóból 
csak 10 elvlám jelent meg az első 
foglalkozáson. A SllOlnoki Járműja
vítóban az fordult elő, hogy az egyik 
al apszervi politikai iskola megindítá
sát el ke11ett hala6ztani, mert azon 
olyan kevés ha l lgató jelent meg. 

A �mornolódis ellen minden eró
ffl. har,colni kell pártszervezeteink

nek. 
A Po:il,kai Bizotbág májll6 17-én 11->-
iP'lt határo1:ata kimondja: 

• A kommulliS/.ák nec•eléséért. ideolö. 
giai fejlödéséért első.sorban a pán 
a/apszeruei felelősek." Tehát  el6ősor
ban párlszer�ezeteink felelö&ek azért 
is. hogy ne történjenek l<>mol'ZISO!ódá
eok Pártszervezeleink egyénileg fog
lalko-tza,nak mindazokkal n elvtár
sakkal, akik nem Jelentek meg u 
elaö foglalkozáson. Be&zélje11ek az elv
társakkal az oktalá5 fon1osságáról � 
n,omatékkal hívi�k fel a doigozók fi
gyelmét arra, hegy pá-rtunik e,;:erve
zeti szabályzata 'kimon<l 1a, hogv min
den párttag köte!l!lbs<'ge: •• . .  szaka
ilotlanuJ feilessze politikai tudását és 
emelie ,mü,·e//Ségi �zínuonaJát, igqe
kezzék elsajátítani « marxi.rtrtus-tenin
izmu .. � tu/!.itásait". 

Sajátos hibaként jelentkt'7..clt a11 is, 
hogy egyes pártszervezeteink megal• 
kUvó mó-don az utazószemélyzet közül 
k-set vontak be az oktat.i61>a és fö
ként a nem tlta1.ók közül szervezték 
� a politilrni iskolákat. Pár�zerve
zeteinknek úgy kell megszervewi a 
pártoktatá&t, hogy valamennyi utazó 
párttag be legyen vonva a pártokta 
tá-&l>a. Ezek a1.. elvtársak a iordulat
e,zo!gálattal Jaro nehéuégek miatt 
már esztendők óta nem tanulnak, 
!:?.ért harci fí!l,adat,a pártszerveze
teinknek. hogv 

az utazószemélyzet köréből 

valamennyi párttagot bevonják az oK
latá�a.. Ez nemosak a Jorialmi 

utazÓ6zemélyze!a-e vonatkooik, de 
mozdonyszemélyzetre is. 

1 taggyűlésen tárgyalják meg a liemor- • 
b ' k  'd '  ' 'rl � zsolódát; kérdését és beszéljenek arról, � 3 8 8 megve 8S88 if Másik hiba; a ki.s srolgál,ati helyek 

do' gozóit igen kis részben von l ák 
e5ak ,be alaps1.en·ezeteink az oktata6 
!)a Ez súlyos hiba, hiszen a va,;úti 
dolgozóknak több mint 30 száza.éka 
ki6 szolgálati helyeken do;gozik. Ezek 
az elvtársak nagyobbrészt kimaradtak 
a pártoktatásbol. A siófoki YOOalon 
például 

ahol 60 pirttag van. mindössze t! 
elvtársat vonlak be az oktatái.ba, 

arra valo hiv�tkozá&.sal, hogy kis ál·  
lomásokon &ét<>zóródottan te11e:..ítenek 
;,iolgálato\ és nehéz megoldani az ok. 
latásba való bevonásukat. 

Hiba, mfgpedig súlyos h.'ba, hogy 
nagy általánosságban 

• va5út terliletén párts.zervezie. 
tcink elhanyagolták a DISZ-okta-

tás megszervezését. 
Sok hel yen azt a helytelen gyakorl-a
tot köletlék partszen·ezeteink, hogy a 
párloktatásl>a még részt nem vett fia 
1a1korú párttagokat pártqktatásba von
lák be ahelyett. hogy megszervez.lék 
volna a DISZ-oklatácst, mely bizl061t
ja, hogy a pártonkívüli ifjűság is ki 
,ehesse részét a tanulá6ból . Ilyen 
helytelen gyakorlatot követett a szom
bathelyi állomás és a soproni GYES.iV 
párti;rerve-Lete. 

Mit kell fJelllliök II oMutas pfvt. 
szeruezetekn,ek. hogy a hibákat kikü• 
szöböljék? Mindenekelőtt harcolni kell 
a lemorzEiOlódások ellen. A párb;zerve
zetek vezet6,;égi tagjai beszélgessenek 
el a foglaJkozá<,0król lemara dt dolgo• 
zokkal. Győuék meg őket a tanulás 
fontc:ll>6ágáról. Ugyanakkor mozgó,,ít
sák a neyneveléí elvtársekat, hogy jó 
felvilág06ító munkával tudatosítsák a 
tanulás fontosságát. keressék fel ott
honukban az e-léíadásokról l<"IJlaradó
ka I és , il ágooíl6á k meg számukra·  
nemcsak köte(es<>ége, de iÓ! felfogott 
érJeke m inden párttagnak, hog_l/ ta
nuljon. h.ogq emelje elméleti sz;mu>
rU(l(d. 

P ai't<>'l,en,ei,eieinlt 

hogyan lehel a dolgozók kiván&ágai- t 
• nak és a relszeríiségnek legmegfoJe- ;f Mi, a Lu,utler Mú- ró[ kezdtünk beszél· sük a béke védelmét. � 

!éíoben megtartani a fordaszeminári11- � oe.k kovácsműhel11é- ni, hogy ez a nyilat- Víg11ázunk a minő- � 
mokat. ;,t nek dolgozói, M!(.1/ kozat mennyire meg- ségi munkára és ösz- � 

Sürgősell tmig kell er6&ílm I Yj örömme( olvastuk és erősít bennünket a szekötjük az őszi far- r 
DISZ-oktatást. Tudatosítani kell a iia-

� vitattuk mell Sztálin feladatok megoldá- galmi verseny kűz- i tatok körében, hogy '9/ii elvtárs nyilatkozatát, sában. Valamennyien delmét a Nagy Oktá• � 
a DISZ-szeminariumolc ;f amelyet a Pravda kifejezésre juttattuk, beri Szocialista Far· , · 

,,.,, egyik munkatársának ki-ki a maga módján, radatom 34. évfor• f 
igen fontos eszkörei az. elméleti ké,l• � adott az atomfegy- hogy Sztáün elvtárs dulójára tett ·vállalá-
zett.ség elnyerésének é6 semmiképpen "';, verrel kapcsolatban. \yi/atkozata fokozza sok túlfeljesítésével. ) sem becsüljük le a D ISZ-ok!atá&t 1 � Az egész múhely erőfeszítéseinket az Előző havi 123 · szá-pártoktatással szemben. "';, l · � 

F'c,mtoa feladat még pártszerveze- látta a nyilatkozat- ászi oersenyben, a zatékos át agteljesd- � 
teinknek t ból, hogy a hazánkat háromnapos kocsifor- ményünket, a ru(ló• � 

az ellenörzógárda megszervezése. � felszabadító Szovjet- duló megteremté• műhely dolp9zóival J 
Igen sok helyen nem ál litotlak még �: unió, a hatalmas séért, a béke védel• együtt november 7-re � 
be a párt6zervezetek ellenőröket. Köz- � szovjet nép követke• méért. Megerősíti tovább fokozzuk je- � 
veclen kapcso' atot kell kiépíteni • � zetes és erőteljes bé• akarnfunkat a béke lentős mértékben és ""-

"'!i .. -propagandislákkal. A párl&zervez.et 
,-1 

kepolitikát kóuet. védelmében és támo- a kocsiosztályt még � ve-zetöi foglalkozzanak a propagandis-
� Sztálin elvtárs nyu- gatást. harci erőt az eddiginél is job- 'ti tákkal, nyerjenek tájékozódást arról, "'�- godt, erőteljes és nyui·t a terv teti·esité• ban segítjük, hogy a 1ic hogyan áll a pártoktalá6 munkája. - · · F d 1 • • · t --

Az oktatás munkájában érvényea.i � igazságot sugarzo sében. kocsi or u oert vivot !'f 
leni kell I va6Utas szempontokat. A � 

szavai a legmélyebb 
Sztálin l t .  harcban még több és Jit. 

párt á ltal kiadott útmutatók me1lé a y. hatást tette ránk. e v ars mirtőségi[eg jobb ko- 1 

V36ú-t Politika i  Osztály speciál is � Emellett éreztük. nyilatkozata után csit vethessen be. � 
szempontok mega<lá,;ával kiegészítő g hogy erőnk i8 meg- m

á
e
l
g
l;:,é�tük

k 
verse

F
n
el
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• u ..,� • ' • • "t 1„ k l lt társunk nyilatkozata lik 
anyagoknak a felhasználása az okta. �ngyobb lett. 0/un„ UJI o uu az e 0tJU , • � •- :,-• t k , tehát nem egyszerű lásban nagyba,n segíteni fogja a pá•�-- � lelkesedés tJett raj• oe
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0nefl.Yp � 
hogy az elméleti színvonaluk emelke- • · T · k l · t -
dé,;e a termelő munkában is megmu- � dig mi 11em könnyen Ja tlJll e a szov1e oasutasfiai, még ke- ,
latkozzék. Ebben az esztendöl>en a 1!l lelkesedünk. A világ munkamódszereket, mén/lebben álljuk a � 
vasuta &zempontok felhasználása az � béketáborának láng- hogy több mozdonyt sarat az őszi csúcs- fi oktatásban sokkal e,őnyösel>ben meg- li\ es2ű vezére. Sztálin és több k

f
ocsit adjunk forgalom sikeres {e- � nyilvánulhat, )liszen a legtöbb politi- � elvtárs, ismét bizo- az őszi orgalmat le- bonyolításában, fel- Y 

kai iskola é,; · propagan<laszeminárium �. ká d k �onyolt'to· dolgozo'tár t:: ��, nyíté 't a ta anrw. , " - • emelt o··te·ves tervu··nk "'" töb-bségének vezetői a va6utas elvtár- ..oi · k ak � 
·akból kerültek ki. t hogy 4 szovjet nép a sam n · ez évi tervévének túl- •· 

Ezek a feladatok állnak Ya<>11l86 � béke alkotásainak A Gazda-mozgal• tet,esítéséért, amely- } 
pitrl6zervezeteink elölt, hogy az okla- � megvalósitásálf. ke- mat, melynek mult- tyel hozzájárulunk az 
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, � astyaja, ovetesrt• unnyo cezer orm ták a{jas terveinek TOTH ISTVAN „ méltó irányítója II oolt, még szélesebb meghiusitásához. } JI Budapesti Politikai Os?J!áJy -
/ · 

·tt · b • f rben alkalmazz k • 
nevelési �wrt vezetöie. 

� ny
f
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· u · �ozsoNVI MIHALY. � , "' � ke rontnak. Azo,i igyekezünk. • fi � Amikor: lezártuk • hogy újabb rejtett a Landler Művek � 
� 11.yilat.kozat feletti vi- tartalékokat tárjunk Kovácsműhelyének � 
� tát, egyre-másra M• fel és ezzel is segít- dolgozója � Készüljünk fel jól 

a pártvezetöségek újraválasztására 
tanulmányozzuk nagy tanítóink műveit 

l(omoly, felclé»ségteijes munka vár 
párttagsáiunkra: Ujravátasztjuk ve
z.etőségünket. Minden párttai - sőt 
párton.kívüli dolgozóink is - átérzik 
eflnek a felad inak nagyságát, hatalmas 
jelentősée-ét és komolyan, lelkii001erele
seR készülne!-. a pártyezetöségd, új
raválasztására, 

P árttaiságunk. egész dolgozó né
pünk számár. minden ldadata meiol
dásához felbecsülhetetlen sciritséiret 
jelentenek nagy tanítóink: Lenin, 
Sztálin, �ákosi elvtársak tanításai. S 
minél nagyobbak a feladatok, amál 
inkább szükség van arra, hon fo
kozott elmélyUlhsel t.anulmányozzuk 
műveiket. A párlvezetöségek újra
választására is Úfy készülhetünk fel 
legjobban. úgy oldhatjuk csak mee 
sikerrel ezt a soronkövctkezö nairy fel
adatunkat, ha tanulmányozzuk a 
marxizmus-leninizmus klasszikusainak 
és pártunk vezeti.iind< mű\eit . 

l(iitönösen három mű elmélyült 
tanulmányo.iásának van hatalmas je
lentősége ezekben a napokban. Az 
egyik Lenin-Sztálin el.vtírsakna� 
,.Párt é8 pártépítés" című gyüjtemé,. 
nyes kötete, · amely a Bolsevik Párt 
nagy szervezőinek, tanitói1t1tk, vuetlil
nek, a párt épitéséről szóló klasszil<us 
tanltásait gyüjli egybe, felbecsiilhetet. 

len segítséget jelent. újból és újból 
való tanulmányozása ugyanilyen idő
szerű annak a füzetnek, amely Sztálin 
elvtárs műveiből a párt és a tömegek 
kapc&olatára, a pártonbetííW demokrá
ciára, • bolsevik kritika-önkritika bátor 
alkalmazására és a párt építéséboo való 
hata)mas jelentőségére vonatkozó 
klasszikus tanításokat foglalja egybe 
.,A kritika és önkritikáról" címmel. 

A hannad'ik, számunkra különösen 
nae-y elvi és gyakorlati .segítséget je
lentö mű pártunk szeretett vezetőjé
nek: Rákosi elvtársnak „A pártról és 
pártéplté5'"öl" címen kiadott munkája. 
Rákosi elvtárs mííveiböl öss?.eváloe-atott 
és e füzetben foglalt szemelvények 
feleletet adnal< pártunk fejlödésooel., po
litikájának sok kérdésére. U fmutatást 
jelentenek a párt1I1J.. előtt álló felada
tok megoldásához - a pártvezet&.éf 
újraválasztásihoz is. 

E három kötet növeti tisztánlái ásun
kat, elmélyítö önfudalunt-at, megmutat. 
ja a követendö utat. az egyedül IH,Jyes 
megoldást. Nagyjelentöségű, komoly 
feladat áll előttünk. U gy készülhetünk 
fel �geredményesebb megoldására, ha 
elmélyülten tanulmányozzuk migy 
tanítóink felbecslilhetetlen é,rtékíi, 
iránytmutató klasszikus műveit. 

A klnal vasutuqk naqy lelk- • v.iamennyien alálrták a a•k•ViláQ· 
szövetséq felhlvás6t az öthatalrnl b6k-ye:rmény meqkötésére. H&pilnkön a k•· 

lett ,,....;;tv� eqyik dolqoxója at•i•ia a. �eviláqszövet� feth,vMM. 

� � � � � � • � � � � � � w � � �  

Bizalmiaink az őszi csúcsforgalom sikeréért 
A Felépítményi és Va<Sa1 yagjavító 

OV keresztezés-szerelő műhelyének 
dolgozói nagy ieadülettel láttak az 
őszi forgalom nagy feladatainak meg
oldásához. Ebben ie!. tős seR'itség 
számunkra a vállalat mt!szaki vezetői
nek támogatása. 

Mi. bizalmiak, mint a mühely dolgo
zói, megbeszéljük feladatainkat a mű
vezetőkkel. Az itt nvert útmutatást 
közöl jük csoportunk minoon egyes tag
jával, nehogy azt liigyje bárki is, 
hogy a kapcsolat formális. Nem. Jó
formán ,a nap minden szakában tartsuk 
összeköttetésünket. de nemcsak a ke
resztműt-ielv. de a többi műhelyek dol
gozói ml is. 

A t&pasztalatcsecéket is mi. biui1-
miak szorgalmazzuk olyan formában. 
hogy a lemaradt dolgozóknak s a ki
sebb !el jesitményü munkatársainknak 
minden támoiratást megadunk. 

Arra tö�ekszünk. hogy fel&zámoljuk 
a verseny k.ampányszeríisél!'ét. Ennek 
érdekében széles területen biztosítjuk 
.a verseny nvilvánosságá(. 

Hiba is van. Nemrég-en anyaghiánv
nyal küzdöttünk. s emiatt 5-8 száza
lékkal vi5szaesett I tel jesitménvünk. 
Ez annvit Jelent. persze, hoev a 158 
�1.ázalékos áilagos teljesítményű mun
kái megtartani, növelni nem tudtuk s 
vállalásunk te! jesítéo;.ét széles mérték
ben l!"á!o1ta. Az ii;azsáehoz tartozik, 
hogv .-á!lalatvPzetéínk minden! elköve
tett az anva1<hiánv meesziintetéf!ére 

A diósgyóri k el1Jtársi segítsége 

A kőzelmultl>an Bakó János elvtárs. 
párttitkárhelvettes vezetésével mun
kásküldöttség utazott a Dió,,;1zvori Vas
gyárbs e késedelme.s száUitások miatt. 
A gyárh\svezelő szerint llal!'V 1-sint 
csak az év végén kaptunk volna. Ez
után felkereslük a munkapadnál dolgo
zókat, akik megbo!ránkoz�a hallgatták 
az eluta:.ításl 

A díós,o,&i nso6r öntuCMtos 
dolgoi.ói aual se�tettek bennün
ket az ós� csúcsfor,ralom tebonvo· 
lítása111, hollV vállalták: az első 
nyolc«is műszakban lel{Yártják a 

szilksé,res sínmennyiséil'et. 
Az atrya,a- tehát Jeeyárk,t,ták, de a 

szállítá6 már egyszerűbben történt. 
azért valaki felelős. A diósgyőriek 
minden jóindulatú támogatás elle
nére csak jóva,J később kaptuk meg a 
,;inszál!itmányokat. Meg kell mon<lani. • 
hol!Y a diösgyőri rnunk�stán;ainkkal 
való tanácsko:tá.s megerősített bennün
ket a s.zocializmus építé&�rt s az őszi 
osúcsiorgafom sikeréért folyó harcban. 
Most a Nagy Októberi Szociaiista For
radalom 34. évfordulójának tiszteletére 
eddigi munkánkat fe!il lviz:;gáltu:.. és 
vállalásainkat �!újítottuk. Elhatároz
tuk, hogy a Gazda-mozgalmat még 
szélesebb rétegre terjesztjük s ezen 
kerea.ztül évi tervünket novenber 
20-ra befejezzük. Ebben az eJhatáro• 
zásban erősített meg bennünket 
Sztálin elvtárs nyilatkozata, melyet a 
Pravda munkatársának adott Mi, bi• 
;.almiak, most ezzel az erőtöbblettel 
végezzük politikai felvilágosHó mun
kánkat, segítjük dolgozótársainkat és 
tesszük le-hetővé azt, hog-y tervünket a 
vállalt határidőre részleteiben is telje
sítsük. 

Stil!gyi Vi1rnos, 

lakatos bizalmi, 
MA V Felépítmény· és Vasanyag• 

javító NV. 

.1.VEGKEZDTiiK 
a különböző szakszervezeti kiadványol: 
- újságok, röplapok, jel'"Zőkönyvek, 
mozgalmi fényképek, stb. - össze
gyűjtését • s7.11kszervezeti archiv..n 
számára. 

Réii munk ásmozgalmi iratok, $t\. 
jelentős számban vannak e. régi szak· 
szervezeti tagok birtokában. Nagy 
szolgálatot tennének azzal, ha • bir• 
to4cukban lévő - a szakszervezet 
multbell harcaival fogla lkozó anyago• 
kat - 1 szakszervezet rendelkezé&á'e 
bocsátanák. 

Felhívjuk a vasutas dolgoiókaf:• bo
csássák rendelkezhiinkre, s tegyék 
közkinc�é ezel<et a kiád1 ányokat. A 
dolgoi.ók költségeit megtérítjük. A;i; 
anyallOt az alábbi címre kérjük bekül· 
deni: Vasutasok Szal<szervezete, Buda• 
pest VI., Muokicsy' Mihály-u. 16. u. 



Kereskedelmi szolga1at tlolgoz6i ! Az árukárok megszüntetésével a luvanztat6kkal va/6 j6 együttműködéssel segítsétek 
a napi IS.OOO vagon kiállítását. Harcoljatok a „rakva-rakott11-mozgalomban továhhítandó ·S0.000 kocsi megrakásáért! 

teljesítették a Rákosi elvtársnak tett vasutasnapi fogadalmukat 
A MAV Pályaépítő é6 Felújító OV. 

iiácalmá6i főépíté&verelooégének do'.•go. 
zói a Nagy Októberi SzcciaJi.sta Forra
dalom 34. évfordulójána>k t iszteletére 
verGenyre hívták a vállalat valameny
nyi építésvezetőségét. 

A vasutasnapra tett fog-adalmunkat 
maradék né:kül teljesítetlü'<. Az elő;:5 
versenyszakaszban 150.000 forint meg 
ta:karítá6t vá/ ia l lunk és azt 30�.000 
forintra telje.;ítel1ük 

Harc a ten, 
idöel<itti befejezéséért 

Az üzemi válla!J1 t<irúleién r.aroba 
indultak épít-:lsv�ze!ih.Sg-, :nk a terv 
határi<lő előtti te!,jesítéséért. Ezzel is 
bi2tosíta-ni akarjuk a Dunai Va6míi
höz irányuló ;o:g, 1 'l';arr�•a.1 le
bonyolítását. 

A kulcsi építési szakasz már ok

tóber 8-án befejezte ezévi tervét. 

A ráca.lmásiak pedig vállalták, 
hogy dee<imber 15-re r�sz!et,;ib<!r. ,s 
teljesíti•k tervüket. Job-b niunkarn�g
szervezéssel és 

jóval kevesebb létszámmal októl>er
ben 2000, no-.emberben pedig 
3000 köbméterrel több földet ter, 
melnek é6 építik be új töltésnek. 

A brigádok '<özötti versengés biz
tosítja a terv i döe:iitti befojez,ésé•. Eb
ben élenj,árnak a f:atalok. A. .,Sza/Jad
ság"-ifibrigád tagjai X. 8-ra teljesítet
ték a vasutasnapi bgadalmukat, befe
jezték ezévi tervüket és 

november 7-re v ál!alták '18gy 1 952 
március 15-re előirányzott tervü

ket befejezik. 
Székely l5tván, a brigád vezetőj<i 

büszkén mondja, hogy m!nden tag 
fegyelmezetten vég-zi munkáját és 199 
százalékoo átla.g-teljesilménnyel méis 
a 6zomszédos munlrn�sapatokJt ;5 se
gít ik. Szabó Mihá:,y, a csánylelki 
sztahánovista brigád vezetöj<' 178 5z,í 
zalékos átl;igteljesíl:nénnyel ké•2ül a 
Nagv Októberi Szoci;ilista Forra<lalom 
évfordulójára. 

A vágá11yzárak 
gyors feloldásával segítjük 
a három11apos �ocsiforduló 

megteremtését 

Mozgó építésvez�'.öségeink a 1·á-
gánvzáras munkák határidöelőtti el
készité&ével. gyors f<ilo1 '1;ísnvel seg•t:k 
a háromnapos kocG:fordnió nJ"!!ler<'m
téséi, az öszi csúcsfo;g,1lom lebo
nyol ítását A napokban adp;_ át ün• 
neoélyesen üzemünk dol1<czói a 

Pusztaszabolcs és R ácalmás kö
zött épített új 22 kilométer hos,z-

szú vonalszakaszt. 
Ez a pálya nagyobb terheles bir e1, 
mint elődje és nagyban hozz:íjaruí az 
őszi forgalmi ,·er6eny ék<iréhez. 

A jó eredmén)"<!k m�ll„tt vannak 
hiányosságaink. Vidó Ferenc elvtárs, a 
jásüadánvi brigád vezetője megálla
pította például, hogy az utóbbi idő
ben 

a termelési értekezletek nem töl
tik be teljesen rendeltetésüket. 

Pedig nagy szükség van erre akkor, 
amikor az a,donyi építésvezetös•\g 13 
százalé>kka•! ma,radt el a terv teljesíté
sében. A műszaki vezetés is h<il vtele 
nül szervezi a munkát, de a tervbrigá
aok .;em támogatják '<eliöképpen o 
dolgozókat a terv teljesitéséb<!n. Az 
adm'niszlra<tiv dolgozók helytelen és 
fel ü !etes munkája sok dolgozó1 hútrál
ta t képességei és ereje ki,fejtésében. 
! gy számították 'd r06szul a sztahá
novisla csány.telki brigád bérét. Az 
adonyi két vi l lanyszerelő szakember
nek pedig „elfelejtettek" fizetést adni. 

Hiba az iS, hogy Szabó Arp,ád fő
építésvezető nem harcol eléggé a 
hiányo55ág-ok meg-szüntetéséért, nem 
vo�ja felelősségre azokat, aki••, 15�20 
dolgozónak rendetlenül fizetnek. Bog
nár kartár6, a bérelszámoló •-soport 
vezetője a pan;iszokat rendeleti úton 
próbálja orvosolni. Ez ne!ll helyes. 
Ebbö'. szármaimak a nézeteltérések. 

A dunapentelei vasútépltc'lk telJesl
tetté'< a Rákos, elvtársnak t<itl vasútas
na•pi fogaoalmukat, beveze!tt:k ai 
öntöcsanokba az ipar\'ágányt, tehát a 
dolgozók joggal el.árják. hogy mun
kájuk után értékeljék á'<e!. F.lv.árjul<, 
hogy felel éísség'l'<! vonják az őszi for
galmi ver6eny fékezőit, a do! gozók 
ellen vétőket. A főépít<\svezetó pedig 
harco'.jon azért, hogy a fel e:ös egy
személyi v<izeté6 érvényre jus.son va
lamenyi építésvezelöséglinknél, meri 
csa>'<is így tudjuk felemel t ötévee, ter
vünket, a béke tervét győzelemre 
vinni. 

Csókási Károly 
,�rsenyfelelős, Ráczalmás, 

A fiatalok egymásután csatlakoznak födi Sándor felhívásához 
„Az őszi csúcsforgalom legjobb ifjúmunkása" címért 

Lapunk október 6-i számában közöl
tük Főd, Sándor sztahanovista ifjú 
munkás mozdonJVezetö fel•hívását: 

"Indítsunk versenyt. Az őszi csúcsfor· 
ga/om legjobb ifj,ímwikása" cím el
nyeréséért." Ugyanakkor azt is meg
írtuk, hogy a vasutasszakszervezet 
központ i  vezetősége örömmel tette 
magaeva Födi Sándor felhívását és 
vándorzászlót alapított az őszi forgal
mi versenyben legjobb ifjúmunkás és 
ifibrig-ád számára. 

Födi Sándor felhívásához egymás 
után csatlakoznak a fiata ok. A szege· 
di liitöházban egész sor ifjúmunkás 
csatlakozott a versenyfelh i\'áshoz. 

• Amint írják, azért, .,mert sikerre akar
juk vinni őszi csúcsforga/munkal, ame
lyet 

mi, itt a déli határmentén ránk le
selkedő Tito-banda közelében még
ink �bb harci feladatnak tekintünk. 

iHi. fiatal vasutasok érezzük legjob
ban, hogy népi demokráciánk törődik 
velünk, 11ondoskodik rólunk és az 
őszi for11almi- uersenybcn ,•aló jó rész-

vétettinkkcl, a háromnapos kocsifordu-
1
Sztál1:n �'. vtárs . 72. szüle

.
tésnapjának 

ló me11/eremtésével is 1őr/eszte111 t1sz te,etere teszik. Ezzel el akariak 
i11yeksztink pártunknak, Rákos; elu- é_:�! _azt, h?fn' m:;g-larlsák_ . Szeged 
társnak." fntöhaz orszagos elso helyez.eset. , 

Ugyanígy csallako7,tak t"Mi„,Sándor 
felhívásához a békéscsabai, szegedi, 
miskolci, záhonyi i(ítöház és a debre
ceni jármürnjitó. a szJmbathe!yi, kör
mendi osztálymérnökség ifjúmunkásai 
is. 

A válla lások mutatják. hogy ifjú
munkásaink komolyan veszik a ver
seny\, Rákosi el, ársnak tett vasutas
napi fogadalmuk megtartását. Győr· 
ki Mihály mozdonyvezető pé1dául vál
lal ta. hoev a „mosástól-rnosási11"
n1ozgalomban 35.000 kilométerre emeli 
teljesítményét. VarR'a László, Bálint 
Gyula és Györki Alihály 20 száza lékos 
ia-vítási költs,égcsökkentést ajánlott 
fel. A géplakatos, tüz i· és kazánko
vács ifjúmunkások vál la lták, hogy ed 
d1gi át :agos l}{l- 140 százalékos te:
jesítményüket minőségi javit{1s mel
lel! 5 száza:ékkal növelik. A csöfuvató 
ifjúmunkások át1agos 135 százaléku · 
kat t 40-re emelik. 

A fiatalok hangsúlyozzák csat!ako
zásukban, hogy vállalásukat a Nagy 
Októberi Szocia1istij Forradalom 34. 
édordu:ójának méltó megünneplésére. 

Fazekas Sándor ifjúmunkás tüziko
vács például vál lalta, hogy 

augusztus havi átlagos 1 64 százalé-
k át további 5 százalékkal emeli 

és mini csapágyönlö a Gazda·mozga
•om keretében a fehér fémmel való ta
karékosságot tovább fokozza, munka
módszerét pedig átadja Cetkó János
nak és Kerekes Imre átképzős lakato· 
soknak. 

A vasutas fiatalok harcba lendültek 
az őszi csúcsiorga lom sikeres lebonyo
lításáért és arra törekednek. hogy el
nyerjék „Az őszi csúcsiorgalom leg
jobb ifjúmunkása" címét és a szak· 
szervezet áltaf afapítoll vándorzász'ót. 
!gy segítik a fiatalok a háromnapos 
kocsiforduló megvalósítását. 

'Az Északi Járműjavító ÜV dolgozói november 7-re vál laltak, 
hogy 20-ra befejezik évi tervüket és az év végéig 

hat és félmi l l ió forint értéket termelnek terven felül  
A Yasutas dolgozók az  eddiginél is 

több és jobb munká\'al készülnek a 
nag-y évfordu'óra. A MAV É6zak,i 
.Jármű Ja, itó üV öolgozói példáu! Rákosi 
elYtilrshoz írt foga<lalmtikban vállalták, 
hog-y jelentékemen elősegítik az őszi 
forl[almi fe;adatok sikerét. 

„Dra}!a Rákosi Elvtárs! - írták 
leye'.ü,�ben. - Nemsokára lituteplik 
viíágszerte november 7-ét, a Na.l!,y Ok
tól>eri Szoria 1sla Forradalom ,14. é d 
fordulójál. Minda11nyia11 tisztában va
gywtk azzal, hogy ennek a napnak 
köszönhetjük, hog11 békébe11 épilhetjük 
virágzó országunkban a szociaiizmusl. 

Tuda1áb,:m uagy1111k annak is, hogy 
az öszi forgalom lzatal,iws feladatai
nak vegrehajlásába11 milyen fontos 
munkát végzilnk. Az őszi J'or11a:om si
keres lebonyolítása dolgozó néaü11l1 

bskéért folyó harcának egyik fontos 
részlete. 

Eppen ezért meavizsgá/tuk 19.51. évi 
leruü11ket. A A'agy Euford11ló tisztele
tére, a békéért folqtato// harcw,·k to
vábbi fokozása érdekében megfogad
juk önnek, RMosi elvtárs és az egész 
do/Qozó mnavnr 11ép11ek, hogy: 

1 .  1!15 1 .  evr tervünket irlobálisan, 
menuyiséirileir és pénzügyileir is be
fejezzük november 20-án; 

2. 1 95 1 .  hi terv fölött hat és fél
mil'ió forint értéket termelünk; 

3. 1 95 ! .  évre előírt termelékenysé
irünket december l -re 18 százalékkal 
túlteljesítjük; 

4. A Gazda-mozgalom •ddigi ered
ményeinek tc,vábbi kiszélesítésével no
vember 7-i)l' 50.000. december 2 1 -iir pe
dig további ISO.OOO forint megtakarí
tást érünk el 

A Landler Művek hárommillió forint értékű anyagmegtakarítása 

A Land'.er Mű\'ek dolgozói ugyan
csak levéllel fordultak a magyar nép 
neretetl vezéréhez, Rákosi :\\átyás 
el\•társhoz. Fog-adalmukban vállalták 
hogy a Nagy Évforduló tiszte etére te: 
;es erejükkel segítik a vasutasok Jeg
aaqyobb eröpróbá ját, az őszi forgalom 

!ebonyo,itásat. Ennek e:őmozditására, a 
kocsiforduló leszorilására már decem
ber 10-re bele jezik felemelt ter\'ük 
más�dik ler\'évét és a roncskocsik 
új jáépitését. a mozdonyok javítását a 
kiszabott idő e!ött elvégzik. Ezáltal 
1 ! , 1 -10.000 forint értékű niunkál végez• 

nek és több mint hárommil l ió forint 
értékii anyagot takarítanak meg a 
Gazda-mozgalomban. 

A Landler Míi\'ek dolgozói Rákosi 
elvtárshoz irt levelükben elmondották. 
hogv hiánrnsságok ;., vannak. Elmara
dás v;in a kocsik korszerűsítési mun
káiban és a minőségi munka terén is 
vannak javítanivalók, a mozdonyok és 
kocsik üzembiztonsága, v;ilamint a ko
c�ik beázásának meg-akadályozás.a te
rén. 

Biztosan tu<ljuk - le jeződik be a 
levél -, hogy leLa jánlásunkkal ötéves 
tervünk sikerét segít iük elő és ezen 
keresztül mi is növel 1ük a dicsőséges 
Szovjetunió vezette béketábor ereJét, 
;imeJy az imperiallslák háborús utizítá
saival szembera a dolgozók szocialista 
világ-á\ építi. 

Az ország valamennyi szolgálati he
lyén és üzemében a kocsiforduló l,iszo
rí\ásáért vívott harcot összekapcsol ják 
a novembe• 7-i vá llalások túltel jesíté
sé, e ,:, arra törekednek, hogy a vas
uw, ,! 111inden évi hatalmas feladatát, 
az őszi csúcsforgalmat gyözelemhez 
segítsék. 

B� oluuláLyrnu,k 
a 6f/ZDR-HOZ6RLOM /dJ� 

Augusztus 3-án fel!{eresett Papp 
Gábor elvtárs, az üzemi bizottság tit
kára és aziránt érdeklődött: milyen 
eredményeket tud igazolni brigádom 
az anyagmegtakarítás terén? Ezideig 
nem jegyez,tük a megtak-arításokat, de 
Papp elvtárs felvilágosító munkája 
után felismertem a Gazda-mozgalom 
lényegét. Brig-ádommal megértettem a 

mozgalom jelentőségét. Megkezdtük a 
versenyt. Kis lelkes csapatommal 
augusztusban sikerült 

két poggyászkocsi! teljes hulladék-
.anyagból felépíteni. 

Tíz tagból ál ló brigádom önbizalmát 
ez nagymértékben fokozta és teljesít
ményét 125 százalékra emelte. 

Amikor az újítónak kell kiszamítani a megtakarítás értékét 

Eddig még minden rendben lett 
volna, ha a dolog csak idáig tartott 
volna. Deme, Magyar és Jakab elvtár
sak felülvizsgálták a kocsikat és lálta
mozlák anyag-megtakarítási könyvecs
kémet. Ekkor felmentem az üzemi bi
zottsághoz azzal, hog,, az anyagmeg
takarítási értéket kiszámítsák. 

Itt kezdődött a „kálvána-járás". le
gyen aki követni tudja: �z üzemi bi· 
zottságtól a művezelöhöz, innen Sas
vári munkabeiróhoz, tovább az anyag
beszerző szertárba, innen a 2-es rak
tárba küldtek. 

Teljes hatórai munkaidőt vesztet
tem, de még mlnd!g nem volt 

eredmény, 

A brigádom azt mondta, llogy ne 
hagyjuk magunkat. !gy másnap ujból 
kezdtem a 2-es raktárban. G. Kiss 
elvtárs adta meg az .első segítséget. 
Még ezután sok huza-vona követke
zett, majd a negyedik nap kaptam 
egy táblázatot, mely hivatalosan iga
zolta a lazonvasak értékét és la 1su
lyát. Ezután már csak gyerekjáték 
volt. Négy-öt helyre küldtek csupán 
mig véi;-re reszortvezetömhöz kerültem. 

röl. lgy magamra hagyva, otthon ne• 
kii áttam és kiszámítottam, hogy 

megtakarításom értéke augusztus 
hónapban 15.000 forint. 

Ez azonban nem hivatalos, - mond
ta később Deák elvtárs. ! gy fullaszt
iák az emberbe az ambiciót. Végül 
Falusi párttitkár elvtárshoz fordultam, 
s bár panaszomat feljegyezte, mind
ezidáig semmi sem történt. 

Nagyon szerelnénk. ha a helybeli 
párlszervezet és üzemi bizottság tá
mogatna bennünket, kivezetne bennün
ket abból a zsáku-tcából, amelyben 
btigádom elvesztette önbizalmát. has
sanak oda, hogy a Gazda-mozgalom 
eleven erőként has5a át a terv telje
sítéséért. az őszi -:súcsfo-rgalom gyö• 
zelméért folytatott üzemi harcunkat. 
Brigádunk nevében ígérhetem, hogy 
az őszi forgalmi versenyben épp oly 
szép eredményeket tudunk majd fel
mutatni, mint azt augusztusban tet
tük. Azt hisszük, hogy Falusi és Papp 
elvtársak se!!ilenek bennünket ebben 
az igyekezeHinkben. 

Csendes Elek 
brigádvezető szekrénylakatos 

a Szolnoki Járműjavító OV dogozóia 
Jakab elvtárs belel! volt, s így helyet· • 
tesét, Deák elvtársat kerestem fel. Felhívjuk az üzem vállalatvezetösé• 
Azon�a•I se�íl�gemre 6ietett, egv té; gének figyelmét Csendes Elek levelére, lel� k! ,_s 6Za�rtotl: ll!'utatva. ho2; o s hárítsanak el minden akadályt útjuk· 
mar erti az osszefu,ggest a mowa om 

I 
bó,1, A pártszervezetnek és az üzemi bi· 

és. a gyako1:Iat között, d<! tov??bb nem zottságnak erötel.íesen meg kell védeni szaimolt; Ramhagvta, hoe-v _s2-am°.l_!�'ll az őszi csúcsforgalmat seititő dolgozó
azt k1 en, :1;1ert ez nem az O mun,,rn iá-

1 

kat a bürokraták ellen, akik akadályoz
hoz 1artoz1k. zák a Gazda-mc,zitalom kiszélesítését s 

Panaszommal Deme míiveze\ömhöz fékezik ezen keresztül ;s a vasutasok 
fordultam, aki már tudott az esetem- őszi versenyének győzelmét. 

Termelési értekezleten vitatják meg dolgozóink 
üzemeik 1952. évre előirányzott tervét 

A SZOT titkárságának határozata 
alapján üz<imeinkb<!n október 1 7-24 
között termelési értekezleteket kell 
tutani. A termelési értekezleten a 
vasutas dolgozók megvitatják az 
üzem és egyéb &zolgálali helyek 
1 952. é\' re előirányzott tervét. 

ieladatoknak a megoldását. Párhaza-
mot kell vonni az értekezleten a jövő 
évi t<irv és a jelenlegi teljesítmény 
között és mú most látni kell azt, 
hog-y a rendes forgalom és az őszi 
iorgalom közölt la5san elmo,;ódnak a 
határok: folyamato55á váfik a ,·éget 

A vasutas terme1ési értekezíeleket nem érö hatalmas szá•li(ási munka. 
terüieti bizottságaink, szakszervezeti Területeinkről álialános panaszként 
lunkcionáriu5aink összekötötték az merül fel az elők�zítés során, hogy a 
őszi forgalom megyalósitá6ával . a pártszervezetek, a szakszen·ezet és a 
három és félnapo,, kocsiíorduló meg- szak6zolgála\  nem hangolják &ssze a 
teremtésével és az 195 1 .  évi terv ha
táridő elötti befejezésével. 

Az őszi forgalom feladatai napról 
nawa naitvobbak, ame: vet biza-nyit a 
nak a hatalmas méretű ipari és mező
gazdasági szállítások. Ezek a felada
tok teszik szükséges;;é, hogy a vasuta
sok t<irmelési értekezletei, a tervismer
tetö érlekezíetek segítsék ezeknek a 

mozgalmi rendez,·ények idejét, a már 

meghatározott időpont sokszor meg
változik, s ez p<ir5ze az előkészületek 
és a rendez\'ények rovására megy. 

A termelési értekezletek megtartásá
ról és tapaszta,alairól lapunk novem· 
b<!r 3-i 5zámában számolunk be oíva. 
sóinknak. 

Miért kellett Németh Jánoséknak 
több mint száz órát tengelyen tölteniök 

A háromnapos koC6íforduló megvaló
sításáért harco;ok. Ennek a harcnak 
fékezői is vannak. I lyen például az, 
hogy indulá6ra kész vonatok sza
kaszra várnak. Hogyan történhet meg 
ilyesmi? A kö\'etkezö eset je, '.emzöen 
világítja meg ezt a kérdést, mint 
ahogy megvi. ágítja különböző állomá 
sok viszonyát a ferencvárosi szakaszok. 

Németh Jánoo vonatvezető október 
9-én r<iggel két kartá6ával vonatot to
vábbított á1 lomásunkról. 1 0-én délután 
2 órakor meg- is érkeztek Szegedre, 
onnan rezsiben Kiskunhalasra �iildték 
őket este 7 órakor. Itt már \'árták 
őket és továbbkü:dték Soltvadkertre, 
ahonnan éjiél után egy K-szerclvényt 
továbbítottak Bátaszékre. \Hsnap egy 
órakor érlek oda, ahonnan négy óra 
után Kiskunhalasra vittek egy tolatós 
rnnatot. Végre 12-én délelőtt 1 1  óra 
körül érkeztek HalaGra a vonalon va.ó 
huzamos ácsorgá5 után. 

A dolgozó:. egyetlenegyszer ágyba 
nem kerülhettek és rendes tisztál-

kodásra sem volt !ebetöségük. 

De Halas még ekkor sem küldte őket 
h�1� . 1,1nem őnköllségben .Körös ál lo
másra ahonnan borosvonatot .további 
\ottak Budapest Ferencvárosra. Né-

melhék Körösön délután 2 órától éjféf 
utánig to:attak, rendezték a boros
\'Onatot, mert azt akkor rakták be. Vé• 
gül is 1 3-án 5 óra tájban elindultak 
és dél re megérkeztek a iövárosba. 

! gy áilunk ezzel az utazáGSal. He• 
lyes munkaszervezéssl: e. kerülhető lett 
volna, hogy legfőbb érlékünkkel, az 
emb<!rrel, így bánjunk. Allomásunk 
rnnatkíséröi tisztában vannak a ne
hézS<!gekke\ vállalják is a harcot. de 
több mint IOO óráig távol !<inni a te
'epál :omástól -, nagyon sok. Persze, 
hogy nem C5öda. ha ké6z szerelvé• 
nyeink szakaszra \'árnak. 

Ez csak egv példa a sok közül. So
kan viszont I Ó- 12, vagy még ennél is 
több órára lefektetik szakaszainkat 
ahelyett, hogy visszafordítanák őket: 
1'agyon szeretnénk. ha ez a levél fel
ébresztené a vidéki te:epál lomások ren. 
dezöiben a fe:elösségérzetet és na· 
g-yobb köriillekintéssel, a doigozók ér
denkinek szem előtt larlásával végez,. 
nék munkájuka1. Mert :tyen munkával 
fékezzük a kocsiíordulók meggyorsl• 
tásáérl fol\'\atott harcunkat 

Magya, Béla 
Budapest. Ferencváros á llom4 
üzemi bizottságának elnöke. 



Palyafenntartasi dolgozok ! .  Szilárd munkafegyelemmel, eber szolgálattet;llel, 
a pályák iókarbanta'rtásával, a lassúielek és vágányzárak megszüntetésével 

harcol iatok az őszi csúcsforgalom sike res leJ:,onyolításáért ! 
---------�-------------------------------..;_ ________________________ _ 

A száll íttató vállalatok levélben számolnak b·e arról 
- hogyan segítik a háromnapos kocsiforduló megvalósítását 

A minisztérium és a va.sutasszak
,,:ervezet lapja, a „Szocialista 
Vasutért" közelmultffoan rendezett 
ankétján a vasut és fuvaroztató 
vállalatok számos képviselője jelent 
meg, hogy közremüködesével eliíse
girse ca őszi csúcsfqrgalom jelenlegi 
,<zakaszában mul!atl..-oz;j elmaradások 
leiüzdését. 

Az ankétnak maris eredménye van. 
A vasuti szállítási terveket a válf.;a. 
latok 
augusztus hónapban 97-108 szl,. 

zalék között teljesítették. 
Az irányvonatok rendszerét elöször 
ider;:enkedéssel fogadrák munkatár
saink, de a felvilágosító munka meg. 
hozta az eredméngt. Ali1< fordultak 
elő ,a kirakásnál késeddmek. Legna
gyobb épíikezés-eink kocsiálláspénz.. 
mentesen rakt-ák ki, állv.lános négy. 
órás állaggal a kocsikat. Az inotai 
építkezés péfdául egymaga 31 irány. 
c•onatot, 1293 kocsit rakott ki egy 
hátrPp ,alatt kocsiálláspénzmentesen. 

A kocsik éjjeli és munkaszüneti 
n,apokon iörténö kirakása gOl'ldot és 
eröfeszitést jelent, áe 
vállalatunk dolgozói a legtöbb he· 
lyen a rendes munkaidön túl, ön
kéntes vállal'ással vesznek részt a 

kocsik kirakásában, 
hagy ezzel is segítsék a háromna
pos k9esiford1tló megualósítását. 
Most a vasutas dolgozók é6 a fm,,a.-

roztató lelek annyit hangoztatott és 
szükségszerű együttmüködéséró1 emlé
kezem meg. A szállítast lebonyolító 
épit6ipari vállalatok funkcionáriusai 
joggal várják az idősebb te.stvér, a 
Gzervezettebb, kiépítetiehb vasúti szer. 
vek jóindu:atú támogatáGát. Ezt is 
J11eg ,)<.'el! \flonda,ni, hogy az eddig elért 
eredményei( nagyrészben a vasutas 
dolgozó� jóakarat'!_. támogató együ.tt
müködbént<k köszonhetö. De sok állo• 
máson meg kamofv hibák vannak. 

A tihaméri tégl agyár dolgozói pél
dául ismételten panaszoljkk, hogiy Eger 
állomás a megrer,.delt kocsikat csak 
órák mulva áll ítja k i. holott az üres 
kocsik ,az :íiHQfflá-lnn vannak! Og:raititU 
a ,panasza a solycnári téglagyárnak is. 
Egyes va,;,utas dqlgo-mk nem veszik 
komolyan ai, előérltsítésekre vonatkozó 
rett<klkezéseket. Legutóbb például Tég
J!s állom as irányvonat érkezését J'e· 
Jezte. Mire vonaton es g,épkocsin o a
siá;!ították a dolgozókat a helyszínre, 
az irányvollólt „eltünrt". Október 1 1 -én 
pedil!' Kazincbarcikán mandt 50 kocs.1 
ka,ic;, loirakatlanut. hi•ánvo.- előért�í
téi. mi,alt. 

A bfrságok körül 6·,ncs minden rend
ben és a ló vbzonv elfa iu'.á.,,ához ve
ze�tt. mert a eva.suta-s dol,goz.ó.k nagy. 
része szakm.i, tudásbeli előmüket a 
Gz:ál.Jiló fe·e" rovására használ ják fel 

Hajnal Jenő 
. az Epíté5ügyi Min.,5zténum Szál!ftási 

O;zlálvának dolgO't:óia. 

A BELSPEO és a vasút dolgozói 
a bmplex-brigádszerzödések betartásá\al 

segítik az őszi forgalom lebonyolítását 

A „Szocla4ista Va&1.>tért"' ankétja óta. 
az e!m,1lt hónap ered.nfovei bizom,
sáirul 5zo'.gálnak arra . ho� a v,a,:;ut 
és a szál' í fmanyozási "il la 'atok do' · 
goz<li a komplex-brigádszerződések 
pontia',nak ma,radé-kta'an helarlá,sáva l  
dö,11őcn tuúiák bt[olvá,colni az őszi 
cstiofforiralom sikeres lebon1 olítá,áit, s 
a kocsf!orduló meggVornirásat 

Ezt szolgálj.a az i6. hogy október 
10-föl kezdve az állami szá!lllmá
n}ozó vállalta, hogy minden ren-1<>1 -
kJ>zésre á l ló  rr,,ódon és eszközzel "' , a 
tör�kszik, hogy délután fél 5-kor át
a<lja a vasutnak a 1 10- 1 65 mázsával 
ra,kott gyüitővagonjait, sőt sok eset
ben 220 mázsával  i6 kihastnálja a Gh. 
sorozatú kocsikat. Az állami szállít
már.yozó a jelenlegi hat gócpontí ál
lomást 

még ez évben 15..re emeli fel. és 
ezzel a vasutat havonta 600 va :;!on 
darabáru be- és kirakása alól men• 

tesíti. 
A szállítIJ ányozo gyü_itőforgalom ;,ike. 
re„ lebonvolí!ásának alapfel tétele azon. 
ban az. Íiogv a gazda;ági tárcák a -á 
tartozó állami váll alatok - a mai 
nyolc é„ félkilenc kezdés hel�t1 -
mar hét órakor nyii:,5anak és adják át 
az elözó nap leadott redelkezé,i la
pok alapíán előkészített küldeményei· 
ket. 

Az egvüttmüködésre vonatko:aóan 
me11;állapíthatjuk, hogv az egyre javul 
és (;'(ci$,,gíli a háromnapos kocsiforduló 
mrgte, mlését Szükség ,olMa még az 
ál la;, 1 .l a,atok úiietltelyí,égének 
hét crakor tör1é,<S nyitá,3 és az. hogy 
er5z.-t<'� ért,.�tté,, �élküt 1 8. elöz�tes 
érlesitéa mallctt pedig 21 óraig v,:;�'éJ. 

át az állami válal!atok a részükre ér• 
ke.ző küldeményeket. 

Dr. Kántor Béla 
a Belfö:di Szállftmányozási Vállalat 

dolgozója. 

Javulás érezhető az árumozgatás terén 
A „Szoc!a.fista Vasutért" ankétja után 

kérdezhetnök, realizálódtak-e a felisme. 
rések és megállapítások. Elmondhat
juk, hogy az ankét óta eltelt aráinylag 
rövid idö óta máris megkönnye!}bülés 
érezhető az árumozg.atá6 terén. A két 
fél kölcsönösen megismerte és most 
már ismeri egiymás közös kívánságát, 
baját és mindkettőjük törekvése az 

I őszi forgalom 6ikeres megoldása. 

A kocsifol'duló-meggyorsítása végett 
a Terménylorgalmi Egyesülés az ankét 
óta v,asutí kérdéseket intéző szakleJe,. 
!őst állított be a vállaLati Terv-brigád 
keretébe. Enf1'€!k rnml.kapro.giramjába 
tartozik mLndaz, amellyel a kocsik 
gyors be- és kirakását segítjük. A 
Terményforgalmi Egyesülés munkáját 
hátrá:tatja az utóbbi idők szűkmarkú 
kocsikiállítása. Hogy itt enyhülés áll
jon be, mindent elkövetünk, de szük
ség' van a vasut részéről is a segít• 
ségre. A közös munka a kocsiforduló 
leszorításáért vívott közös harc vég,ül 
is győzelemre kell, hogy segl� az 
őszi csúcsforgalmat. 

Dr. Trlgársz;ki Rezs6 
a Te�ményforgalmi Egyesülés 

do'.go1JÖja 

A szovjet munkamódszereknek köszönhetem 
jó helyezésemet a versenyben 

örömmel szereztem tudomást arról, �ndességét 1 10 6Záza!ékra telje.sitet
hogy az íi6zi forgalmi versenyben má- tük. 
sodik helyezést értem el országos vi· Döntó segitsé� nyujtott a szovjet 
szony!atban. tapaszta lat példaul az iparvágányok 

Jó helyezésemet annak köszönhetem, gyors kiszolgálásánál. A szovjet Meh
hogy jól együtt dolgoztunk a tolató med-mozgalom t�zi lehetővé, hogy a 
brigádokkal és példát véve a felszaba- vonat érkezése után legkésőbb 3 órán 
dulást nyomonkövető hősi vasúiépitő belül beáll ítjuk az 1parvágányra a ko
időszakot, arra törekedtem, hogy a csikat, pedig nem kevesebb, mint 2 1  
kocsiforduló érdekében mindent megte. iparvágányunk van. 
gyünk. l géretet te6zej{ arra, hogy munkámat 

A tehervonatok után visszamaradt továbbra i<> becsületesen. és baJe;ei
etegyet nem engedtük ácsorogni, ha- menksen _\'fgz� e; a kocsiforduló 
nem minden személyvonattal további 

I 

meggyors,tasa erd<'!ke�n. 
toltunk teheN'legyet. Ugy dolgoztunk. Tölgyesi l( ároly, 
hogy a személyvonatot meg ne késJel . forgalmi 6zol gá attevö, 
te56ük. A s:reméty- és te�rvonatol< Szombathely. 

Bírálatunk nyomában , 
Lapunk július 1 7-i számában meg. 

írtuk, hogy a MAV Pályaépítő- és 
Fe'.újító OV. ferencvárosi épitésve
zetöségénél kétszáz dolgozót szállá
sJltak el egészségtelen, dohos, büdős 
pincékbe és ennek a kétszáz dolgo
zónak mlnd&:.ze 60 mood�tálat adta� 

r• A „S.iáiiiútsflt \!ásáiért"·�l'li ata sd
gített a dol gozók helyzeién: az építés
vezetőség hozzálátott a türhetetlen 
á l lapotok felszámolásához. Egy hét 
alatt m�gsztinrette a rossz szálláshe
lyet és átcsoportn.<ltotia a dolgozókat 
jó !akhelyekrr .\\a már bizto,itva van 
a tisztálkndás, lehetőség és kétheten
ként cserélik az ágyneműt is. 

Az épilésvezeiöség láthatta hogv a 

dolgozóvról való gond,oskodás maga
után vonja a termdömunkához való 
viszony megváitouísát is. A pálya. 
fenntartási dolgozók, az épitésvezető
sérr munkásai sJkkal nagyobb oda
adassal, eredményesebben végzik 
munkájukat most, amikor érzik � 

'ttH!gbec�'lilést·'5° nll)cs· gondja arra a 
dolgozónak, hogy munka végeztével 
hol tisztálkodik és pílieni li•i fáradal
mait. 

A szerkesztö�i;?" várja, hogy a szol
noki deltaépitke,:és vezetőségi!, de a 
dunapente!ei épfté:wezető:;ég- ís be,zá
'Tlo! arró , hogy mit tett a.zóta, hogy 
bírálatot gvakoroltunk a „Kik felelnek 
ezért" e. cikkünkben az ottani álla
potokról. 

KIK FELEL NEK EZERT ? 

/gy gazdálkodnak II munkaerővel II vasúton 
A kö"e m111tban 65 ifjú ipari tanu:ó 

tette le a szakvizsgát az l:6zaki Jármű
műjavftó UV-né!. 

Még a szakvizsga letétele előtt a 7/d 
ügyosztaly rendeletére a Ferencvárosi 
Fütöházból Matos és Zentai elvtársak 
elmentek az üzembe, hogy kiválassza
nak 29 ifjút, aki mozdonyvezető szeret
ne lenni. A kiválasztás megtörtént. 
Csak az a hibája, hogy szemre néztek 
meg a fiatalokat: e lég erősek-e, ma,ra· 
sak-e. jóképüek-e? Amikor ezzel végez
tek, vi�szatértek fűtöházukba, mint 
akik jól ,·égezték dolgukat. 

A fiataloknak eL-után orvosí vizsgá
irlra kellelt menniök., c:;ak azt nem tud· 
•ák: miért? A szakvizsga letétele után 
azonban meg,eplid�-e látták orvosi vizs
gá lat !apJukon · .. mozdonyvezecöuek al
t..a/mu," ie.1ratot. 

Ezuian jött a cifra mulatság. A 29 
íiata l bol 15-öt csakhamar áthelyeztek .a 

Ferencviirosi Fűtőházba, de kiderült, 
hvg-y csak kettü akar közü lük mozduny
vezetö enni. E11nek köszönhető. pél· 
dául. hog-y /(ayzer Lajo:; az ötödik 
nap engedélv nélkül e hag) ta munka· 
helvét és vi�sza �tm tért azóta. Acs 
Gábor, 17 éves l akatos az üzemben 
szeretne tovább 1, dolgozni a szakmá
jában. lftd,:ég• István a lakbtos szak
mát szrrctné még-jobban elsajátllani, 
de ettől megfosz ,uitak. 1/iduégi Isiván 
elmondja, hugv Csuhají és Tabányi 
oktatók is l11d�sal a dologban, mert 
ök táj�kozlatták M<liost és Zenfait: 

BőJli e,vt�rs oktatási ielelős kérdé
siin kre e mond9tta, hogy az egyik ér
tekez 'efen Hortobágyi elvtárs, előadó 
a 7 ::,za ko,ztály részéről kijelentette: 
.,Ezer mozdonyw.zetőt kell kiképezrli. 
Az Eszükiból 29 olyan ftaial is bele
esik ebbe a számba, aki most tette le 

a ,zakr•i:ll6gát és nem számít az, hoglf 
a fiOlal akar-e jönni, vagy seín. meri 
ha alkalmas, a.kkcr mozdonyvezető 
le,;(', ' 

J!rdemPs elli(ondolkozni azon, hogy 
65 szakvizsgát tett fiatal köliiJ lPbe 
tett volna-e találni 29 olyan íijúl, 

aki örömmel ment volna mozdonvve
zetőnek. Nyilván íi.y is van ez. mert 
minden jel erre mutat. Az odakény· 
szeritett ifjúmunkások vagy ott hagy
ják munkahe1yüket, vagy nem tanul
nak, nem dolgoznak. Olyan fiatal is 
van, akit pontosan abban a munkakör
ben foglalkoztatnak. amihez sem ked
ve, sem képes,sége nmcs. 

l g-v gazdálkodnak a munkaerővel a 
va&úlon . . .  

Tápiószecső vagy Sii/ysáp 
Lapunk szeptemb•ti 27-1 számában 

cikket közöllUnk .. Tápiószecsón min• 
denk1 alszik - loY ,kUzdenek' a VO· natk6s6sek •• vonatácsoraások el len" clmen. A táplószecsíliek méq aznap 
belőttek a szerkeszt6séQbe, mert amint 
mondották, "tomáanevellrás történt 
és az alvó Allomás 11em Tápiószecső, hanem Sülysáp volt. 

Ennek blzonyltáSé�a behozt6k a for
qalmi naplót •• a váltokezelök jeqy• 
zökönyvét. Láttuk, hOQY igazuk van, A 
t;ipiószec.ólek ténylec, nem aludtak, 
leqalábbi• nem az eaész állomás. Mert 
a azerkes.zt6 eav sxemplllantá1 alatt 6s:&revetw, hoqy az állomásbeJárA,,n 
kötelezett málházó caalt. Uqyanls a 
váltókezel'5 23 óra •avnéh6nv s,erckor 
tllrWnt bel•avzú•r• szemérmetlen mó
don vMtaoon rálrt és azt ;\lt ltotta, 
hO<tY '5 O óra O perckor eleaet tett 61· 
Jeli örJáratl kötelesHQ6nek, Padlo le
het, hDClv aludt és iav akarta pótolni 
az órás. vaav m6sf61ór6■ késedelmet. 
Arra vaqyunk kiváncsiak hoqy az ál  
lomásf'5nllkl k,rdll l•I. amelv az okil"at-. hamisítást kimeritö bejeQyzés mellett 
volt, mikor változott felkiáltó jellé? 
EIW az állomásvezal6 a Feqyelml Sza
b6lyzatb•n ellllrt kötelus6Qével. '1t-e 
a dolgozók nevelését c.éízó felvilá0osi• 
táaNI, Mert err'51 nem beaz'1tek a kér
d<lletek. 

Eavébk'"t az euru a budas,estl 
MAV lqazqatósáa létszámába tartozó 
Juhász István hibá lából történt, aki Sü!ysáp helyett Táplósz:ecsa állomAI dol
qo:zólnak alvását Jelentette. Err6t a 
budapesti MAV ' !qa�atóSáa I l l .  Osz� 
á! ya hivat;·'os."" '1 értesitett bennünket. 

A aüly&áPi a !o asvezetd eQYébként 
a munkaf„a , met serlO do:aozóll ellen 
a Fe11velm1 Szabli lvzatban blzto1ltott 
�= :q�

el
}�qal� •�:l�'M;. 

1 

Üzemünk kultúrmunkdja a vasutasok versenyét, 
tervünk túlteljesítését szolgdQa 

A Lan<l!er Míívek jó vagy r°"sz kUi
túrmunkája komolyan befolyásolja az 
üzem termelékenységét s ezen keresztü l 
befolyást gyakorol a vasutasok ő�zi 
forgalmi versenyére, a koc ·ifordu;ó 
meggyorsílására s azon keresztül a terv 
túltel jesftéóére. 

Az ismeretterjesztő eléíadtsokkal kez
dem. Ujjászerveztük az oktatási bizott
ság-ot és igyek zünk felke!teni dolgo
zóink érdeklődését az előairlár,sorozatok 
iránt. 

l(önyvfárunk olvasóinak száma az 
elmúlt másfél hónap alatt közel 

500 !övei gyarapodofl. 
Négy mozgókönyvtárat állítottunk 
fel abból a célból, hogy do'.gozóink 

a déli ebédszünet alatt cserélhes-
sék könyveiket. 

lgy a ,  vidéken lakó dolgozóink o!va
tiOtlsáiát mozdítjuk elő, mert a vona
tokhoz való sietés miatt nemigen 
tudták köz.oonti könyvtárunkat i2énybe 
venni. 

Szaikszervezetünk központja és a 
területi bizottság mindenben támogat 
bennünket és állandó kaorsólatban 
vagyunk velük. 

Van perszé olyan valami is, ami 
gátolja a kultúrmunka kifejtését K11l
túrhelyíségünk például 1902-ben épült, 
ma már sok mindenben nem felel meg 
a követelményeknek és művészeti 
csoportjaink érzik ezt. Képzőművészeti 
csoportunk  munkáját pedig; 'kénytele
nek vagyunk szüneteltetm helyiség 
hiánya miatt. Bábcsoportunk hasonló 
ok miatt maiánlakásban ta rtja oró 
báit 

Al!andó kapc,olatot tartunk a ter• 
melési felelőssel, hogy ku túrmun
kánkkal segítséget adjunk a vasuta· 
sok versenyének, a kocsiforduló le-

szorításának, 
a tervtelj1!sítés,nek. Ezt e16segitendö, 
kisebb előadásokat tat tunk üzem
reszenként a déli ebéds1.ünetben. Itt 

jeleneteket, csasztuskákat, zeneszámo
kat adtunk elő. Nép�zeri!sílj íik az élen. 
járókat, tréfás módon lendülethez 
segítjük az eimaradúkat .. Havouta __ egy 
a lkalomma l, vasárnap de!után musort 
adunk ,.Vidám Budapest'' c!mé'n. Eztk 
igen népszerűek dolgozóink körében. 
A m űsorba !Bnító jellegű számokRI 
iktatunk be valamennyi művészeti cso
portunk közreműködésével. Ugyancsak 
havonta egyszer 

"csaláAI! estet" rendezlink, 
zenekari hangversennyel, sdnJáf.sz6 
műsorral összekötve. Ezek az estek 
igen alkalmasak a dolgozók és család
tagjaik között a kollektív szellem 
kialakítására. • 

A Landler MüvPk kultúrbrigádja 
tudatában van a kultúrmunka je!ent<1-
ségének a vasutasok nagy nemzeti 
feladataink elvégzésében és úgy igyek. 
szik végezni munkáját, hogy lendüle
tet adjon az öszi versenynek, a novem. 
ber 7-i vália lások túlteljesítésének és 
ezen k-e•esztül a béke tervének, fel 
emelt ötéves tervlink határidő előtti 
megvalósításának. 

Galaschek Ferenc, 
s Landler Művek kultúrneveté.,i 

felelőse. 

A vasutas írókörök lelkes munkájukkal 
segítik az őszi versenyt 

Október 16-im tartottuk első or
szágos irókörértekeztetű'lket szakszer. 
vezetünk Mzpontjában. Az értekezlet 
célja: megismefletni vasutas munkás
írólnkkal az írókörök míiködésének 
fontosságát. Ezen keresztül íróink je
lenete/1, uersek, csasztuskák írásával 
segitill kultúrbríf!ádiainkat a kullur
a,zitáci6s munka eredményesebbé téte
lében. Segítik ku/túrmunkásainl;at kö
ulebb hozni a vasutas termelési kér• 
deselihez, hogy 

fokozottabban segítsék az őszi 
forgalom lebonyolítását, a kocsi· 

forduló leszorítását. 
Az értekezletre 4-1 vasutas író jött 

el az ország minden tájáról. Itt vol· 
iak Sopron és Szombathely vasutas 
író,, debreceni fűtőház mozdonyveze
tóje, Mátészalka raktári dolgozója, 
eliöttek azok a vasutas írók, akik a 
Tiló-banda swmszédságábati, Pécsett, 
Naguka11izsán, Szegeden teljesítenek 

Jasuti szolgálatot é$ iról munkássá
gukkal IS segítik az ellenséf! ellenl 
harcot, a béke elszánt megvédését. 

Az értekezleten résztvett az íréiszö
vetség képviselóje, Dávid József elv• 
társ is. A \!asufpolitikai Osztályt Gu• 
lyás Erzsébet elvtársnő képviselte. 

Harmath László elvtárs, a központi 
kultúrnevelési osztály vezetője. meg
nyitójában rámutatott a vasutas 
munkásírók tennivalóira és megjelölte 
az írókörök előtt álló konkrét felad� 
tokat. Ezután Dávid József elvtárs 
tartotta meg előadását. Beszédében 
kifejtette az irodalmi körök Jelentősé. 
gét, gyakorlati sumpontokat és hasz
nos tanácsokat adott íróink számára. 

Az elóadást vita köuette, melynek 
során dolgozóink feltárták azokat a 
nehézségeket, melyek ai; írókörök meg. 
alakulása körül mutatkoznak és hasz• 
ttos tanácsokat adtak az írókörök mű• 
ködésével kapcsolatban. 

Az ez évi MHK sikeres befejezésével 
ünnepeljük novembe,: 7-ét 

Pártunk felszabadult sportéletünk 
elé azt a célt tűzte ki, hogy tegyük a 
sportot dolgozó népünk közkincsévé, 
egészségvédelmének a fokozottabb ter
melő munkára va1ó felkésziílésnek, 
békénkért folyó harcunk erósilésének 
eszközévé. 
' Tömegsportunk mozgaimában a 
Na�y Októberi Szociatista Forradalom 
évfordulójának megünneplése úgy le
het méltó annak dicsóséaéhez, ha vas
utas dolgozóink, sporto(óink me1<1>zer• 
zik az MHl(-jelvényt és ezzel is hoz· 
,.ajáru:nak békénk megvédéséhez, ha
zánk további megerősítéséhez, Az 
MHK:-szintek telJesítése országépitö 
nagy terveink megvalósítását segíti elő 
azzal, hogy a sporton keresztül a 
dolgozók hatalmas tábora válik edzel• 
IPbbé, munka biróbbá. 

Az MHK-mozg-alomban kiemelkedő 
eredményt ért el Dombó,·ár üz8'11SZer
vezete, amely el nyerte a SZOT vándor. 
zászlóját. Mindameliett, hogy ,sport
tevékenységben példamuta tóan az élen 
iártsk a termelési munkából. az őszi 
forgal�m sikeres megvalosftásaból is 
nerekasan kivetti;k a részüket. 

Egyes üzemszervezetiínknél mutat
kozó eredmények mellett azonban mé:z 
sportfejlesztési tervünk teljesítése terén 
lemaradások és hiányosságok tapasz· 
talhalók. Elhanyagolják és lelkiisme• 
retlenüt kezelik az MHK-próbázások· 
ka I kapcsolatos szervező munkát. E� 
visszatükrözi, hogy 

mée mindre nem vált sportköri 
elnökségelnk Igazi feladal ává az 

M H !(-munka teljesítése. 
Feltűnő elmaradást mutat a kezdeti 

eredmények után Budapes.t, Sz:eged é, 
Miskolc területe, ahol a benevezett dol • 
gozók 50 száza �i<a �•m próbázott le 
Szeged Rcikus ál lomáson • 100, Kis
kőrösön 123. Bácsalmason 90 beneve• 
zert dolgozó · még egy szlntbóJ �em 

próbázott. Ezeken a helyeken. lebecsü
lik a pártunk által el indított mozgal· 
mai. A &portelnökök a területi elnök
ségen tartott értekezleten meg sem je· 
lennek. A fenti három területen a le• 
maradásért azonban nemcsak a sport• 
köri elnökségek felelősek, hanem a Te
rületi E,nökség tagjai, elsősorban a 
területi bizottság elnökei is, mert nem 
nyujtotlak rendszeres segítséget . a 
sporteinökségek munkájához. . 

A november 7·i1ar rendelkezésúnkre 
álló ldö alatt a hlónyosságoJ< felszá
molásával behozhatiuk len\arad@..un
kat, biztosíthatjuk az MHK-mozgalom 
próbáinak százszázalékos sikerét. A te
rületi bizottságok elnökeire hárul az a 
feladat, hogy megfelelően kezeljék � 
etlenörízzék a területi sportelnökség 
munkáját. Az üzemi bizottsái.ok vizs· 
gálják meg a sportkör eddigi tevé• 
kenységét. Indítsanak versenyeket. Ad
janak reál is képet a próbázók létszá
máról és teljesítményeikről. A je!vé• 
nyek kiosztasa újabb eszkőze legyen 
az MHK-sportmozgalom népszerűsíté
sének és nagyban meg fogja könnyí• 
leni a próbázásban elmaradt dolgo
zók mozgósítását. 

A sportban, tanusitott lendllletet vi
gyük át a termelés vonal�ra is. 
Vállaljuk a tervek idöelötti tel

jesítését, a kocslfordulók meggyor
sítását, az ős.zj csúcsforgalom ma· 

radéktalan végrehajtását 
A sportbrigádok vállalják 1951, évi 
tervük időelötti teljesítését a !\'agy 
Októberi Szocialista forradalom méltó 
megünneplésének tiszteletére. 

Mindnyájan igyekezzünk eleget tenni 
az MHK-feladatok végrehajtásában 
azoknak a célkitűzéseknek, amiket 
pártunk a szocia i ·ta sport meg, aiosí
tásában rank bízott. Ezzel edzett, 
egész éges dolgozókat nevelünk az öt· 
éve; terv �,keres megvalósitasáh!li• 
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KEVÉSBBÉ Jó EREOMENYT Et.li:RT 
FORGALM I SZOLGALATTEVO: 

f. Artl József állomásfelviqyázó, Do
,-oq. összes pontértéke 0 p0'1t. 

A leqjobl> szolqála'li helyek: 
1 . Mi.sf<olc, személypályaudvar: Az 

egy kocsira eső mozdítási egységidől 
1 19 százalékra, a tehorvonatok terhe
lését 126 százalél<ra, a b-zemé'.y, és te
hervonatok menetrendszerlnti indításá! 
105 száza·lakra, a kocsitartözkoqási egy 
aégidöt 1 1 7  százal éloban teljesítette. Az 
anyagtakarékosság terén az ídényszab. 
ványhoz viszonyítva 35 százalékos meg
takar!lást értek el. Az állomáson közle• 
kedö vonattal baleset nem történt. ösz
SEes pontszám: 248 pont k-0csJforgal• 
mához viszonvftva. 2. Szolnok állom.is, 
3. Szerencs állomás. 

M O H ELYI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1, !!:szaki Járómüjavitó Ozemi Válla, 
lat. A vá!Iatat idöarányos tervét 1 15 
százalékra teljesltette. Az lOOO ,ielen-léti 
órára eső egi·ségleljes!tménye 3.47 egy. 
ség. Válla!ásá.l 365 százalékban lel,lesf, 
tette. Anyal(ta'karékosság terén egy före 
eső forintértéke 248 Ft. dss:zes pont
száma: •34.78 pont; 2. Landler Jen6 
Járómüjavltó üzemi Válla lat. 3. Sz:ol-noki 
Járómüjavitó Ozemi Vállalat. 

eltérés 7 százalék. Az átlagos foglal 
koztatásl fok 86 sZázalék. Tervükhöz 
képest 67 �záza·lékos anyagmegtakarí
tást él'lek el. Aruká1·eset nem fordult 
elő. összes pontszáma: 246 pont, 

AZ OSZ I FORGALMI VERSENYBEN 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 

BRIGÁDOK, 

.L?yakorlatJ a lkalmazüsával éJ:·ték: el. 
összes pontértekilk 53.4 pont; 2. Farkas 
Jáno5 előmunkás és briqádja, szegedi 
osztályméhlökséq V. pm. szakasza; 3. 
Páqer József elómunkás és ifi-brigádja, 
szombathelyi osztálymérnökséq VI II. 
pn,. szakasza.. 

A LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT 
VALTóKEZELő, VALTóOROK: 

1 . Kálmán Emö szofqálatveze16, v"tó-
6r, Debrecen. A személysz1i1 'itó vo\lalok 
menetrendszerlnti inditásánü,I 110 sz!\, 
zalékos eredményt ért el. A göztartásl 
egységidöt 135 százalékra, a kocsimoz· 
dilási egységidöt 108 sZázalékra teljesl
t�tte. Vonatokat a jelzőné 1 nem tartolt 
fe!, összes pontértéke 1-44 pont; 2. Tas
nadi József váltóőr, Szeqed-rendez6. 
11sszes pontértéke 144 pont, 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
KEVi!:SBBt: Jó 6REDMENYT ELÉRT SZOLGALATI HELYEK: 

SZOLGALATI H ELYEK: !. Miskolci Járómüjavít� Ozem; Vál-
l Center állomás. Az egy l{ocsira esO �al�t. Tervet csak 9�.3 sz_<izalékJ�a te�

moZditási egvsC�idöt 88 sZazalékra. a 1�s1tette.:. An_vag!akarek��ag te1·en e�y 
kocsihtrtózkÖdás] eg}'ség{�frjt pedig 9 1 fore e�o �rtek osszeg� 3�0 Ft. össze� 
s,;.ázaléJu·a t.eJjesítenek Osszes pontér- P�n�szama: .28_:53 �ont,_ -· D_":�r��':'' 
teke: 16 pont; 2. Palotabozsók állomas. j Jaromtljav1to uzem1 Vallalat._ \,�.Ja asat 
.Helytelen vonatinc.litá.s következtében nem te_I.11E:s_H,e tte. . m�rt tervet 1s csak 
egy té1·közbe két vonat került. :����z�S��3 a 

p�t
es1tette. összes pont� 

VONTATASI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
1. Békéscsaba, fűtöház, A mozdonyJa. 

Titási kö:tségüket a tervhez viszonyitva 
18 százálékkal csöklrentetté-k. Az egy 
üze1111 mozctony1·a eső nélpi km-teljesfr• 

·mépy a . célklttizéshez vlszöny1tva í3 
szá.zaiékk.e,I eme-lkedei.t. A 2000 tonnás 
mözga-Ion;iban a napi .többterhelf's a cet• 
kitűzéshez vjszonyítva 39 .százalékkai 
emelkedett, A mosástól-mosásig mozga• 
lomban a mozdonyok kí!ométerte:jesít· 
meny& a célki tüzéshez vh;:zonyit va 3G 
szaza!tkka1 emelkedett. A minden út Jö· 
vedelmezóség€'ért moz'ta•?ombun a vo• 
'nali mozdony.s.emélyzet 100 százalékig 
résztvesz. Szénmegt.akaritásuk a terv
hez viszonvitva l sza2:aléko�. A vonta 
tási sze.méiyzet hibájából eredö szo1gá-

�tf'if;;��•����J�:,a
1i�t ��1} ��r�f�'. 

kolc, fütiShiz, 3. Szombathely, füt6ház. 

KEV ÉS88t.· Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI H ELYEK: 

1 .  Székesfehérv�r, füt6ház. Az egy 

������
)
�fáz6ri�Tt�av

í
�\

si 

s�'f�1��!
t 

tvi 
lépték. Az egy: ·-ozemí mozdonyra e.sö 
naPi ki-lométerte!ie.siuné.nj, a tet·vhez vi• 
szonyitva 14 százalékkal csöi<kent. A 
'•Ontaui.si szemé>',;zet hibájából két szo 
gá!atképte�.en.ség · fordÚlt elö. Ba,Ieser 
nem volt. összes pontszáma: 492 pont; 
2. Szeqed, fü�ház. Osszes pontszáma: 
1 25 pont. 

PALYAl'EN NTARTASI SZOLGALAT 

A LEGJi)BB SZOLGALATI HELYEK: 
• 1. Békéscsaba; osztálymérnökséq. Te!· 

Je.siUnénybikbon végzett munkák álla 
goa k ltei1&::flé.sJ száza1é-ka 127 százalék, 
Az összes munkaórák 86 százalékát 

ktge
��

k 
�;.ie:!����f �!\;�1�i:a.1t Aa1t:fJt 

0.33 Ura YOIL. Az osztáJymérnökség be• 
kavcso:odott a Gazda-mozgalomba, amit 
a do:goaók nagyrésze magáévá telt. 
Pál'OS'\' e!'senyszerztidést valamennyi szol. 
galatJ hei-y J..:öLöll .  összes pontszáma: 
72,90 pon�: ::! Kiskunhalasi osztálymér� 
nöl<séq; :i. H'ódmez6vásárhelyi osztály-
mémökséq_ 6 

TAVKöZLő. ES BIZTOSITóBEREN DEUSI 
SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELVEK: 

l. 24. Jz. Szemaformesteri szakasz, 
Mlskolc. Tervét 152 százai,•kban telje 
5ítP.tte. Te:je�itményi százaléka 163 szá
zalék. • Auyagtakarékossá� terén 38 
szlizalékot ért el. Hibatüvirat nem for
dult e:ö. dsszes pontszáma: 201 pont: 2. 
7. sz_ Távirdamesteri szakasz Debre. 
cen. 3. 1. sz, Sz.emaformesteri szakasz, 
Pápa. 

KEVtSBBE Jó EREDMÉNYT ELERT 
SZOLGALATI HELYEK: 

t .  14. sz. Szemaformesteri szakasz, 
Siófo·k. \"erseny \e!en tést nem kü!dött be. 
Pontszáma: O; 2. 8. sz. Szemaformesteri 
szakasz,. Szombathely. Versenyjelentést 
nem küldött. Pontnáma: 0, 

H I DSZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1 .  Gubacsi-úti Épitésvezetöséq, Buda. 
pest. Tervét 145.9 száza; • •kban teljesi 
totte. A d�1'abbérbeo tö'.tött munkaórilk 
vis.ton�·a a� ösgz� munkal;rákho• � 
pe�t 84.5 százaiék. A.z éµilésl helyen ,q 
legjobb szakmunkásaink dolgoznak. .i\Jc . 
u:,:eri Györ�y építésvezető szakszerű 
irányítása me-Mett ds�es pontszáma: 
1 75 pont: 2. Adony; Epltésvezet6séq, 3. 
Tiszafüredi Építésvezetöséq. 

KEVfSBBt Jó EREDMENYT ELcilT 
SZOLGALATI HELYEK: 

1. Marcaltö, �pltésvezetőséq. A dar-ab• 
bérben töltött munkaör.á k vis?onya a:,,; 
összes munkaóI'á khoz képest. mi ndössze 
55 sztizalék; 2. Ágfalva·, ÉpítésvezetOséq 
A darabbérben töltött munt<ackák vJ
szonya az fü•szes munkaói•ákhoz képest 
m indössze 51 százalék. 

SZERTARI SZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGA LA TI HELYEK: 

LEGJOBB 500-AS KOMPLEXBRIGAD: 

1 .  Rajnyák Fábián 500 km-es komplex
briqádJa. Celldömölki fütöház. A kor
folyamatos mozdonyfor-du!ó he'.yes bcve_ 
zeté.sével, valamint a mozdonyl'ordu!ök 
jö megszerkesztésével elérték azt, hogy 
az egy n:iozdonyra eSÖ napi kilométer• 
teoljesitméuy a célkitűzéshez vJszonyitva 
- mely 149 km -, odaadU munkájuk 
eredménye�éppen 198 i<m-re eme:kedett. 
Ez megfe,lcl 33 százalékos eme!kedés• 
nek. A brigád vállalta, hogy az őszi 
r01·ga!om sikeres IebonyoHtása érdeké 
ben teljesit.ményét tovább fokozza. t>sz
szes pontértéke: 33 pont; 2. Pusztai La� 
Jos 500 km-es komplexbriqádJa. S:z:eqed, 
lqazqatósáq IV. osztálya, 

KEVESBBIE: Jll EREDMÉNYT ELÉRT 
B RIGADOK: 

Székesfehérvári 
briqád

J
a .  Pécsi 

briqá:d a. 

füt6há,: 
fütöház 

500 km-es 
500 km-es 

FORGALMI SZOLGALAT 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 
BRIGADOK: 

Guritásnil: 
1. Bertha Pál quritásvezeló és briqád. 

Ja, Dombóvár. Az állomasra megallapi
tott vona,tszt.!trendezésl műve:etek egy� 
ség]dejét 1 61.  a legurítot t kocsik meny
nyi&egtlt a tervhez viszonyttva 159 szá 
.::nl-l!kra teljesített0k. Szolgálatában alá· 
váltás, Ulolét·és. hE;-lytelen saruzás nem 
ro1·dul t  elö. összes pontértékük: 240 
pont; 2. Naqy Lász,ló munkamester e,5 
briqádja, R.ikosrendezö. 

KEVtSBBt Jó EREOMl!:NYT ELIE:RT 
BRIGAD: 

Dudás Ferenc� es Lánqi Fer-enc 
sarusok, Rákosrendező. Az ő<;zf forga. 
!-Om zavarta!an és si keres :ebonYolJtU. 
sát �emmibe vé,·e_�. szolgálatukból en• 
11;edélv néll,ül távol maradtak. 

LEGJOBB EREDM ÉNYT ELERT 
BRIGADOK: 

Slktolalásnil (o;,.tá lyon felüli 1,, 1/a, 
1 /b csoportba tartozó állomásokon): 
t. Beke f i .  tolatásvezet6 es brlqádja, 

Miskolc, személypályaudvar, A 24 órás 
vO'naif0t"gaJm1 tervet.- 70, az egy 1-;.ocsir•a 
esó mozdilásl idöt 1 1 6. a te-hervona
tok terhelését a tervhez viszonyítva 127, 
a tehervooatolc rnenetrendszerintt indi• 
Lását 1 1 0, a 2000 tónuás mozgalomban 
közlekedett vonatok menn:riségét pedig 
11 ,5 százalék�·a t-e1jesitettéik. Szolg:Jlatu
kat balesetmen te5en végeztek. Osszes 
pontértekük: 1 46 pont;_ 2, Bartha Ferenc 
tolatásvezetö és briqádja, Szolnok. 

LEMARADT DOLGOZO: 

GYENGE EREDMtNYT ELtRT 
BRIGADOK: 

1 Molnár Gy6z6 és bri,;iádja, szolnoki 
oszlálymérnökséq; 2. Németh János és 
briqádja, soproni osztálymérnökséq 
XVII. pm. szakasza. 

PALYAEPITö ÉS FELúJITóS OV, 
LEGJOBB BRIGÁDOK: 

1 .  Sebök János eJömunkas és briqád
ja, újszentmártoni főépítesvezetöséq. Ai 
épitményi munkáknál litl;af�osan 200 
százalékos teljesítményt értek el .  A fe! 
merült munka:ör-ák 100 szazalékát vé· 
ge7,ték teljesiqnénybérben. liiváló telje
srtményüli.et a munka Jó meg.szervezé
sével édék el. összes por.tértékük 60 
pont; 2. Tóth István V. és briqádJa; 3. 
Maller László és briqádJa, rácalmási f6. 
ép[tésvezetöséq. 

KERESKEDELMI SZOLGALAT. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 
KERESKEDELMI KOMPLEXBRIGADOK: 

1 Záhony állomás komplexbriqádja. 
Az átlago� raltodási időt 150 száza,Jék 
ban, a kocsikkihasználtist a tervhez vi
szonyítva 100 százá1ékban. az irányvo• 
nati tervüket 1 1 7  százalékban, az ötna 
pos berakási tervüket pedig 99 száz.a. 
lékban t�1jesítették. 1-.:i,·áló teljesiOné
n�,.-Uket a brigád tagjainak szoros együtt. 
működésével érték el. összes pontérté
kük 142 pont: 2. FL,Némth ál lomás 
komplexbríqádja. 

GYENGE EREDMIE:NYT ELÉRT 
KERESKEDELMI KOMPLEXBRIGAD, 

1. Dombóvár-a lsó komplex-brlqádja. · 

M O H ELYI SZOLGALAT. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 

MüHELYI BRIGADOK: 

1 ,  Petrik Lukács esztergatyos + • fő 
briqádja. Északi Járómüjavitó üzemi 
válfalat. A minöségi munka figy

e:embe 
vP.ieléve1 átlagosan 194.9 százalékos 
eredményt értek e!. összes pontértékük 
1 1 38; 2. Hommer Gyula bádoqos + 6 fe 
briqádja, Landler Jen6 JárómíHavító 
Ozem; Válla lat. 

FORGA LMI SZOLGALAT 
RENDELKEZO ÉS VONATINDITO 

ÁLLOMASOKON. 

ÁLLOMASI IRANVITó, RENDELt(EZő 
FORGALMI SZOLGALATTEVöKNÉL 

A LEGJOBB DOLGOZOK 1./a. ts I,/b. 
CSOPORTBA TARTOZó ALLOMASOHON: 

KEVESBBÉ Jó EREDMÉNYT ELERT 
_SZOLGALATI HELYEK; • 

1, Gyort osztalymernökséq_ TelJesit8 

1 .  Miskolc; osztószertár. Te jesítmény1 
tervét 132 �zázalékra teJjesitette. :\z egy 
íóre eső bérl<óltség 1). 14 Ft. Az atlagos 
rakocMsi idő egy és fél óra. összes 
pon tszáma: 32 pont; 2. Mátészalka, 
szertár; 3. Eger, szertár. 

1. Zalányi Ferenc intéző, állomási jrá 
nyitó, Szolnok. A 24 órás vonatforgaJmi 
Lervet 90 száza�ékr-a. tehet·vonatol, 
te;·he:ését 1 14 százaJékra, szerné!yszJt 
lító vonatok menetrendszerlnti ind

.
itásli 

a normához viszonyítva 1 1 0  százaléln�!l 
J Szabó János tolatásvezető és brl tehervonatokllál 90 száza·lél<ra telje· 

�. �dJa, Bp., Keleti•Pályaudv_�r. Hany·-1.0 tct:e. A 4-e:: mozgaJmű vonatok to,·ábbí, 
és felületes munkájuk kovetkeztébe:1 T.isáná.l a tervhez viszonyítva 1 60 sz,1• 
IJ,�) kocsi ktsiklott. zaJékot ért e összes pontertéke 1 76: mén) berberi ,·éqzett mun i..ák atlagus k•· 

1 

KEVESBBÉ Jo EREDMIE:NYT EU:RT 
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io 1}z�zttiz:/teg�� SZOLGA LA TI HELYEK: 

���.a�!js���r
1
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Sl

t.ak1 ·0�: 1. Celldömölk,  . SZE:rtár •. :re1Jesitmény1 1
2. Nyitra; Dezsö i ntézö. forgalmi szolqá. LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT lattevó, m iskolci =u. 

BR IGADOK: 
voJ� t1$szes ,pontszáma: 44.9 pont; 2. .�z�zaJeka 100 �z�zaJek._ ossz�s pon• 
Si:ékesfehérvári osztáfymérnökséq. Tel sz:ama : .1 pont, :J. K�:zm_c�arc,ka, s�

_
er� 

jesttménybérben végzett mu .... nkák áT_la t�r. Te�1esí!��ny� s_zaza
�
e� 1_26 sz'7

':
a 

go.s kitel.iesitési száza,Jéka l l ,  százaJek. .lek liocs11„11_ �kasi át.ag1dcJe 3 0t a 
Az öss�.s nnmkaórétk t,;3 s�áza.é-kát vé• Osszes pontszam,a: 4.5 pont. 

Siktolat�snál ( I I ., Ill . és 1 1 I/a csoportba 
tartozó ál lontisokon): 

t. Bajnok István tolatásvezető és bri
qádja, Diosqy6r, Vasgyár. A 24 órá, 
vonatfoi•galmi tervet 80. az egy kocsira 
esü nio.zditási időt 164, a tehervonatOj<. 
terhelését 157, a. tehervonatok menet 
r-endsze1.�1nti indítását 105, a kocsitarlóZ. 
k1.x:Ut8i egyse·gidöt pedig 146 száza1ékra 
teljesiteti.ék. Szolgá1atukat ba!e�e ·.men• 
1csen \.·égezték. OsslJeS pontertékük . 1 90 
pont: 2. Frinter Vilmos tolatásvezető és 
briqádja, Pécsbinya, rendez6. 

f!Z:!�a\:'l�:'��)''r�\�:;.tf:" t1�;�
s
J\ �� A VASUT TEROLETEN A HÁROM LEG-

óra ,-olt, .. Osszes pontszáma: .«.1 pont. JOBB SZOLGALATI HELY Kti!:RTÉKELé.SE: 

KE:RESHEDELMI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1. Mis:kolc;:, személypátyaudvar. Keres� 
kedelmi fonökséQ. Az áL!ag0s rakodási 

ki.ötr 35 szúzalékli:al l'Sőkkentette. noc_s!. 
kihaezn.á-lási tervét 107 sz-áz.:üékra, gyüJ
tökthaszn�lási tervét pedig 1 18 szá.za� 
léki1-·a teJJ�itette_ Az ötnapos berakási 
terv., é..-t tény3zámok közötti eltCrés ,í 
száza'.ék,, Az ihl..agos fogialkozLatási foi,;: 
R6 .s�aza:ek. Tar\·ilkhöz képest 67 száza
lékos a1i.�•UiDlt,,g'takaríqi5t -értek el . Aru 
káreset nem fordult elö. Osszes pont. 
száma• '246 pont; 2 .  Gy6r-MAV Ke
reskedelmi tönökséq; 3. Záhony, Keres.� 
kedelmi főnöl<séq. 

KEV, t:SBU Jó EREDMé.NYT ELERT 
�ZOLGALATI HELYEK• 

Naqyk4résl<eqelmi f6nökséqek közül; 

1 Nylr.eqyhán, Kereskedelm_l főnök. 
aécJ: Az átlagos rakodási időt m11:.��sze 
98 száza;ekra teljesltette. A gyu.1tö ki· 
hasmaliisl ,11 112 száza;ékot ért �l. . A7 
ötnapos beraké.si terveknel az elteres 8 
•áza!eik. Aruká1·eset �gy esetben fo

�


dult elö összes pontsrama: 76 pont; 4J• 

Szom_batlt�y; Kereskedelmi fónö_kseq. A 
kocsikihas1,nMásl tervét 99 szazalékra 
teljesítette. az . ötnapor berakási tei:v• 
és tét1�<�hijn kö'zötli eltérés 15 s�liza1c1:, 
rog\a1koztat.á�i f'ok mindössze u, 52< 
2'8.lék. Osszes pontszáma: 66 pont. 

1. Miskolc, személypályaudvar. Az 
e$!\.. kocsira eső mozditás1 eg�:sé.�1d6t 
1 1 9  �záza '-ékra, a Lehervonatok terhe'é• 
s�t 1Z6 száza!ék1·a. a személy. é.,:; teher 
vonE'!Ok menel rendszerinti indítását 1 0:3 
sz;íza'.ékt·a. a koC'~'>itari:ózkodási egység• 
idc'h 1 1 7  szúzalé-h.-ra t-e'Jesi1ette. Az 
anvagtakarékossfis;i: terén az t<lénys1..ab
várlyhoz viszonyfl\.:a 35 száza!ékos meg
tnl<arítást Crte-k el. Az állomáson köz
lekedii vonat:al baleset nem történt 
összes pontszáma: 248 pont. 2. Békes
csabai Fűtöház. A mozdonytavílási költ. 1 
ségük.et a tervhez viszonyítva 18 szli• 
zalékkal csökkentették. .\z e�y Uzemi 
mozdonyra eső napi ki1ométe1·teljesiL 
mény a célkitűzéshez vlszonyitva 1 :i 
szá2,1:ékka•I emelkedett. A 2000 tonná!I' 
mozgalomban a napi többterhelés n 
,·tHkÜúzéshez viszonyítva 39 s2á1aiekkal 
emelkedett. A mosá.stól-mosásig rnozga. 
lomban a mozdonyok l<i.ométértelJe.::;it. 

rEHERVONATTAL UTAZó VONAT
KISEROKNÉL: 

I Orbán Géza voriatvezetö é-s brj. 
qad°Ja, Celldömölk. Yónatnemenként é· 
vonalszakaszokra megá:lapitott utazá�: 
sebess�get 124 százalékra teljesite-tték. 
Az általuk továbbított tehervonatok me. 
netrenctszertnll l,,;;öz'.ekedteté:-:éné-1 pedi� 
1 :!0 százalél..:ot értek el . Szo!gálatukat 
bn!e�etmen tesen végezték. összes pont 
értékük: 44 pont; 2. Simon Lászlö vr, 
natvezetO K briqádja, Pécs. 

LEMARADT DOLGOZó: 

�:�x�k�alc��
i
��::d:�� �

sz
:it

1J�� �� 1 Norozsn-yi Sándor vonatkisér6. sze 

Jövedeimezöségé¾rt mozga•lomban a vo- qed. 

�,r;�t 'e�!i.0���11':/I;;°�z�éJ�-�!f'��t�� PALYAFENNTARTASI SZOLGALAT. 

jábó, eredő szolgálatképelenség vagy bal MUNKASOKNAL LEGJOBB BRIG.,DO!<: 

eset nem fordult elű. összes pontszáma: 
81 o pont. 3 Miskolc, személypályaud- 1. Körei Miklós elömunkás és briqádja 

var, Kereskédelmi fdnöks.éq, Az iH!a.go� Nyireqyházi osZltálymer�ökst;q, tv, pm. 

rakodAsi · Jdöt .3;3 százalékkal csökken• t.-:-akaS2!. A vág�nysz�balyozas: munkak. 

tette. ICoc�·iklhasználá.si tervé: 107 s.zá- na1 -\Uagosan Hi9 � azaleko� ei;-�ck_ el A 
zalékra., gyitJtőkJhaszná!ásJ ter\.·é.� p �d'g feh•,�rult munkaorak es szaza.ekal ve• 

1 18 s1.ázalékra teljes[tett_e . . Az otti_a�os 1 11ez,ek '>liesil:nénybél'ben. K!váló te-]Je
berakásl terv• és tenyszaniol·· kozott1 sitm�n} ke� a Kovaljov-munkamöds?er 

HEVÉSBBt Jó EREDMÉNYT ELt:RT 
ALLOMAS I IRANY ITó: 

1. Kovács Ferenc intéz-ó. állomási irA 
nyitó. Bp. Ferencváros. 

A LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
FORGALM I SZOLGALATTEVOK II„ 111 .  

ES I 11./a. CSOPORTBA TARTOZó 
ALLOMASOKON: 

l. MajoroSi Imre áll. elöljáró, Pécs 
bánya-rendezö. A 24 órás \ onatforga 
mi teryet 90 százalék1·a, a tehcrvon<.l1oi, 
rerhe,lesét l23 százalékt·a tcl Je:-ítette. A 
személy és tehe-rvonatok me1lell·end.3ze• 
l'lnti indításánál a normához ,·jszonvt '• 
va 110 százalékos te'iesitrnénvt ért � e!. 
Osszes pontértéke 88 pont; 2 · Mester La_ 
Jos főállomáselöljáró. ónt_ bSszes pont 
ertéke 84 pont. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT KO LSőS 
FORGALMI SZOLGALATTEVOK: 

1. ötvös István fötiszt, Rákosrendezó. 
Az eSi!'�: k.ocst1·a eső mozdi'ási Időt 12í 
százalékra, a tehervonatok te;·hc'.l'-sét a 
tervhez viszonríLVa 102 száza:léJ...ra. te· 
hervonatok menetrendszer!nít  inditás:l 
a normához vlszonyítva 9,5 �'.zázalékra 
tel!esitette. A kOcsitartúzkodtlsf egysCg. 
le.lő kiteljesité.séné! 1 12 száza!ék<B ered, 
r;,énv.t ért et. bsszes pontérték 1 18 pont; ., Kiss Sándor intézö, Debrecen. összes 

'·, 'értéke 80 pont. 

LEMARADT KOLSő; FORGALMI 
SZOLGALATTEVO. 

1 . Tóth Albert ál lomá�elóljáró, Rákos, 
összes pontértéke - 17 pont. 

LEMARADT DOLGOZO: 
1, Rátonyi Imre váltó6r Debrecen tii. 

összes pontértéke o pon!: 

LEGJOBB EREDMENYT ELt:RT 
KOCSI M ESTEREK: 

1 ,  Szepesi János kocslmester, Miskolc. 
Az egy kocsira eső mozdítás! időt 134 
százalékra, tehervonatok terhelését a 
tervhez v!szonyítva 127 száza,Jékra tel• J�s�tet�e: 'Fel�ervonatok menetrendszer1n. ti md1t�anal 105 sZázalékos teljesít• ményt ert e!. A 4-es mozgalomban köz� l ekedt�tett vonatok mennyiségét a terv• hez v,_szonyltva 1 1 2  százalékra telJesltette. Osszes pontét9téke 1 56 pont; 2. Cs. �ebestyén Pál kocsimester, Szokiok. összes pontértéke 1 5 5  pont. 

LEMAR'-DT KOCSIMESTER: 
1. lqnác J?�ef tolalásvezetö, Záhony, összes ponterteke O pont. 

VONTATASI SZOLGALAT. 
A LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 

MOZOONYVEZ ETőK ÉS FOTOK, 

l. Wolmann Gellért sztahánovlsta moz. don�vezetö, Varqa Györqy és Komócsi l_st'-:,an fút.ők, szegedi fth. összes pot'tterteke 1 54 pont. Az egy mozdonvra eső napi _km -telje.sítrnényűket a céÍkitüzóshez ';·Lc;zon:•:ltva 66 százalékka,J túltelJe• s!lettek. Szénmegtakat•f:úsnál a ten·he• vjszoi:iyilva _22.5 száza:é,;.,;:os megtakari �as.t_ �rtek .. e1. Mozdonyukra 186 . (orf1 Ia, 1tasI . koltség esett. Swlgálatukb:. baleset es szf'1JgálatKéptelenség nem fc (.11� 1t .elő. 1 1  darab túlsúlyos vonatot to vabJJtlOLlnk 27 százaJél<os- átlagoi, több t0;rhe!P6Se-l, 8 darab -t-es öS.özekapcsoia su_ mozgalmi vonatot t<Wábbítottak a m,nden �t .Jövedelmezöségéér-t mOzga. Jomban resztv_esznek. vonatjnikat k�5é.<: mentesen tovabbitJák; 2. Böör József moza:onyvezetc5. debreceni fth. Ossz&s ponterteke 1 S7 pont. 

KEVÉ!>BBt Jó EREDMENYT ELÉRT 
MOZDONYVEZETOK ÉS FOTCIK: 

1. SzamO§i János és ForJák Sándor mozdonyvez;etök, Me�őkovácsháza Bé
�g

s
�';,':,!'t 

G. V. 1th, Osszes �!értékük 

PALYA FENNTARTASI SZOLGALAT: 

LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT ELO
M U N KASOK: 

t. Gavallér- Janos előmunkás. Oeb�cen; osztálymérrtökseq_ Siniűrésze�ési u·nkáiatoknH• á,Jagvsan ' 181  °0-ot ért el. 
·1 ,fe!i:_i1e1;_ü!t munkaó1•ak 99,o•át do:gozza �. Jes1.une.nybórben .  MunkájH _minösé_qileg 

ngusta•;an. ossz.e� pontérteke 56 pont: 
Gyengebb eredmenyt elert páfyamun, .ast nem közöltek. 

Jó eredményt -elért páfyamestert él 
vonaltisztviselőt nem közöltek. 

Gyenqébb eredményt elért pálya
mester és vonaltisztvisel(St nem közöl
tek. 

KERESKEDELM I SZOLGA'LAT: 

LEGJOBB EREDMENYT ELERT 
SZALLITASI TERV ELLENOR: 

1 .  Rozsa László tervellenőr, Bp. Fe
rencváros. Yona,�htllózatán a 5:zn''itást 
te:"'veket lOO"t>.ra te!Jesj�e':e. bsszes 
pontszáma . 237 pont. 2. Szarvadi Pál, 
Komárom. ósszes pontszáma 70 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELé.RT 
SZALLITASI TERVELLENOR-

1. Liszt Ferenc. Szombathely. Osz. 
szes pol1térteke -44 pont. 

,, h0zlekc:dés- é Posa (1gy, :\1 nl::tl, (;f'IUm 
és a Va�utas Szakszcrveze1 lapja 

Meg.te!enlk havonta kétszer 
�zer1<eszl! a szerl,:es1.:0 bizottság. 

t.ap ulaJdonos: a · ttözlel<edé.s. és Posta• 
l)l!yt Minlsztértum 1. VMutt l"'ío-sztálya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI. .  Munkácsy· MJhAfy.u. 111. 
rel efon- 1 1 3�87 1 24�93. 313-744. 

Kle.döhlvatal: VII., Ráköczi·űl 54. 
Szikra l:.apnyomda. Budapest VIII„ 

József.körút 5. 
Ffllelós nyomdavezetö Kulcsár Mihály 

{ Mühelyi dolgozók! Gyorsítsátok meg a mozdo nyjavítási munkát. több és jobb mozdonyt adjatok a vontatás számára ! 
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A november 7-i vál lalásokat túls�árnyalva 
valósítsuk meg a háromnapos kocsifordulót 

November 7-én ünnepeljiik a Nagy 
Októberi Szocial ista Forradalom 

34. é,fordulóját. 34 éve annak, hogy 
az emberiség történelmében egy új, 
dicsőséges korszak nyílt meg. A Nag.y 
Október) Szocialista Forradalom törté
nelmi jelentőségét nem tehet össze
hasonl itani eg-yetlenegy olyan esemény
nyel sem, amelyet az emberiség ko
rábbi törti:netef tárnak e!érrk. 

A mai.yar dolgozó nép a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forrada lomban szü
letett Szovjetuniónak köszönheti íelsza
badí!ását a fasiszta járom alól, a sza
badságot, hazánk függetlenségét és 
nem utols<5 sorban azt  is, hogy szinte 
mérhetellen gazdag tapasztalatait át
adja nekünk, segít, támogat bennünket 
és a romok újjáépítése után a kommu
nisták. di�sőséges pártunk vezetésével 
elindu haltunk a szocial izmus felé 
vezető úton. 

A Nagy Okióberi Szocialista Forra
da:om dicSÖ hagyományait követve, 
nekünk, magyar vas.utasoknak ai, a 
kötelességünk, hogy harcoljunk ai, el
lenség ellen és Sffilmisílsük meg azt, 
békénk, szocialista épít�ünk gyűlölt 
ellenségeit és sztahanovista lendülettel 
nő,·elve a termelékenységet, még el· 
szántabban védelmezi,ük a béke ·szent 
ügyét. 

Az a kölelességíink, hogy a vasuta
sok nagy nemzeti feladatát :  az osu 
Obúcsiorgalom zavartalan iebonyo: ítá
sát végrehajtsuk úgy, mint ahogy azt 
pártunk 1 1 . kongresswsának határo
zata. felemelt öté\"es tervünk cé:kítü
zései kötelességünkké teszik. Pártunk 
Szervező Bizottsága és a Népgazdasági 
Tanács határozalut hozott az öszi 
forP-alom zavartalan lebonyílása érde
kében. Dolgozóink a vasutasnapon, 
Rákosi elvtársnak tett fogadalmukban 
vá l laUák, hogy a feJemelt ötéves terv 
sikere érdekében minden elszáll ításra 
kerülő árumennyiséget időben rendel
tetési helyükre juttatnak, 

A vasutas pártsrervezetek, a Vas-
útpoiilikai Qsi,lá ly  ,;egítségével, 

szakszervezetünk felvilágosító munkája 
nyomán az öntudatos vasutas dolgozók 
tíz.ezrei csatlakoznak máris az őszi for
galmi versenyhei, a koosiforduló 
3 napra ,·aló leszoritásáért. Ennek a 
\"ef6enynek újabb lendületet adott a 
Nagy Októberi Szocialista Fon-adaiom 
tiszteletére indított munkaverseny, 
amelyben dolgozóink felülvizsgálják 
,álla!ásaikal. önbírálat alkalmazásával 
feltárják eddigi munkájuk hiányos
ságait és fogadalmat té\"e awk meg
szüntetésére, újabb , á:la lásokat tesz
nek az 1 951 .  évi terv haláridöeiőtti 
teljesíté6ére. 

Vasutas Dolgozók! Hősi erőfeszítés· 
teknek, az öntudatos vasutas dolgozók 
szorgalmának és i gyekezetének máris 
megérett az első gyümölcse: elértük a 
három és félnapos kocsiiordulót. Abban 
a lendületben és elszántságban, a-mely
lyel küz.döttünk a három és félnapos 
kocsifordulóért, a ferencvárosi, rákos
rendezői és miskolci gurítód�mbok 
vasutas hőseinek kiváló munkája 
ugyanúgy benne van, mint az élenjá ró 
á l lomásvezetőké, fo1galmi szoigálat 
tevőké. menelirányítoké, vontatási és 
kereskedelmi dolgozóké. Barát és eJ!en
ség egyaránt megál i apitotla, hogy a 
magyar vasutasoknak az idei őszi 
csúcsforgalom sikere.s lebonyol ításáért 
vívott küzdelme hasonló ahhoz a hooi 
munkához, amelyet a felszabadulás 
után vittek véghez · a vasutas dolgoi,ók. 
I(i ne emlékezne al"fa, hogy a romok
ban heverő ország vasúthálózatának 70 
százaléka elpusztult. Es a jelszó, ame
lyet Gerő Ernő elvtárs adott ki, s 
amely így szól: .,Arccal a vasút felé", 
a kommunisták vezeté6ével megterem
tette a vasutas hősök ezreit. Ennek a 
munkának volt köszönhető, a szívós és 
céltudatos ha.e eredménye az, hogy a 
hároméves ten> megkezdéséig, 1947 
augusi,tus l -ig a vasut te!jesilólcépe<;
ségét az 1938. évi ha!ózat teljesítő
képességének 75 százalékára tudtuk 
növelni. 

Ezekre, a kötelességüket hüen tel
�tő, vasfegyelmű, hazájukat szerető 

vasutasokra gondolunk .most is. amikor 
a he.ytá!lás nemes példáinak .ezreit 
mutatya, nemcsak hogy megvalósitot
ták a három és félnapos kocsiforduló!, 

rítása eHen. A dolgo-z.&k figyel�! 
igyekszik elterelni az ö-szi szá'.l ításí 
fe:adatokról, különböző közellátási 
pcoblémák felvetésével. 

Még mindig sok baleset történik. Ez 
azt mutatja, hogy az el!enség ér el 
erec!,ményeket nálunk és az osztályharc 
éleződésével egyre aljasabb módon 

dásf, vigyétek győzel_emre, teljooítsétek 
túl felemel t  öté\"es tervünk második 
é,ét. Harcoljatok az elegygyüjtés el:en 
és helyezzük széles al apokra a?!- _, .ures 
állo.másérl"-mozgalmat. A, guntok _ki
váló dolgozói adják át munkamod
szere ·ket az ország iöbbi gurítóál!omá 
sának is és indul junk harcba a három-
napos kocsiiorduló�rl. , • 

Elvtársak! Kartarsak! A harom es 
fé'.napos kocsiiordu'.ó megva:ósitásá
ban. mely a magyar '"asu!asság áldo
zatos munkáját, hazaszeretetét dicséri, 
döntő része yolt a munkafegyelemnek. 
Az eredmények azt mutatják, hogy pél
dául a guritók dolgozóinak . 1egye:me 
példamutató, de a gyakonat _e�)'ben 
azt is megmulal1a, hogy a guntodom
bok szi l árd munkafegye:me döntő 
módon beiolyásolta a soha nem látott 
gurítási teljesítményeket, amelyek lehe
tővé tették a három és fél napos kocsi
forduló megteremtését. Csak ai, i '. yen 
hősi va;;;i!as munka révén feijesíthették 
például Nagy László és társai Rákos
rendezőn a 2200 kocsi \"á! la!ásukal 
242 1 kocsira. 

� a Nagy OktálJ,er,i Szocialista For.fa- B'ar d<>l;teizÖtti.f( az 'ér&Z'i"fo�M<mi• w}.. akárj& célkilűz-éseit, a szJcializmus épí
da)om dics�ges hagyományait kö- lalások egy részét már te'.jesítet!ék. tésél. a béke megvédését akadá'.yozni. 
vehe. az. évforduló tiszteletére a.rra mégis megállapítható, hogy az őszi Szakszervezetünk is ielelős azért, hogy 
törekszünk, hogy november 7-re meg- csúcsforgalom végrehajtását döntően nem harcolt következeiesE!n az ellenség 
valósífsuk a háromnapos kocsiforduló!. befo yásoló olyan tény-ezök, mint a leleplezéséért, a munkafegyelem meg· 

Ebben a küzdelemben hatalmas kocs.ifordulónak háromnapra va•ó le- szilárdításáért. 

A , asutas dolgozók ismét tanultak 
Rákosi eMárs tanításaibó , amit 

a legutóbbi bányász.tanácskozáson 
mondat!: .,A jó kommunista po!ilíkai 
munkát és pártmunkát elsősorban a 
termelés eredményein iehet .lemérni. . .  
A m i  cil•társaink tűnjenek ki ott, ahol 
a munka neh6z. ahol különös fegye
íomre. kitartá&ra, áldozat\"ál la!ásra \"an 
szükség. Segítsék tanáccsal a töb
bieket, hívják fel idejekorán a \"ezetés 
figyelmét a h ibákra, az előrelátható 
nehéi,ségekre, t ámogassák bátran az 
egyszemélyes vezetést, a vei,ető tekin 
télyét, az ujílásokat é6 minden olyan 
lépést, amely a termelés megjavítását 
cé'.ozz.a." 

segítséget nyujlanak számunkra szorítása, az utazási sebe.s.seg nö,•eiése, . . , , 
a hős szovjet vasutasok tapasztalatai, - a ' vál lalásoktól még elmaradnak. 1 :4hho�, l)_ogy a nepg�zdasagurlk sza
pár\61,ervezeteink és: ii?:emi bizótt- Ezf bizonyíJja ai, is, hogy az igényelt mara 

1
901itoen fontos haromn;po;5- _l<oC;61• 

·· · k koe&imenn-yí.séget ook esetben nem tud- fordu.ol, a magyar vasutassa·g ,e:ajan -sag_
a'.n _- . 

. .. - . · . . . ' jll'k a s.iáíiiH.ató felek r-endelkezésére lásaként, a Rákosi _el \·t�rsnak tett_ fo-
�\eg1s, l� n�� becs1!iheto _s1kere1'"!� , bocsátani k-c,;tő i,:1-őben gadalmunk megtartasakenl a !\agy 

me,lell, meg szamos h1anyossag 1s . elo- · · Októberi Szocia:ista Forradalom 34. 
A háromnapos kocsifordu!óért [oly

talott küzdelmünkben megfogadjuk 
Rákosi elvtárs tanítását. to,·ábh szilár
dítjuk sorainkban a munkafegyelmet, 
még keményebben válaszolunk az el
lenségnek és a balesetek mögött az 
őszi csúcsforgaiom Jebonyo' ítását gátló 
minden intézkedés, a rossz és hanyag 
munka mögött meg fogjuk keresni az 
ellenség kezét. A háborús uszítók cél 
jait és érdekeit szolgálókat pedig lelep
lezzük, a munkaiegyelem lazitóit nyil
vánosan megbír.j:juk és ismétlődés 
esetén még- az üzemből is eitávo!íljuk. 
A Fegyelmi Szabályzat minden pontjá
nak érvényre -kell  jutnia abban a harc
ban, ame'yet az őszi csúcsforgalom 
maradéktalan megrnlósításáérl folyta
tunk. Mert november 7-vel nem lassul 

fordui. Sok . helyen még ros.st a mu�ka A z_ .'•X z_ágos yerse11y€rtéke!és . aZ--t éviordu·lójára meg,·aJósíthassuk, min-
i:negs-z�rvezese. va�y megengedhe_tet1;en �!11utatJ�, .. n9.gy_ , sza�plgalah oen vasutas dolgozónak ki\·étel nélkül 
Je\�nseli[ek�;I talalkoi,_unk. _ . Peld�_ul verelomk donfo toh�51;g� veiu1!_'k t�rt sorompóba kell á' lnia. Mozgósítanunk 
D1osgyor a.Jornas tol atoszeme!yzete ol- ebben a har�bán. B!!kes1 Rezso, Toth kell sztaháno\"is!áinkat. ak!idínkat 
hat 61:á�, keresz!üJ az. érkező ,ko_csi�at �ar.ol-r, B;j.rttai 'A_n_drás, ';'i l ica i  Károl y  bizalmiainkat és még jobban kell har'. 
„sorozza csak azert, hogy szo,galaluk es sokan m_asok eredmenyesen har- colnunk a iZOvjet munkamóds.zerek 
1etelle útán Ök rakhassák " ki és ezáltal cólnak · a.' j(ocsifordulö ·Jeszorífásáért. eredményes all<almazásáért. 
tőbbletkeresethez jussanak. A három- A szolgálali vezetők . egy_része azon- ' 
napos kocsiforduló megva•ósítás�t aka- ban nem, · kezeli ' súlvponlként az · őszi 
dályozza például ai, is, hogy a for- forgalom kérdései t. ·Legalább is ez 
gal_?m ác�orogtalja ,a von.atok�t . .. a van- lá!súk a munkák hanyag· e lvégzésé
tata-s nem ad mozdonyt 1doben a bői. A keie!i-fíHőház főnöke H-eoosi 
szerelvényekhez, a m�1,do_nrsze111élyze! kartárs például a, mozdony-s�o'gáfat . 
ped,_g a mozd?nyke�l�1 1dok _indoko• képtelenséget okow mo„donyvezetökkel 
latian_ elnyUJtasava1 J_a:U\ hozza a me- kesztyüskézrel bánik, népsi,eríítlen f-el 
nehdök meghosszabb,tasahoz. adatnak tartja a munkafegyelem meg-

Vasutasok! Vegyétek fel a, kíméletlen 
harcot a pártszervezet. az üzemi bizott
ságok segítségével a bürokrácia és ai, 

ellenség ellen, . küzdjetek az ittasság 
ellen, ami é,·ek munkájá� képes petcek 
alatt tönkre tenni, százak életét -és mil
l ió.s értékeket képviselő árukat meg
semmisíteni. 

A munkaiegyelem. megiai,jfásán kívül szilárdítását és a Fegyelmi Szabály
a:,; ellenség más terü eten is erős te,vé- zalban előii:t köre,ességét az igazgatö- Számoljátok fel üzemeitek szűk ke- nálunk a \"erseny irama, még lokozó

res-zJmetszeteit, hoziátok be az elmara- dik. A szocializmus épü:ő alkotásai . a kenységet iejt ki a kocsiforduló les-zo- ságra, hárítja. 
szebb és boldogabb jö,·ő nem hagy egv 

1 perc megá ! ' ást sem, a nagy nemzeti 
[eladatok tel

.
jesítése, szakadatlan harc, 

amelyet egy emberként kell megvív
nunk. 

M
inden vasutasnak harcolnia kell 
a takarékosság szem előtt tar

tásárnl a jélzőknél és az állomásokon 
rületen már hatodszor kerül a Jegj�bb l A Landler· Művek öntödéjénekdolgo- való indokolatlan megá;Já,;ok eien,a gép
dolgozóhG-� a területi vándorzászló. 1 zói november 7. tísziteletére válla lták, ácsorgá5ok és a g-épmenetek megszűn-

Dolgozóink a háromnapos kocsifordu ló megteremtésével 
ünneplik november 7-ét 

A N-aJ<"Y Oktöberi Si,ocial ist-a Forra
dalom 34. é,fordulója mé:tó megün
neplésére készü.fnek a vasutas dolga! 

zók. 
A miskolci fütőháznál például 1269 

dolgozó lett munkafelajánlást, több 
mint három és félmil lió forint érték
ben. Minden öntudatos vasutas dol
gozó tudatában van annak, hogy a no
vember 7-e tiszteletére í•ndított mun-ka
vcrsenv olvan lendületet ike!l, hogy ad
jon a vasutasok őszi for,iralmi \'erse
cyének. hogy 

movember 7-re megteremtjük a 
háromnapos kocsiforduló!. 

A vasút területén a pá rtszervezet és 
üzemi bizottság szorosan eg,,üttmű
ködve ké;\zülnek a nagy évfordulóra. 

A mi;s-kolci Járműjavító OV dolgo· 
zóin-ak lendülete.s munkája még csaik 
f9kozódott az elmult napokban, ami
kor üanepélve,; keretek között 

munkábaállították a Szov jetuníótól 
kapott hatalmas gőz kalapácsot. 

A szegedi területen dolgozó vasuta
sok 91 százaléka tett felajánlást. A te-

A debreceniek ierületén a dolgozók hogy 195 1 .  évi tervüket minden rész- tetéséér!. Szüntessék meg az! a hely-
97 százaléka lett fela jánlást. A szom- 1 letében november l -re befejezik. Az ön- telen gyakorlatot, hogy egyrészt az 
bathelvi járműjavító átlagtt"ljesítménve töde dolgowi úgy szervezték meg igazgatósági határokon !e,·egyék a má
elérte a· 109.8 százalékot. A miskolci, munkájukat, hogy \"állalásaikat öt nap. sík igazgatóság mozdonyát a ,·onatról, 
a ferencváro;,i és rákosreodezői gurí- pal előbb_ október 25-én minden rész- másrészt. hogy egyes igazgatóságok 
tók vasutas dolgozóinak jó munkája leiében befejezték. Másnap reggel ün- üres kocsikat tároljanak akkor, amikor 
következtében hatalmas gurítási csúcs· ne,pi röpgy[í1ést tartottak, ahol elhatá- a másik igazgatóság kocsihíánnval 
tel jesítiménve�t állítottak fel. Ezzel roz!ák, hqgiy ezt az eredményt öröm· küzd. 

· 

dőnlőmértél�ben segítették a három és mel jelentik  Rákosi elvtársnak és meg- Vasutasok! Gondoskodjabk 3· .rcak0-
félnapos kocsiforduló me,zva!ósílásál . bgad!ák, hogy év -végéig músfé: mil l íó dásí kon1plex-brigádok ered111ényes 

Október 22-én, a vasút történeté- !Órint értékű terméket ál l ítanak elő, munkájáról. Ennek biztosfüisára, fö. 
ben elöször a1,· öntudatos vasutas vagyis ennyivel túlteljesítik évi tervü- ként súlyponti helyeken rendszeresít-
dolgozók áldozatos munkája révén ket. sétek a brigádértekezleteket a hiányos-
elértük a három és félnapos kocsi- N' . 1 1  ....,_ 1 

. ságok megszüntetésére és a� eihang-em a u„K meg a 1arom és fél zott jó javas:atok meg,,·a:ósiliísára. A fordulói. nap-nál é,, úgy iparkodunk, hogy no- háromnapos kocsifordu:ó érd�kében fo. A dolgozói< le0,esed�se meglátszik vernber 7-re a magyar vasutasság kozzátok a verseny nyilvánosságát. A leveleikben "is.· Dombó;,ári József, a fe- megteremthoose a háromnapos kocsíior- szakszolgálattal karöltve niinclen üzemrencvárosj osztá{ymérnökség ·dolgozója dulót - írják levelükben. be· haladéktalanul kési,ítsétek �I a 
Jgv ír

M�s�:';,1ti
be��telmiséqünk ,  a fizikai Az Eszakí Járműjavító OV öntudatos kocsi_fo_rduló ál lását je1ző tábi ákaí, s a 

dolqozókkal karöltve, váqányzárak dolgozói is segítik a kocsiforduló le- fa_l iujsagoka!, ha_?goobe_mondók�� �l l ít 
nélkül oldja me,;r „ pályafenntartási szorítását. A XIV/a osztály doio-ozóí satok _ a_ kocs11ordulo leszontasanak 
munkálatok elvéqzését. Valameny- . . b . ., . . szolgalataba. ny;en felajánlást tettünk és a leq. okto er 3J-re. a XI I. osztaly dolgozo, 1 El\"lársal·l Kartársak' A no , h �;t;!':;

s 

tí���:;.,,�;��el�•1 7 _':f�'t pedí� november l -re befejezték évi 7-i vá'ialás�k túlszárny;!ásával �IBre e; 
zalék. tervuket. háromnapos kocsiiordulóért ! 



Eljenek a szovjet szakszervezetek� a 
. 

kommunÍ zmus Ískolái ! 

Miskoltiak hartban a hár.amnapos kocsilordulóért 

Az amerikai „New York Centrál Railroad Company" 
és a „Pennsylvania Railroad" vasúttársasár 

Az egyc;,Ü l t a · .  a mokbd , ;,za kszen e. 
zeti sajtó jelentése szerint a háborús 
1ermelésre áttért üzemekben az egyre 
nö\'ekvó kizsákmányolás. a munkás
ság tömeges elbocsátása és az élet
szinvonal ál landó csökkenése következ
tében mind nagyobb méreteket öltöll a 
,z\rájk,nozgalom a kiilörtböző :par
ágakban 

A munkások tömeges elbocsátásával 
kapcsolatban az United Pn,ss tudósí
tói.a szerint nemcsak az iparban bo
c;átják el tömegesen a munkásokat, 
hanem a vasútnál is. A vasútnál !ülő
ket, mozdonvvezetók€!, kazánkovácso
kat. elektroléchnikusokat és javító
mühelyi lakatosokat küldenek el 

Az elbocsátásoknál egy :-;ew-York 
ál lambeli munkanélkülíve vált kazán
kovács a következőket írja leve'�ben 
a oa:iy \Vorkerhez, 

A Szárazföldi- és Légiközlekedési 
Dolgozók · za kszervezeteinek Nemzet
köz E'.gye,;ülé,.e leve-et \ntézett Gá;:;
pár Sándor e, , tb,:-shoz, a vaoota!,,SZ>a�
ezenezet för kárához. 

Ebben be;1ámol arról. hog-v levelet 
kaptak a kelet:ndiai vasutasszakszer
yezetlől, mely súlyos \i:;zonyok között 
harcban á l l  India kormányának mun
kásüldöző tevékenysége ellen. 

,,Május 1-e óta 1250 kooJácso(, 
kazán.koi1ilc.sot. mozdonyt'eze:ót es 
elektrotechnikust bocsátottak el a mi 
uidékiinkről, a New York Cenlral 
RCJi ro.Jd Company-hoz 1ar,u:o ,,asú!
vonalon pedig 3750 munkást. A 

Pennsy L1ánfu Ra'l;road ré:,zvf!nr1tf1.rsa� 
ság föműltelyéból közel 35.000 mu,i
kási bocsátottak el és a vasútvonal 
többi részén pedig négy másfélezer 
embert teltek az utcára. Ez a tény 
egyébként az összes vasútvonalakra 
jellemző. " 

A tőkések kevesebb munkással akar. 
nak magasabb profilra szert tenni. 
Az embertelen �izsákmányolásra jel
emző, hogy a newyorki vasúttársaság 
legutóbbi háromhavi nyeresége 7 és 
iélmil !ió dollár a multévi 2 mil l iárd
dal szemben. 

Az  indiai v-asutasszakszervezet 
e uton ju at' a kiiejezi.s-re a szo ida
riláson alapuló cselekmények 'egész 
soráért forró kösz,ön,eotüket töi>b or
szág vasutassza ·,szervezetének. Ezek 
k-özött a magy•ar Va,;.tH-a;;ok Sz-aks-zer
,ez.E• ének i.5. 

Az indi ai szakszervezet vez.etösége 
egyébként felvette a magyar vasutas
szakszervezettel a baráti kapcsolato
kat. 

Jiigc,/Ú;ab- �ók IJálar� � "> ,. a TITÓ-BllNOfl ebigúf11Á.frv,'ü �- , .��, 
A irtgosz/áv nép mi.1UJ.en ere1evel 

küzd azért. ho1w me!,!szabadulion a ia
sisz&ák rabláncnitól. A nép mef!moz
dult, szervezkedik és minden eszköz
zel !,!alol ia a fasiszta-klikk terveinek 
aé!,!rehajtását. 

/gy válas20l a jugoszláv nép, a 
jugoszlav vasutas arra az eltllfOmásra 
és nljomorra, mel11et a háborús uszító 
Tito, Truman lánros kuttJáia rákénrJ
szerit-

* ,'1. hazafiak llis1klattak ef!.u amerikai 
hadiw111a1ua1 mevakott vonatot Ma

cedóniában. A kraJ;evo-skoplie1 von,,
lon leveaőbe rőpített,ek ef.!11 alaautat. 
E!lt/ másik fegqverszál:ítmár111 is teve-
14őbe repült az elmult napokban a 
nish-staiachi vonalori. A ra.kodó mun-
kások Splitben me[<ta!,!adrák az ameri- Az Angtiáoan tanuló ,z,nesbő ·ü 
kai hadia1111aa kirakását. U!,!,11anakkor diákok munkát kérlek az angol vasút
a riekai rakodá mctrLkások több mint á!lomá:-okon. Kérésüket azzal utasítot
félmillió munkaórá:ial rőc•iditettek me!,! lák el. hogy színesbőríieket nem alkal
TiJ.o kormánqát. Vinodolban pedi,g 81 maznak a vasútnál az újabb rendelke-
mozdon11t tet-,ek haszrtálhatatlarmá. zések értelmében. 

Kocsi é� mozdon; parkunk. ,asúll gyü.öletétől való rettegés kényszerí
anyagunk teljesen eiavult és folyama- tett rá. 
tosan romlik ·em kétséges. hogy az A tüntetés vezetőit elbocsátották, 
„államosításnak" minden terhét a köztük 30 olyan vasutast, akiknek 
vasutas dolgozók visel ik 27 éves vasúti szo gálatuk volt. 

Egy pé:da jarműiavitó ü�emünk ha�-
cából Az amcnka1 ,mpenal1stak ira- :-;agyszámú munkást börtönbe vetet
nyitása alatt ál ló katonai parancsnok- tek, ütlegeltek. még a gyilkosságoktól 
,ág megtette az 'ntéz ,�dé6eke_t _arra, sem riadtak vissza. Ezeket a fasiszta 
hogy argentin katonaka-t kuldJenck módszereket keményen megbélyegez
Koreába. Ez hatalmas tiltakozó tün- tük. 
tetést hívott é letre sorainkban Olt Minden brutális elnyomás el l!!nére 
h<igvtuk a munká és ls)a !og �men- azonban fo:ytatjuk a küzdelmet. 
tf.,� e 1 1  mériú' dnv•re ( 1 8  k.m) lévő Nagyon jól tudjuk, hogy a szá l l ító
Rosario városba. Utközben nagyszám- ipari munkások e{P.'ségének megvaló
han c_atlakoztak a tüntetéshez más sításával kényszenthetjük a kormányt 
munkások is. Amikor beértünk a város csak arra, hogy vegye vissza az el
közepébe, már többen voltunk, mint bocsátott vasutasokat, biztosítson a 
50.000-en. akik résztvettek a tiinte- megélhetéshez szükséges bért és telje
tésben és egyöntetűen követel!ük: sít,;,, több' kö\'ele1"'5ein',et s 
„Békét! Ves�zen a háborúi" ,.Le 

MacArthurra l !"  Joulio Uago levelét kiegészítik az 
E1. a tüntetés az egész országban elmúlt napokban Montevíde6ból érkező 

onas, visszhan!l'ot keltett. Számos sajtóközlemények. Argeminába,1 már 
községben tüntetéseket r.endeztek a hetek óla tart a vasutas sztrájk. A 
béke megvédése érdekében. ami arra knrmány, mely a sztrájk effojlására 
Hinv;;.zeri:e<te a Pt'ron-k<>�rnányt h<>gy törekszik. életbe /f,ptelte újból a hatá.. 
lemondjon argentin csapatoknak Ko- rozatot, melyet ez év januárjában ad
reába való kiildéséről. Ezeknek a tün- tak ki a vasutasok sztrájkjaval kapcso
•et.;,ekrek eredménye vo t az. hogy latban. Fnr,.ek a rende1er:1ek ér'. 'méhen 
a kormánv nvilatkozatot bocsátott ki, a vasúti munka (!gy tekintendő. mint 
ameh ben · többek között ezeket hadkötelezettség, a oasutas munkások 
mondja: pedif!. mint mozgósítottak. 

Ktilpo'ltikánk lekintet/,ben azt fog• 
juk •enni. amit a nép kíván é� sem• 

mi egyebe!. 
Peron azonban ledobta álarcát pár nap 
mulva, azt az álarcot, amelyet a nép 

1 >  ur11{!1ia11 · .La \larifarui" ap 
rámu/r,t arra, hogy Argentína sztráj
koló vasutasai a hadbíróságnak való 
átadás veszél11e alatt állanak. .4 lap 
közli, ho1w a ;e,1dőrség már több mint 
100 sztrájkolót letartóztatott. 

M1sk.:ilc személypá lyaudvar forgal
mi és kereskedelmi dolgozói 195 1 .  
augusztus 10-én ünnepélyesen foga
dalmat tettek Rákosi elvtársnak. hogy 
az őszi csúcsforgalom sikeres lebo
nyolítása érdekében maradéktalanul 
végrehajtják a párt á:tal kitűzött te! 
adatokat. Megfogadták, hogy a har
madik negyedévi tervet szeptember hó 
20-ra, a negyedik negyedévi tervet pe 
dig december hó 10-re befejezik. Ezen 
vál la lás te:je6ité5ére fa j!ag-os koosi
mozditási egységidőnek 1 20 száza
iéka. a gurítási teljesítmények 120 
százalék fö:é, az átlagos kocsitarlóz
kodási egységidőnek 3 szitza iékos, az 
anya•g!a-ka<rékooság 2 százalékos eme
lését vá. lal lá,k, A munk,is- és sze
méJvszáJ l ító vonatok menelrendsze 
rinti, a tehervonatoknak a 24 oras 
vonatbrgalmi tervszerinti közlekedé· 
sét fogadták. A vonatác,orgások •J<i
kiiszőbö!ésére, az. utazás, sebe ség 
fokozására és ba;esetmentes, forga 
lombiztos közlekedésre teltek ígéretet 

A Rákosi elvtársnak tett vállalás 
Miskolc személypályaudvar do!g'.lzói 
körében hata lmas lendületet adott a 
munkaversenynek. Minden do'. gozó a 
legjobbak sorába igyekezett fell..üz
deni magát, hogy bevá Ihassa szere
tett \'ezérünknek \Ptt ígéretét. 

A munkaverseny irányítását, kez
deményezéseket a kommunisták, 
népneve'.ők, szakszervezeti aktívák 
és. sztahanovisták ragadták maguk
hoz, akik suméiyes pé:damutatás-
531 és felvilágosit.ó munkával ma
gukkal ragad I ák a 6Zéles tömege-

kel 

Ma már az egé z á llomás hangos a 
munkaversenytől, a dolgozók ismerik 
eredményeiket, felismerik a hibákat 
és helyes irányítás mellett, menetköz
ben intézk�dnek azok kiküszöbölésére. 

A munkafegyelem 

megszilárdítása döntően segített 

Az öszi forgalmi versen} ben Mi · 
ko.c személypa,yaudvar fokozatosan 
tör előre és rövidesen az első helyre 
kerüt. A pályaudvar doigozói Rákosi 
eivlársnak tett ígéretükhöz híven, 
balesetmentesen, forgalombiztosan és 
kimagasló eredmények felsornkoztatá
sával bony:ilítják le a sohasem ta
pasztalt forgalmat. 

A leg11lóbbi kiértékelés alapján 
Miskolc szeménypá.yaudvar az or
szág legjobb sro.gálati helye mind 
a forgalom, mi� a kereskede,em 

teren. 

Az egy kocsira eső faj,agos kocsi 
mozdítási idő 1 20 ,zázalé;;ra. a te
hervonatok átlagos terhelését 1 26 sza 
zalékra, a munkás és személyszállító 
vonatok menetrendszerinti indítasát 
l Jú százalékra, ugyanezt. a tehervo· 
natoknál 105, a k.icsilartózkodási 
egységidöt J 1 7, a gyü.jtőkihasznalás; 
·ervel 1 18 száza:ékra teljesítették. A 
munkaver,eny időszakában a forgal 
rn, szo.gáialnál baleset nem fordult 
elő, míg a kereskedelmi szolgálatnál 
árukár nem volt. A harmadik ne· 
gyedévi tervet szeptember 19 re be
íejezték. 

A munkafegyelem megszLárdítás.: 
hoz nagy segítséget nyujtott Rákosi 
elvtársnak a Bányász-kongresszuson 
mondott  beszéde, ame,yet a dJlgo 
zók . értekezleteken, röpgyüléseken, 
vasutas vona·ra vonatkoztatva meg· 
iárgya,tak. Az eddig elért eredmé· 
n1ek világosan megmutatják, hogy 
a vasutas dolgozóknak milyen a párt
hoz, a szocia l izmus és a szocia lista 
vasút építéséhez való v;szonya. Pár
tunk és kJrmányzatunk gondosko
dása révén Miskolc személypálya
udvar dolgozói közül is szép szám
ma: részesüllek a dolgozók bakancs 
és cipőell átásban. A reakció ezen a 
téren is vereségei sze,wedett, akik az 
őszi forgalmi verseny eredményes
ségét cipö-prcblémá<kka•l i:gyekez.\ek 
gátolni, szégyenkezve á l lnak meg 
bec-sületes do\gozótársaJ:k előtt. 

Az ereumények fokozásával 
a háromnapos kocsifordulóért 

A párt útmutatását köyeti az őszi 
forga:mi csatában Tanai. János szta 
hanovisla gurításvezetö, aki a nép
nevelők bev)násávaJ minden szolgá
lat előtt megbeszéli a feladatokat a 
brigád tagjaival. Megadja a JÓ mun 
ka elvégzéséhez szükséges politikai 
fe:vi lágosíl�st, Je;kes munkával min 
den fe·adat elvégzéséből derekasan 
kiveszi a részét_ A brigád tagjai kö
ve,ik útmutatását és ennek eredmé 
nye az. hogy augusztus 20-tól 20 sza
zalékkal növelte az általa legurított 
kocsik mennyiségét a tervhez viszo
nyítva. 

Kiváló eredménvt ért el Szepesi 
János kocsi mester· Is. aki az egy ko
csira eső mozgatási időt 1 34 száza 
lékra, a tehervonatok terh0'ését 1 1 2 
százalé!<ra teljesítette. Munkamód 
szerét átadja d:ilgozó társainak, ál-

landó kapcsolatot tart a forgalmi 
szolgálattevővel és ) a  to[atásvezetövel. 
A gyengébb dolgozókat gyakorlati ok
tatással vezeti a iejődés útjára. 

Az őszi forgal mi  csatának lel kes 
harcosa Bede I I .  László lola!ásvezetö, 
aki szervező és ilránvító munkávai 
brigádj�_t a vállalások

. 
túlteljesítésére 

magával ragadta. ;, · yitra, Dezső in 
téző. brgalmi sizolgá.altev6 Jen
, . .  0 kereke a termelésnek. Jól szer
vezi és irányítja a\ munkát, je.enleg 
az országos őszi forga I mi ver:,eny
nek 1 1 .  he:yezettje. Hozzájárult az 
eredmények e'.érésehez ió munkájá
val Virúg József sztahanovista vo
natvezető is, aki brigádjával a leg-
jobb kapcsolalol tartja fenn. A jó 
ÖStiz.murlkának tula jdonitható. hogy 
az utazási sebesség eme!ése !trén a 
legutóbbi kiértékelés szerint 26.2 
kilométert éri el. ami a tervhez vi
sZJnyítva 1 26.4 százaléknak feleit 
meg. 

Hosszú volna leírni azoknak a ne
vét és teljesítményét, akik Miskolc 
személypályaudvaron derekasan kive
szik a részüket a termelésből. Harc 
folyik fit a munka os.at.aiterén az ő.;.zj 
csúcsforgalom s�eréért. a háromnapos 
kocs1fordu ó e:éréséért. A harc nehéz 
és küzdelmes, men sok nehézség 
közepette kell megvívni. T;;,vább kell 
javítani a szo1ga1ati ága· közötti 
együttműködési, az élenjáró szovjet 
módszerek bevezetését sakka I széle
sebb téren keU a:ka m,1zni. A munka
fegyelem 1azítóiva i szemben határo
zottabban fellépni, valamint a tiszta
ság terén még mindig megmutatkozó 
biányosság;ikat végleg fel kell szá
moini. A pályaudvar dolgozói elszán
tan küzdenek még a hiányosságok 
megszüntetéséért, mert meg akarják 
védeni eléri jó  helyezésüket és tud
ják, hogy fokozott harcot és telJesil
nrenyt vár lőiük a párt. a szocializ
mus építése és a béketab:>r. 

Balázs Aerenc főmozdonyvezető : 

Éberen '. figyelem a pályát, mert a dolgozók életére, 
népgazdaságunk értékeire vigyázok 

Az Országos Vasútüzenri-értekezlet 
I 

eleve biztosíték az őszi forgalmi \'l!T• 

határozatát kötelesség mC4,?\-alósí•ani. sen,ben való jo részvételre. 
Az őszi feladatok annyira növeked-
tek a vasúton, hogy szükséf;r van a Mi akadályoz bennünket 
háromnapos kocsifon:luló megteremté- . . . . . 
sére. Ennek e1<yik e16feltétele a [or- S�ei;megtakantasunk, telJe� kibonfa-
1<alom biztonsága, a mozdonyszemél, k�>Za�at na_1<ron akadályoz.zak a .  Jel -
zet éber szolgálata. zokneJ valo mdokolatlan feltartózta

A mozdonyszemél}!Zet ébenége szo
rosan összefügg a munkafeg1elem
mel. Amiről Rákosi ·' elvtárs a bányá
szok előtt beszélt, az mind vonat
kozik ránk is. vasutasokra. A szeme
met Je nem veszem a pá!i yáról., mert 
tudom, ho1<Y az oszi.ályha,rcban az el 
lenség minden módon megpróbál\a 
akadályozni békés építő munkánkat 
Azzaj is  tisztában vagyok, hogyha a 
menetidőt pontosan betartom, a moz
donv lámpáinak világítására, az á l  
lomásokra való behaladásra, az  elő
jelzés és föjelzők ;  állásának megfi1<ye
lésére gondot loroítok s ez véremmé 
\'illik. hathatósan segíteni tudom a ko
csiforduló meggyorsítását. 

A háromnapos kocsiforduló rnel<le 
remtése azt is kötele:zőleg írja elő 
számunkra, hogy a vonatokat teljes 
mértékben kihasználjuk, m inél több 
többterheléses vonatot továbbítsunk. 

A magam részéről ezt a harcot ösr.
szekötöttem a széntakMékossági moz-
1<alomrnal .  Résztveszek a 1 50.000 tonna 
szén me1<lakaritásáért indított mozga
lomban. 

A szénpernyemozgalom során, ok, 
tóber hónapban 347 mázsa szenet 

ta karitottam meg. 
Szükséges az, hogv gépeinket féltö 
szeretette l  gondo:i:zuk és Úll:Y kezeljük, 
mintha lörékenv üveg volna. A 1<éP 
karbantartása és szabványos kezelése 

tás, mint például október 31 -én az 
J O:'í9-es l!YOrstehervonat továbbításá
nál történt, Na1<Ylélény-Diósd állo
más bejárata elölt. 

A lorga lom biztonságát és a biztos 
továbbhaladást pedig veszélyezteti a 
,·ál tóörök, pálya. és sorompóör hanyag 
szolgálatlétele. A közutak soromoóinak 
lezárása e1<yik feltétele a IITOrs to
vábbhaladásnak. Mé1<is e1<yes őrbelve
ken feJelötlenül végzik swlgálatukat 
vasutas kartársaink és emiatt különös 
1<ondossággal. na1<yon óvatosan keil 
haladni egyes vonalrészeken. Egy 
példa erre; október 31 -én az 1 059-es 
1<vorstehervonallaJ kora ha1nalban ha
ladtam át Százhalombatta állomáson. 
A 14 es számú örbe!ynél. ahol a mii
út keresztezi a vasúlat, a sorompó 
nyitva állt. Az ör pedia:. mmt aki 
legjobban végezte dolgát, a padon 
aludt. 

Ez a ténv 1s arra figyelmeztet bet1· 
nünket, hogy a mozdon1·személ,-z�t 
éber szol1<álattétele elengedhetetlen 
tartozéka a vasút 1ó munkájának és 
amint erre tanítanak bennünket: ,.Az 
állandó figyelés kötelező ereje kell. 
hOll:Y áthassa valamennyi mozdonyve
zető és fütö egész szolgálatát, arinál 
is inkább, mert a balesetek által nem
csak a doJa:ozók életét és népg-azda
ságunk értékeit veszélyeztetjük, hanem 
sa'át é1� Dnket is kockáztatjuk.� 

BALAZS FERE. 'C 
ferencárosi fütöház 
fömozdooyvezero Je 

Hogyan áll a Gazda-mozgalom 
a Szombathelyi Járműjavító ÜV-ben 

A Szomba<bbelyi Já;:tnüjavító OV-ben 
egyre te.rebélyesed;k a Gazda-moz
galom. Megértettük pádwrk úl{nutatá
sá't a,z, a,nya,gtak.arékossággal kap
c<,olatba<n. Va!,amennyfür,ij{nek eszünk
be jutott a háború során földig rom
boit üz,emünk képe, ,a keréi<�o,·ác,.,mü
hely, a kodosztálly, a hősi újjáépítő 
.,-,unka megindulá518. 

Hata J,rna; ,;egj;i:séget jeleotett ne-
künk a Szovjetun,ió lámoga,ása. A 
romok elt�k;irit.á"3 utám 1 947-ben két 
es7Aerg-apa<lol, 1948-bari egy villamos
darnt é:s 1 950-ben nagytel jesfünérlyü 
'ég-kat1apácsot k-aoi,m1k a Szov jelumó-

l)ó!Á segítsé� jó 'murukával igyetk
�zftllk meghálá,lni. 

Tavaly nove� 7-re negyedrrdlió 
lor.nt érlékü felajánlálsrl tettünk. 

"-z idén annak e!le!lére, hogy ti7. 
siátatékkaf kisebtb a doliio:iók 
létszáma eiiy és negyedmillió fo• 
"'11 felajánlás-t tettünk novem-

ber 7-re. 
Rendszeresen tar-tunlk Gazoo-ötletnapo
k,at. Legutóbb 87 javaslatot ootaik be 
a dolgozók. s. ennek nagyre,.1� �1-
foe;adot.áik. 

A vasuta, házb8'11 új ítási hdet tar
tottunk. a mult héten pedig SZOT újí
'á,; kiá)i .á,; ,·olrt. Ezen a kiállítá= 
�z én újítás,omat is bemutatták Edd'e
� törött fé'kt>en,g-e,- fedet!eket eldrib!álk 
lava-;;!.atom ala,>ján 

• törött részre egy hüvelyt hú-
21.mk és ezt �gheg�jük. 

Az újítás érteke hmzáive<tóleg-n 
I S.OOO forint. Igen n,a,gy jelentőségű 
például Sós Józs.ef és biigádjáina-k 
•íjíláse. alók az ü1t<ó7,Ögyüríik építé
sét módooilottM<. Az újítás értéh 
20.000 fori11t<11 ;, meg-hala(Jja. 

Ndiézség�nk vama4c az anyageNiá · 

lás t«én. Az ÉSZ1aki Járn1űjavttó OV
böl például szep ,ember 9-e óta vá
runk egy baloldali oogyc.sa,tlál. fa a 

fontos mozdonyab11rész éppen a 
kocs:ik.at rendező 326-os sorozatú gép
hez kellene. amh-el éppen a kocsifor· 
du1ó leszontásá tuooánk see;íleo!. 
Ugyanígy vagyuok a légsz,Ya!tyuki<.al. 
g-özsreiepekl<e1 és gőzsuibá1yozóvaJ. 
-lyeket többszöri siiT'get,ésünk el
leoére sem szálrrot1ak le. 

Az ellenség csapágymelegedést 

és bőnfutást idéz elő 

A Gaz-da-.moz,galom és általában a 
,erme:<és emeléséne4c fékezői, az el➔ 
le,,séges e'emeket sorba iep,ezzük le. 
A pártis,zervezet eberség,ének kös-zön
betjuk, hogy 6 kerüJt le1epleznün.k ar. 
ameri'<ai im�rialis1ák belső ügynö
keit, Takács János jOl>boldalí ;;.zoc: ál
demokratát és társait: B.a atcn Sán
dor anyagátrnvót És Neményi András 
íómíívezetöt, aki!< a megrakol I kOCöik
nál csapáigymel,egedikt és hónfutást 
ídéztek e'ő és s<>:vos károka! d',<1/J!alc 
népgazdaságtmk,1a>k. 

Röviden ennyit, Mi, ;;zombathelyi 
Yasutas do1gozók váHalásokkaJ. a 
Gazda-mozgalom k'sze esítéséve! ee
gítjük a háromna!JOS kocsiíordu!ó 
megteremtését, a ·erv tú: lel jesítését. 
Arra kériük a ,.Szocialista vasú.tért" 
StZeJi<esz,tőségét, kísérj& f�yelemmel 
mu111'ánkal. eredmé!iveinkel. hiá
ny06Sága;nkat és adjanak segít5eyet 
ahhoz. hogy eredményesen vehessük 
ki részü,1kel az őszi for.galom gif<eres 
lebonyolításátból. 

Söveggyártó István 
a Szombat:helvi Jánnűja'Vító OV. g(!,z

lűi.ési la<katosa. 



Elj@n a s.o„jetuniő hiilpolitihifja� a be,@ es bistonsag politi1'aja� 
a népei. egyenjogúságánali és barátságánah politiliája ! 

A háromnapos kocsiforduló teljesítésének 
legf őhh akadályozója a vontatási szolgálat 

egyes dolgozóinak rossz munkája 
A magyar vasutasok az első orszá• 

ROS „ Vasutasnap" alkalmával ígéretet 
tettek Rákosi elvtársnak. hogy az idei 
őszi forgalmat - ami a vasutas do!• 
l?Ozókra eddig soha nem látott fel• 
adatot hárított - győzelemre viszik. 
Ha bármely szolgálati áir területén 
felületesség, hanyagság mutatkozik, 
akadályo.zójává vá,lik ígéretünk teljesí
i:ésének az ősz,i szá:!Htás zavartalan 
tebonyO:,ításána,k. a háromnapos kioooi· 
forduló elérésének. 

A vasu1asság saívós han:!ának 
eredményeként a vasút történeté· 
ben elösiör elértük a három és 

félnapos kocsifordulót. 
Ei azonban nem elég. A kocsiforduló! 
le kell szorítani hároll'I napra, sőt még 

ez alá is. Hogy ezt elérhessük, vala· 
, 

a pártsurvezeteknek és az üzemi 
mennyi szolgálati á,R'. eddigi munkáját bizottságoknak sokkal behatóbban 
meg kel) javítani. kell foglalkozni a vontatá.s összes 

A vasút munkájának felülvizsgálása problémáival 
során, egyöntetű me1rál lapitást nyert, Az idei őszi szállítási feladataink a 
ho1ry békeszállítás elnevezést kapták. Min-

a háromnapos koc&iforduló eléf-ésé- den jól továbbított vonat a béke tábo· 
rát erösíti. De ez fordítva is ál l :  a nek legdöntőbb akadálya a, vonta- háromnapos kocsiforduló elérését aka-tási szolgálat területén tapas.ztal- dályozó munka akarva, nem akarva, az 

ható. ellenséget szolgálja. A vontatási szol• 
Tudjuk, hogy a vontatási szolgálatnak 
olyan komoly nehézségekkel kell meg• 
küzdenie, mint a megfelelő keverő
szenek és egyéb anya,gok hiánya. Ezek 
azonban 

nem mentesítik a vontatási szol1rá· 
aatot a felelősség alól. 

,:rálatnál éppen a leR:krit'ikusabb időben 
bekövetkezett 

tömeges fekvemaradások, hosszabb 
menetek, tííztisztítások és a moz· 
donypark minőségi romlása mögött 
meg kell találni az ellenség kezét, 

.A rosstJul harbantartott n,o,ul,ony 

amely felületességben. hanyagságban. 
nemtörödömségben, a nelzézséflek elötti 
meglorpanásban, a közellátás eltúlzá• 
sában, pontos szol1<álattétel iől való 
ligyelemelvonásban jelentkezik. - félier,si a „ersenyt� a l1,áron1napos .,_ocsilordulál 

n,eg„alósitását 

). A mozdonykarbantartás kritikán 
aluli. A minőségi romlást nagyban elő• 
idézte a fűtőházlőnökök könnyelmű 
.magatartása a mozdonyok vezénylése 
. terén. 

Felrúgták azt az alapvető szabályt, 
amit a Szovjetunióban tö,vénynek te
kintenek. hogy 

minden gépnek meglegyen a fele-
lős gazdája. 

Dániel Keleti-lűt5bázi mozdonyvezetö 
és Balof!,h Ferenc fűtő jobb első !öten• 
R'.elyágyolvadá.ssal maradt fekve. Nem 
vizeR:ál ták meR'. a kenőberendezést és 
az,l, hogy az el lená-gyban van-e olaj . 
Október 28-án az 1907 számú vonattal, 
a pécsi fütöház 328-647 s,z. R'.YOrs• 
vonali mozdony.a Budafok-Hároson 
Németh József mozdonyvezető, Márton 
József és Gál Gyula !ütőkkel osőfolyás
sal fekve maradt. A mozdony alii! e'°' 
hónapja jött ki főjavításból. 

A vontatási szolgálat munkáját csak 
akkor fogja jól végezni. ha a lenti 
hiányossáJ:?"okat kiküszöböli és a párt
szervezet, üzemi bizotlsáR'. és szolgá
lati fönök a becsületes vontatási do!· 
gozók széles táborára támaszkodva, 
kíméletlenül harcol az etlenséf[, a fe-
1welmezettenséf[ és lazasáf[ ellen. 

A uontatási szolgálat dolgozói köves
senek el minde11tt, hof!.11 a htányossáf[o. 
kat kiküszöbölve. a ltáromnapos kocsi• 
fordulónak élenjáró harcosai le1wenek 
és vigyék f!.YÖzelemre az idei hatalmas 
öszi forgalmat, a békeszál[ítások ügyét. 

A szentesi fQtöház dolqoz61 november 7•1 feJaJálnliisul<at qyilnyör(I bronzvereUI 
albumba Wötve, eljuttatták Rá'kosi elvtárshoz, s iqéretet tettek arra, hoqy minden 
erejük...Cet seqitBc. a háromnapo.s kocsiforduló november 7-re való meqval ósítását. A fűtőházak dolR:ozói sem törődnek a 

mozdonyok jó karbantartásával. Ennek 
következménye, hogy a szolgálalképte• 
Jenségek száma az előző hónaphoz ké· 
pe;,t októberben kétszeresére emelke· 
del!. A leR:kritikusabb hónapban mon• 
dott tehát csődöt a vontatási mühelyek. 
a mQZdonykarbanbartás munkája. 
Jjesztöen sok a karbantarlás 11iányo�
isáR'.ai következtében előállott szolga
latképlelenség. Például október 2 1 -én 
Mátramindszenten a 376-554-es szá· 
mú mozdonnyal Szomszéd István moz
donyvezető fekve maradt, 111ert hetekig 

Lehetne sorolni a hanyagságból be
következett szol�á la  tkép telenségek 
egész sorát, ami a rossz karbantar· 
tásra vezethető vissza. Rákosrendező allomás dolgozoi  

_nem nézték meR'. a ltwettyűket. így 
azok el vízkővesedtek, 

Október 26-án a 938. sz. vonattal a 

íM2-01 5  számú mozdennya) Havasi 

Amíg naponként többszáz tehervonat 
rendesen közlekedik, egynéhány rosz.. 
szul karbantartott mozdony ezeknek a 
jó munkáját is veszélyezteti, mivel nem 
tud rendes n1enetid5vel hala.dni a vo
nalon. 

Az i lyen rosszul dol!foZÓ mozdoov• 
személyzet megbénítja az egész 

vonal életét. 
ER'.Y két selejtes munka tehát semmivé 
teszi a kocsiiordulóért való harcot, sok 
öntudatos harcos vasuta6 munkáját. 

A ligyel,netle11, s!:Solgúlat 

s!llSá,nos baleset előidé!!Sője 

2. A második föhiány: a figyelmet· 
ten szolgálat. Egy baleset, eR'.Y egész 
napra megakadályozza a háromnapos 
kocsiforduló elérését, mégis sok bal• 
eset fordult elő, a mozdonyvezetők ha· 
nyagságából. Október 12-én Szigetha. 
lom előtt Stefkouics Gyula, a Keleti• 
Iűtőház mozdonyvezetője lényes nap· 
p.al, előzetes értesítés ellenére, von�lá; 

· val nekiütközött a nyílt vonalon allo 
kocsisornak. A balesetnek számos sé· 
Fültje volt és komoly anyagi kár ke· 
letkezett. Október 13-án nappal a 
Rákosi -fűtőház Ede[mayer János nevű 
mndonyvezetöje a jelzőnél történt 
meR:állitás és értesítés el lenére úgy 
járt be az ál lomásba, hOR'.Y a ráütközés 
következtében mozdonya megron'J:(áló· 
dott. Debrecenben szeptember 27-én 
Arkos József mozdonyvezető motoriá· 
val hanyaR'.ságból határon kívül állt 
meg. A ráütköző 5626. sz_ vonat kisÍ<k· 
fott és sok ember életét vesztette. 

A lűtőházl'őnöh 
és n1,íísr:salii t,e:4etőh 

felelőssége 

3. A vezetés hiányosságai: A fűtő• 
házlőnökök és műszaki vezetők nem kö• 
rül tekintően és előrelátással vezetik a 
fűtöházakat. Tudott dolog, hogy moz• 
donyvezetőhiánnyal küzdünk és ennek 
pótlására 

többs.záz fiatal vezető és segéd
kezelö került nappali szolgálatra, 

'Ahelyett. hog,r gyakorlott mozdonyve
zetőkhö:r; kezdő fűtőt, kezdő mozdony• 

vezetőhöz tapasztali fűtőt tettek volna, 
sok esetben a komasá'R'. és más. a mun
kafeR'.yelmet al áásó szempontok ju!ot• 
tak érvényre. Ezért van az, hogy több 
R'.épre tel jesen R:Yakorlatlan, fiatal sze• 
mélyzet került. !ti fordulnak elő törne• 
R'.ével a hosszabb menetek, a hosszú 
állomási tűztisztítások. szolgálatképte· 
lenséR'.ek. 

A szolnoki fűtőházba egy ismeret• 
len fajtájú szén érkezett. Anélkül, hogy 
ennek a szénnek a tulajponságaival 
tisztában lettek volna, 

a műszaki vezetők olyan kevet"éket 
adtak a mo.zdooyra, aminek azután 
a vonalban katas.ztrófális következ· 

ménye volt október 6-án. 
Az orszá'R'. egyik legfontosabb vonalá• 
nak, a szolnak-budapesti vonatnak az 
életét négy óra tartamára megbénítot
ták, mert valamennyi szolnoki gép 
óraszámra meR:ál lt tüzet tisztítani, 
R'.őzt fejleszteni. 

A miskolci fűtőházban a félmil l ió lo· 
rint költst¾?gel felépített me/egmosó
berendezést eiryszerűen nem használ· 
ják. mert a berendezés egyik elzáró• 
csapja ál lítóla� ,,átereszt". Ezért nem 
haszn-á l iák már fél év óta, sőt méR'. az 
öszi forR:alom idejére sem hozták 
rendbe. Megyizs1ráltuk, hogy meddig 
tart Miskolcon egy-egy mosás. kide
rült, hogy három-négy na-pig. Olyan 
Q"épeket is visszatartottak mosás címén 
három-néR'.Y napra, amelyeken al ig 
egvnéhány órai javítás vollt. Az őszi 
lorR:alom nagy csatájában az i lyen 
munka mee-enl!'edhetetíen. 

A púrtsze,·ve;:seteh és ür:se,ni bir:sottságo'/. 
ne,n logla,ll.or:snak eléggé a 1nunlud"egyele,n 

,neg111:Silárditá11á-.l 

4. A pártszervezetek és az üzemi bi· 
rcttsá1<ok nem foalalkoznak behatóan 
a munkafegyelem problémáival; vagv 
csupán annyiban, hoR'.Y mennyi a későn 
jelentkezettek száma - ami ef!.yébként 
helyes. De azt már nem figyelik. J;iogy 

milyen a mozdony� minőségi 
karbantartása és még kevésbbé te
szik felelőssé a pártszervezetek a 

rosszul dolgo.zó kommunistákat. 
1A szakszolgálatnak pediR'. azzal adják 
a legnagyobb seR'.itséR:et. hoR'.Y a kom· 
11'.unistáktól meR:követelik 1>- leR'.fonto• 

sabbat: a kommunista példamutatást a 
munkában. 

Ugyanem kell megállapitani a munka. 
versennyel kapcsolatban is. 

A vontatási szolgálatnál a munka
versenyek lendülete és lelkesedése 
nem éri el a tavalyi ős.zi forgalom 

színvonalát. 
Az i lyen nagy feladatokat pedig mun
kaverseny nélkül megoldani nem lehet. 
Ha azt ak.anjuk, hogy a vontatási szol. 
gálat munkája megjavuljon, 

a kocsitartozkodási egységidő minél iobb teljesíteseért 
yersenyre hívták k i  az ország összes ál lomásait 

A párt H kongresszusa meghatá
rozJa feladatainkat a köz,lekedés te· 
rém A felemelt ötéves terv célkiiűzé
sei �ek megvalósítása <kötelezően elő
írja minden va6uta& dol•gozó szamara, 
hogy a megnöv���det_, :5�áilitásl .. f<;_' · 
a<lalo1'at a megievo szal l ,tas· eszklöwk 
ga,zdaságosab-b k!haszn,á!ásával és 
technikai továbh!ejleszresével, z.a.v.ar• 
talanul és zök>kenőmentesen hajtsa 
végre. . 

Fela<lalaink reljesítése érdek� a# 
őszi forgalom lebonyolítás.át az ed'cli-• 
gi,nél még szélesebb tömegmoz,gailom• 
má keli fejleszteni, hogy a dolgoZák 
ezt az ügyet ha,rci feladafo,a1k tekint· 
sék és megvalósítsáik a három és fél· 
napos, de ha !kell a háromntal)OS ko• 
csHordulót. 

Ez aizért is nagyjelent&égií. mel"I 
ezicteig a 1'.{ocsiáe&or,gások hátráltatták 
a wíllalf kocsiforduló elérését és ez. 

zel ötéves tervün:k fi. t�rvévének ma
radékta,i,an teljesítését. 

I<emény ha-rcot !kel l  tehát folytat• 
nunk célkitfüései•il:k eléréséért, hogy 
az év végén büsz!--én jelenlliessük 
Rákosi elvtársnak: .,Hazafias feúuia
twr/uu becsülettel teljesítettük." 

A lentiek meg;va'lósítása ér<lekében 
mi, Rákcsrendező pu. dolgozói 

a kocsitaTtózkodási egységidő mi
nél jobb teljesítéséért szocialista 
vei-senyre hívjuk ki Budapest-Fe-

rencv:áro.s láUomás dolgozóit. 
Mi, a szűk keresztmetszetek felSlzámo
!ásá,val 

a Nagy Okitó'beri Szocialista For-
radalom ünnepének tiszteletére 

válk1lj.uk, hogy az eddigi 91 s,zázalé
kes leadásos i'.wcsi1artózkodási egy. 
ségi<lőt 1 10 száza,lékra, a feladási ko
ositartózkoci.á!Si egységi-dőt 89 száz,a. 

l•ékról 1 07 száiz.aléikra, az, á'l:meneti ko
csila,rtózkodási egy&égidőt 92 száza
�ékró! 123 százalékra teljesít}ük. 

Felszólítju'., a többi ál lomások dol
goz.óit is, hogv kövessék példánkat és 
párosven;enytársuk tihívásávaJ osatia• 
kozzanaf felhíyá.su,1khoz. Előre koos.i
parkua,k gazdaságosabb •{ihasmá lásá• 
éri. a moz,g.alom széleskörű e:terjesz
téséért, ötéves tevünk sikeréért. a szo
ci a'! ista Magyaml'6zág felépítéséért, a 
béketábor erősítéséért! 

Az állomás dolgozói nevében: 
Dajka Fe.renc s. k párttitkár, Len• 

gye/ József s. k. OB-titkár és Békési 
Rezső s. ok. állomásfőnök. 

R·ákosrendező állomás kezdeménye
zését követésrenreltó példának állítjuk 
rendező- és teherpáilyaudvaraink elé, 
bízunk abban; hogy a dolgozók nagy 
számmal csatlakoznak dlhez a moz• 
ga,1omhoz. 

Milyen munkamódszert használok a menetirányításban 
Munkám minden mozzanatát két 

szempont vezérli: az elegy gyors moz
gatása és a vonatok rendessége. 

Hogy ezeket meR'. tudjam valósítani, 
már szolgálalba·lépéskor tisztában kell 
lennem a vonal nagyobb ál lomásai
nak forgalmi helyzetével, a további
tásra váró eleggyel ,  a vonatlorga Imi 
tervvel.  az aznapi rakodással, a futó 
vonatokban lévő eleggyel és azok 
helyzetével. 

Szolgálalbalépés előtt, megnézem 
vonalam legfontosabb ál lomását, Cell
dömölköt, a szárnyvonalakról várható 
vonatok helyzetét, s ezután megbeszé. 
lem a forgalmi szolgálattevővel és 
a kocsimesterrel az indítandó vonatok 
mineműségét és indulási idejét. Csak 
ezután megyek lel a menefüányítóba 
s veszem át a szolgálatot. 

Itt az előttem szolgálatban lévő 
menetirányító kartárstól >tájékoztatást 
nyerek a helyzetről: a vonalak tartóz
kodási helyéről, a fütöházak, vala
mint vonatkísérő telepállomások gép· 
és szakaszhelyzetéről, a mozR'.ásban 
lévő vonatokat továbbító gépek és 
szakaszok hovátartozásáról és a vo• 
na-tforgalrni tervről. Ezeknek ismere
tében kezdem meg szolgálatomat. 

Elsö ténykedésem, hoR'.Y beszélek 
a hozzámtartozó vonal ál lomásaival. 
Érdeklődöm az ott álló és rakodás 
a,Jatt lévő elegyről. Tájékoztatom őket 
a szolR'.álatunk ideje alatt közlekedő 
vonatokról. kijelölöm a náluk lévő ele
gyet tov á bbíió vonatokat, s így már 
előre tudják a napi programmot, ami 
nagyon megkönnyíti munkájukat. Az 
ál lomások ennek megfelelően szabá
lyo1,zák a rakodást és készítik elö a 
kocsikat a vonatokhoz. 

Ezután megbeszélést folytatok a 
szomszédos menetirányítókkal és ren
delkező állomásokkal Onnan is meg• 
tudom a vonalam felé irányuló vona• 
tok és elegy irányá1. mennyiségét és 

idejét. Táíékoztatom vonalam fűtöhá• 
zát és vezényleteit a szükséges gépek
r5l, szakaszokról, azok indulási idejé• 
ről' és felvilágosítást kérek az, esetle· 
� fordaváltozásokról. 

Eredményeimet 

a kollektív munka biztos'ítja 

Mindezek ismeretében minden erőm
mel azon vagyok, hogy kitűzött pro• 
grammomat megvalósítsam. 

Az utazási sebesség emelése ér-
dekében 

már az első ál lomáson érintkezésbe 
l épek - amennyiben lehetséges - a 
vonalamra belépő vonatok vonatveze
t5ivel. Megtudom tőlük a vonatukban 
lévő kocsik pontos besorozási helyét, 
hogy tola,tós vonatoknál az érdekelt 
ál lomásokat tájékoztatni -tudjam és 
magam is számítást végezhessek a 
szükséR'.es tolatási idővel. Közvetlen 
vonatoknál is ezt a gyakorlatot vég• 
zem 

vonail menetét a vonalon és bizto„íta-
nom kell a vonat rendességét. 

A gyorsteher- és könnyűkezelő
tehervonatok futásának megkönnyíté
se érdekében az azokkal továbbítandó 
darabáru! és kocsikat - ha szüksé
gét látom -, egyes á llomásokra cso
portosítom, s ehhez igénybe veszem 
még a személyvonatot is. Ezzel a 
módszerrel, már nem egyszer hatal
mas előnyt biztosítottam ezeknek a ·  
vonatoknak. Itt a z  áruirányító segít• 
ségét veszem igénybe. 

Eredményeimet emellett a kollektív 
munka biztosítja, s ez {eszi lehetővé, 
hogy a háromnapos kocsifordulóhoz 
m,eg!elelő segítséget adunk mi, menet
irányítók is. 

Németh József, 
a győr-szombathelyi 

menefirányitója. 
vonal 

Ha valamelyik v-onatná1 szükséR:es- A VASUT 72 VEZETÖTISZTJE.• 
nek, vagy célszerűnek látom a fel• NEK október 31-én adta lát Csanádi 
emelt sebessé1r a,lkalmazását. szemé· György elvtárs, az Allamvasutak vezér
lyesen beszélek a vonatO'I továbbító igazgatója mel[bízólevelüket. Beszédé
mozdonyvezetővel. Ugyanezt teszem, ben kiemelte, hogy az új vezetőknek 
ha egy fontosabb vonat előtt teher- fokozott harcot kell folytatniok a vas,. vonatot szándékozom elküldeni és a úton még ma ís meR:lévő bürokrácia menetidő csak a vál lalt nagyobb se· ellen, a párt vezetésével erélyesen fel ,bességgel érhető el. kell venni a harcot az ellenséggel Ugyancsak tájékoztatást kérek a b mozdonyszemélyzettől a kezelési be- szem en. Az uj vezetők ismerik a hös 
lyekről és a, kezeléshez szükséR'.eS idö- szovjet vasutasok munkamódszereit és 
ről, ami a vonatok menetét nagyon át fogják adni 2yakorlatl munká juk so
befolyáso_!ja. Ha egy tehervonatnak na- rán dolgozótársaiknak. Bognár elvtárs gyobb elonyt adhatok azáltal, hogy v út olit"k · o · ,.. • 
egy szemelyvonatot megkésleltetek, de a , as P 1 1 a_i ��talv vezeto.1e biz• 
az be tudja hozni késé&?t, néhány tositotta a vasut ÚJ vezetötis.z:tleit a 
])ere nem számít )l);en�or, de nekem 

I 
párt, a Vasútpolitikai Osztálv támoea• figyelemmel kell k1serm a személy- tás'áról harcukban. 



Vasutasok ! Sz i lard munkafegyelemmel, eber szolgálattete l le l ,  a szoviet tapasztalatok felhasznalásava l  
harcol jatok a háromnapos kocsiforduló megva lósításáért ! 

KÉT TERMELÉSI ÉRTEKEZLET 
A háromnapos kocsifordulóért ví• 

volt harcban nagyjelen!ösége van a 
termelés, értekezleteknek. 

Levelemben összehason lítást teszek 
kd lerm, .. ési értekezlet között. Jlleg 
kell jegyezni, hogy mindkét he'.yen 
zsúlo:ásig megtöltötték a dolaozók az 
értekezlet szmhe:yét. 

" 

Budapest Déli-pál\'audvaron Faraaó 
eh·lárs., .:·1 l hrn;.1�fönök besZéimoló.'.itt jÓj 
építette iel Ismertette az utolsó terv
negyed eredményei!, a terv teljesítésé
ben kitünl ftilöházi és forgalmi dol
gozókról szépen megemlékezett és 
h,>ngsú ·yoz!a 

a helyi pártszervezet és üzemi 
bizottság segítségét. 

J\legbíra:ta a munkaiegyelem lazítóit. 
s lendületesen felhívta a dolgozókat 
a szak111ai sovinizmus megsziinleté
sére. Az 1 952. évi terv ismertetésénél 
fe:hida a ligye,met a szűk kereszt
metszetekre és azonnal javaslatot te!!· 
hogyan 6züntcssék meg azokat. 

A sztaháno, 1sta oklevelek kiosztása 
zárta be a jólsikerü:>t termelési érte
kezletet. 

Ennél az  érlekez letnél a jó előkészí
té és beszámoló eredménye az voll. 
hogy számosan szó lak hozzá é6 a 
konkret javas atot sokasága jött fel
szmre. Ezekben a hozzászó:ásokban 

november 7-e és december 2 1 -e 
tiszteletére vállaliák a dolgozók 
az állomás szük keresztmetszetei-

nek megszüntetését. 

f.,l i  sem jrllcmz1 jobban 37. értekezlet 
lefolyását és értékét. hogy az értekez
let bezárása után még 6zámosan otl 
maradtak és csoportokba verődve tár
gyal ták  a felmerül\ prob'émákat. 

l\Ii történt Kelenföldön 

A má,1k ér!ekezlelen, Budapesl
J(eleniö dön. éppen fordi\ollia lörlint 
Sulyáns.zki e:vtárs, á l lomásfőnök be
& amolója nem ke:te!t érdeklődést. 
l\éhány szám�datol soro' l fel. konkrét 
credményelet nem is.mer!e!e!t a dol
gozókka l és ezek magukban semmit• 
stm jelente!lek. 

Az állomási kocsitartózkodási egy
ségidö alakul ásáról, ame:y a kocsi
forduló sú:yponti kérdéseihez tarto
zik, még csak említést sem tett. 

H ib�król nem beszélt . Pedig a Fém
hu l adékgyüjtő \' á l lalat á l la l  október 
1 7-én feladott kocsi még 1 9-én este 
az á l lomás !erü:etén volt. 

Az 1 952. évi tervből csak pár vonat. 
terhelési adatot ismertetett, 

amiböl ugyan egyik dolgozó sem tudta 
meg: mi lesz a feladata. 

Az egés7 beszámoló nem tartott 
tovább 15 percnél. 

Az i lyen beszámoló után nem lehel 

Nagy László guritó előmunkás : 

csodálkozni azon, hogy a hozzászólá
sok nem akarlak megindulni és kevc
s0n teltek javz6;atot a munka meg
jovílásiira 

S,tlyánszki a 1·ál aszadásban még a 
íe\10„ 11 ' kt \·és jaY3'- a'.ol is igyel:ezett 
azzal e:kenni, hogv az úi állomás jel
épifl!s mtncfr11 nehéz.stige' .. 111e:i1./d' '. 
Amikcr pedi!!' az eg, ik dol gozó ki· 
fogáso't,1 a vágányok közötli görün
g-, ös útrész á ' lapotát. az! válaszolta 
hogy majd az utasok e/apuss,ik. 

Czulán kiosztotta a s;. 'ah :lnovista 
okle,·ele!iet. Ahogy ezt végezte. a le· 
1Jccsü 1ésél mutatta a sztahánovista 
mozgalomnak és a kilüntelelt elvtár
saknak. ,\\ég arra sem méltatta az  új 
szlahánonsta eh-társakat, hogy a ke
zükbe adja az or-leve·ekel. Csak úgv 
odadobta eléjük az a-sztalra .  min! aki 
valami kel lemet en le!adalot hajt 
\tégre. nem pE'd i.z úgy, mint aki a 
púrt, a munkásosztály egyik ·eg-
na Q'yobb me!l'becsülés.ét jelentő ki-

, tüntetését to:mácsol ja, s adja át. 
Lindner Jó,,;ef elvtárs, a 8. Szak-

c,szlá'y fönöke szólalt fel. Beszédé· 
nck hiányos;;ága vol,t, hogy a ke;en
fölái dolgozók jó munkájáról csak 
me. :ékesen szólt és inkább csak a 
hibákat hozta iel. Pedig a �elenföldi 
dolgozók, élü kön a forga lmistákka l 
jó eredményt érlek el. Az ilyen beszá
rnu'.ó és hozzászó:ás után a termelési 
értekezlet nem éri el célját. A dolgo
zok nem segítik elő megfelelő jav�s
lala ikkal a szűk kcresztmt'tszetek meg
szün'etését. a háromnapos kocsiforduló 
megvalósítását. Az i lyen termelési 
értekezlet trlíin csak ezt a megjegyzést 
hal lani :  ,;,Ezért ugyan kár volt itt
marud,u . 

Szeretném, ha bírálatom hozzásegí
:ené az érdekelteket a !erme1ési érte
kez'eteken elhangzó beszámolók hibái
nak kijavilására és ahhoz, hogy a ter
mdési értekez letek a vasulon újabb 
termelési győzelmek fcrrásává vá!ja
nak. 

Soós Elek 
,·onalfelelös, Budapest. 

Budapest. 

A 
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Szocial ista Vasútért" 

bírálata nyomán 
Lapunk .,\'asulas Versenyhiradój,i - ja ,  úgy gondo'.om, hoQ'y ez is egyike a 

ban" igen .érdekes dolgot tapaszta l ·  ;egfonlosabb lén yezölrnek és azok, 
tam. • akik ,\1 iskolc eredménvét kiértékelték. 

Az október 6-i számban megjelent c•ak a puszta ,zámol,at •nézték, nem 
őszi forgalmi verseny kiér!éke'ésénél ,·ették figyelembe a kü lönböző moz
i:z e:ső helyezé. l az á ' '.omások közölt ga lomban. igy a Voro,in ·fé;e mozga
J\liskolc személypá ! yaudvar nyerte. lomban megmutatkozó súlyos hiá nyos. 

Cgyanazon az olda lon az ,.ütköző" 5ágokat. 
rovat a latt bir,i tatot kapott ,\lisko!c Jll i  o:vastuk a Szo\'jetun 'óbói haza
s�eméi, pályaudvar a tisita,áQ' terén tért e1vlársak e1beszéléseit. ameh bö1 
köYetelt hanyagsága miatt. nsegismertük az ottani á 1 ,omhok 

Ha olvassuk a versenvkiér!ékeiés rendkívül i  tisztaságát. ug) képzelem 
adatait ,  fe' Jünik, hogy Mis½olc á l la- el ha J\l iskolc ál lomás is kö,·eli ez( a 
rrás az anyaglakarékosság terén :35 példát a liszta,i,g terén és 1gyeksz 1, 
száza'.ékos megtakarítást ért e 1 , amely e'.eget tenni a követe'. ményelrnek, úgv 
meglakaritásban benne fogia !tatnak a semmi akadá : ya nem lesz annak. hngy 
\;szti tószerekkel és anyagokka l való ,\hkolc a lomás nemcsak az őszi far
ta karékosság is. g�lomban, hanem a \ orosin-moz· 

Azt tudji, k  a miskolciak is, hogy az ga lomban is péidál  mulasson a többi 
anyaglaka rékvsság egyik döntő ténye. id �omásoknak. 
ző a versen) kiértékelésnél és úgy lá t- l:n, remélem, l10Q'v ezen hiánvossá
szik, ezért takarékoskodnak ann, ira a gokon jal' Ílva, Miskolc á l lomás az 
! i -ztílóanvaaaa' hoav az „ütköző" an yag-ta karékosság; száza lék csökke
cikke szerirrt ... ,,s,zégye;ie a vasútnak. a nése nél kül a tiszta pá lyaudvarok so-
c•árosnak, az országnak. !togy a fel-

I 

1 aba lep. .. _ . . 
szabad,ulás �fá,n hét esztendővel i/yes· fol_dvan . La,io,;, 
mi e:orordul . Szeged_ a l .omas eluzem do! · 

En, Szeged á :omás fiatal dolgozó- gozója. 

Hardi István tanult a „Szocial ista Vasútért" riportjából 

Budapest Kelenföld-á llomás 
háromszöge le, elei intézett 
szerkesztőségéhez. Ebben a 
kezöket irJák: 

üzemi do:gozójának, 
l apu ,k  tar!�,sa fe:erl. 

fegye'.mez.el!en 

köl'et· 

A „Szocla,isza \lascítérl" 1 95 1 .  jú-
l ius  1 7- i  számában ige-n helyesen 
kritikát gyakoro, ádomásunk egyik 

Va,óban, ha valaki i lyen fe'.e'.öt:en 
kijc·entése'.:et tesz szo'gá'.ati főnöke 
ielé, a'l nincs t isztában az úi [egyel 
mi szabályzallal, de még a fegyel
mezell, öntudatos magatartással sem, 
ame'1yel ped;g ma minden do!gozó 
magyar rnsuta6n.ak rendelkeznie kell. 

2200 kocsi guritását vállaltunk, 
2421 kocsit guritottunk 

A hibát kihoztuk a terme'.ési érle
kez,eten i s é,; a most fo' yó őszi ior
ga'.ommal kapcsola los népnc,·e'.ő tan
folyamon. 

Termeiési értekez'eten ismerleitük 
most már harmadszor az új feg)'clmi 

A Nagy Októberi Szocial ista Forra 
dalom 34. évfordulója és az úi párt 
vezetőségi választás tiszteletére, én 
m int  pártonkívüli do1gozó, javaslatot 
tettem, hogy mi, pártonkívül i  dolgozók 
a termelés fokozásával, a háromnapos 
kocsiforduló megteremtésével segit• 
sük hazánkat szocia l izmust építő har
cában. 

Javasoltam á l lomásunkon, hogy kél 
müszak 24 óra a la tt vál la lja 2200 ko 
csi e-uri\ását. Ezt megbeszé l tem a kül
sős forgalmi  szolgálattevőkkel, kocsi 
mesterekkel, lérfelvigyázókkal .  Ebbe a 
mcgbeszé'.ésbe bevontam a saruel5-
munkásokat, továbbá a sztahanovistá
kat és a jó munl,ásokat. Mérlegel tük 
a befutást. az indítandó vonatokat és 
munKa!ervet dolgoztunk ki. Ezen a 
mee-beszélésen az ál lomásirányító vál
la I la, hogy a külsős forga lmi szolg-á 
la llevővel megbes1.élve 

felhúzzák az elegyet, mégpedig 
úgy, hogy a vonatkijárások ne 
zavarják a gurítást, mert vállalá
sunkat csak folyamatos gurítás-

sal tudjuk te:jesiteni. 
li!V csináltuk. Amikor Rákosi Mátyás. 
a magyar dolgozók vezére és tanítói� 
a bányásztanácskozáson a munkafegye 
lemről és a példamutatásról ú jabb út 
mutatást nvu j tott, örömmel á l l apítot 
tuk meg, hogy mi, az ő tanítása sze!• 
lemében végezzük munkánkat. A 
mi.nkafegvelem nálunk iá és ennek 
köszönhetjük, hogy a már eml ített tel
itsítménvünk nagvban elösegitette á l 
lomásunkon a kocsiforduló leszorítá
s, t A továbbításra kerülő áru ugvanis 
elöol> került a, induló vonatba, te 
hát  kevesebb ideig tartózkodva az ál
lomáson, leszorította a kocsitartózko
dási egységid5t, növelte az á llomás 
teljesítményét é� elősegítette a vál la
l ásunk tel jesítését, i l letve tú l teljesí
tését. Ha ezt folyamatossá tesszük, 
okkor jelenthet jük Rákosi elvtársnak, 

hogy Rá kos rendező ál lomás dolgozói a 
vasutasnapon tett szocialista munka
vál l idásukat teljesítették. 

A dolgozók lelkesen, harcosan fog
lal( hozzá a munkához. A kollektív 
szellem jó mit. Mindenki szívüQ'yének 
!ekinletle a vál la lás  túltel jesítését, 
meri a vál la l t  2200 kocsi helyett 2421 
korsit guritottunk. · 

Az e l lenséges meQ'nyilvánulásokra 
különös tekintettel voltunk. Éberen fi• 
e:vel tük a munka lol vama\át. és el 
vol tunk szánva a rra, hogy megtanít juk 
a munkánkat gátlókat kesz!yübe du
dá lni . Jllost, a háromnapos kocsifor
duló, teljesítményünk továbbfokozása 
érdekében hasonlóképpen szervezzük 
meg a munkát, a djuk  á t  a másik mü 
szaknak é az egvüttmüködés fokozá
sával igvekszünk tovább növelni ered
ményeinket. 

Sztálin elvtárs ayi la!kozata nae:y· 
mértékben e!ősegítette á l lomásunk tör 
ténelében páratlan· eredmény elérését. 
lelkesített bennünket és további ki-
emelkedő teljesítmény elérésére ser 
kentve va lamennyiünket. Megértettük, 
hoe-v a békeharcot csak jó munkával. 
a termelés fokozásával lehet l!VŐze
lemre vinnünk. 

NAGY LASZLó 
Rákosrendező á llomá� 

gurító előmun kása 
A rákosrendezöi do'gozók szép mun

kájukhoz. újabb győze'méhez újabb 
sikereket kívánunk. Az őszi verseny• 
ben a rákosrendezőiek együtt ha 1ad· 
nak a ferencvárosi és miskolci guritók 
kivá'ó do' gozóival. Együites jó mun
kájuk döntően befolyásolta a három 
és félnapos kocsiforduló elérését. Most 
arra kel l  törekedniök. hogv tapasztala
taik átadása '!)ellett. je'en'egi munka
módszerüket tökéletesítve úgv dol((o2>
zanak, hogy november 7·re elérjék a 
háromnapos kocsifordu!ót. Az ország 
dolgozó népe, szeretett �ákosi elvtár
sunk kíséri figyelemmel harcotokat. 

szabálvzatct. melvet a dolgozók 
ragy te1szé,se' fogadtak. Ezután 
Hardi István a dolgozók e!ő!t ön-
birá'.atol gyakoro!t és ígéretet tett 
arra. hogy h ibáját azzal fogja k i -
küszöbö'ni ,  hogy a1r. öszi  nagy for
galomban iegye!mezett, öniudatoo 
magalartással segíti feszített ötéves 
tervünk határidőelötli befejezését. 

őrü:ünk annak, hogy Hardi lst\'án 
tanu:t !apunk riportjából. abból, amit 
a cikk minden vasuta6 do!gozó 
számára kifejez : öntudatos va6feg,e. 
lem nélkül c.sak fékezzük, de nem 
gvorsítjuk a &zocialista vasút meg
teremtését. a szociaiíZiITlus gyorGülemií 
fe:építését, egyben a béke véde:mét 
is hazánkban. 

1 TIMAR KALMAN I Október .27-é_n 
_ na gy reszvet 

mellett temették el Timár K álmán elv
társat, a régi, magyar vasutas munkás
mozgalom egyik kiváló harcos'át. 
1 9 1 0-ben került az Északi Főműhelybe. 
A harcos munkást 1 9 1 9-ben e·fávolí
tották a vasúttól. tforthyék elöl éveken 
át bujdosott. mert feketelistára tették. 
1 923-ban a rendszer kopói mée-is el• 
fogták és kegyetlenül megkínoz1ák.  
1 926-ban újból letartóztatták. de min
den megpróbáltatás sem tör1e meg és 
tovább folvtatt• tevékenységét. A fel
szabadulás hozta meir számára a sza
badsá•:,-ot. Népközfársasá{(unk kormá
nya Tim'ár Ká lmánt, a felszabadulás 
után rehabilitá'ta �s föművezetönek 
nevezte ki .  

A Vasas- és Vasutas Szakszervezet 
koszorúi mellett. a rée-i elvtársak. ba
rátok és ismerősök koszoní; borították 
a sírt. Szakszervezetünk nevében 
Zsámboki M ihály elvtárs búcsúztatta a 
vasutas munkásmozgalom ha•ottiát. 

EMLÉKÉT MEGöRIZZOKI 

Békeszomhaiok segÍiÍk 
az őszÍ fo•·galmÍ ,Tersenyt 

Sztálin elvtárs néliá1111 hétte: ez• 
elöli elha111tzolz 111Jilatkozata iizemünk 
do/f!ozói körében tlllf<t/ visszhanRotl 
keltett. 

Békebizottsáf!unk békeswmbati röp• 
gqüléseken ismerlette a 11a.e-11iele11/Ó· 
ségü nyi,atkozutol u dolgozókkal. A 
röpg1Jüléseken részletesen megbeszél
rük és me{<viláRÍfolluk az úlmula!ás 
ef!lj-ef!U zé:e!ét. A 1111ilatkozat me(!ér
lése, de különösen maf[a az a ténlJ, 
hof!t/ Szlálin e'.t•társ. a békére uáf[t/Ó 
ef!ész viláf! al11ia m1ilatkozott - lel
kes h.anQu/alot reremtett a rÖpf!t/ií!é
sen. aminek sok csoportos- és páros· 
versenqiel!tivás lett a /1fü•e!kezmé1111e. 
Már}', Ferenc sztahanovista mozdoni1· 
lakatos például vállalta. hof!u 

a kocsiforduló leszorit'ásának elö• 
mozdít ására termelékenységének 

142 százalékról 1 70-re növeli. 
U.1!t/anif!11 a számos példa közül Fo�, 

József sztahanotJista mozdon 11lokatos 
feiaiánlotta. !tof!u /47 száza'ékról /80 
százalékra emeli /eliesiiménqét. 

Békebizotlsá[!t11tk h•>rcban áll a há· 
romnapos kocsiiord11ló me.t!lerem'é
séért és i/Wekszik a békeszombali rÖP· 

f[11űlésekre a dolf[ozókat minél rw• 
f!!Jobb számban mozj!ósilani. 

Minden siker ellenére is azonba,v, 
kommunista őszinteséf[f[el mef! kell 
monda11i. hof!u mu11ká11kban kotnat/J 

hiányossugok ,,annak. Még jobban 
előre vi!tetné,vk az őszi forf[almi ver
sem, sikerét, ha a békebizoltsáf[ veze
tőségi ta.t!iai közül Korok11ai Géza, 
Krakker Ferenc és Szed!ák Sándor 
e/otársak cörödnének a békebizottsáf[ 
mwzkáiáual és rész1ve1111é11ek a mef[• 
mozdu/ásokban. Azonban nem hailan
dók lársadaim; munkát végezni. 

Eppen ezért a békebizoltsáf[ minden 
eredmém1e mellett sem tölti be azt a 
s;,erepet, 111eli1re éppen most hivatott 
uolna. De nem /taf!t/íUk enn11ibe11. Már 
a lef!közelebbi iövőben úiiá foRiuk 
szervezni az üzemi bé//ebizoltsáf[ot és 
zettrekész. harcos. békénl1ef meavédenl 
akaró. a vasu:asok nemzeti feladatait 
se[!ítö el:.1/ársakat é< kartársakat vá
lasztunk be a békeb,zottsáa vezelősé• 
Qébe. 

GECSE L!t/0S, 
a Szombathelyi Jármiijavíló OV 

békebizotlsáf!i eb,őke 

A Szovjetunió vasu tasa inak tapasztalata segít 

a háromnapos kocs iforduló elérésében 
A Szovje; unióban járt első vasut35 ja, ítá,i á l iaQ'át a négy százalék al att 

tanulmánvcsoport iava.slala a lap ján ludjuk tartani, valamint ennek köszön• 
Budapest 11a1Zvobb rendező pá'vaudva- het5 az is. hogy a hőnfutás elleni kül
rain a vontatási 6zole-á lat meQ'szer- delem terén á l landó javulás mutatkovezte a kisoro!á;; nélküli kocsi javítást. zik. A kisorolás nélküli kocsi j avitás-Íl!V Budapest-Ferencváros, Rákosren· 
<lező, Soroksári-út, Budapest-kikötő, nak igen nagy jelentősége van. külö• 
Budapes'-Józseiváros ál lomásokon. nösen most az őszi lorQ'a lom ide1én, 
Ezeken a szolaálati helveken nap011. mert meQ'lakarít juk a kocsinak a ,·on• 
.,<'nt 1 20- 1 50 kocsit ia\'itanak ki a bri- latási míiheh be való beadási é„ kihú· 
gádok 1-2 ór� alatt. Ezekkel a iad- zá61 ide jét, azaz kocsi nként körülbelül 
lásokkal meQ'e:öz,k  a kocsik további I '� . �rá l, ami naponként körülbelül 
romlá;;át . Ie, en 1 20- 1 50 kocsiról szó - 1 000-

Ennek köszönhető,, hoirv a kocsipark 1500 koosióra mee-takarítást jelent. 

Nagykátán így érte lmezik 
a munkafegyelmet és az  éberséget 

Na.a11kátán október 16-án ellenör• zést larloltunk. 
Délután 11ea11ed hatkor a vállóőr-

hel11en beszélQeftünk 1(0111olt1i Pál uál/ókezelö, OB-termelési /'elelösse/, am!k�r lenf!11el G11örf[1/ állomásfelvi-
1!.IJazo, foraalmi szo/.i<ála//e"ö állnmásbejárást tartott. De ez az állomásbeiárás valami ef!észen szokat:un volt és nem lehetett az úi 111u11ka111ódszerf!k közé sorozni. mert ezért mé[T a Horthy-rendszer alatt is példás büntetést kaplak a dol.Qozók Len.� 1,ei G.11orf!11 Uf[t/anis kerékpáron a fefoételi éptilettől iövet, a Páf!á1111ok mellelli f!119lo{!úlon karikázott a torom1ba. Itt be,ll'to a szo�ásos ie{!11zelet u ief!t/ZŐ· konyvbe: .,allomásbeiárást tartottam" stb. Csak azt nem írta be, hOl!i/ 11em 

i{!az. Mert ki látott ol11an á 'lomás
beiárást. hOf!L/ toalaki kerék11árró/ me[!
lássa a sintörést, a oálfók épségét. ·" 
csúcssinnek a tösinhez oaló po11to& 
záródását, ésatöbb1. ésatöbbi. 

len{!rJel G 1JÖrf!11 e cikk nt/omán m1il
vá11 be fo.t!ia larta11i a forf!almi utasí
tás állomásbeiárásra vonatkozó rendel
kezéseit és a iövőben nem akar össze
ütközésbe kerülni a Fermelm, Szabál11-
zattal. A munkafegyelem ill/en mérvü 
lazitásu. mint a2 állomásbefárás /elki
ismerezlen. felületes mel,őzése. súltJ05 
baleseteket okozhat. Ezérl l1ell me,:(sziu· 
lelni minden állomásbeiárásra kötele
zett dolgozónak lengyel Györgyhöz 
i•:uézett figyelmeztetésiinket. 

A MÁ V lakáspolitikáját dícséri . . .  
T�bb mint furcsa, szó.s/e hajmeresztő! Az állomásfőnök munkáia na{!IJ ftl-A terencuárosi á'.lomásiőnök Rákos- lelősséf(f!el iár. Minde11rőt tud1da kell, rendezőn, a rákosre11dező/ Ce!lléden, ami az állomáson tör!énik, a nap m,na . ceglédi Vecsésen. a vecsési pedif! den szakában készenlétben ke!/ lennie, Pilisen lakik. Miért mindez? Mert a ha nincs is szolf(á/a'ban. Ezért i!ieri volt ferencvárosi főnöknek immár hó- helqesen: az állomásfőn·ökök ott lak· napok óta nem tudnak lakást szerezni. llflk az állomáson. Kivéve a felsoroltaHa lakást kapna a volt ferencvárosi ka!. Azok másutt laknak. Minde.f!.t/ik főnök, akkor a ielenlef[i ferencuárosi masull. Ef[r/ lakást ke!le11e csak sze· főnök bekö/tözhetne. a ferencvárosi fő• reztli és meflo/dódna a probléma. Nem nöki lakásba, a rákosrendezői a rákos- közömbös a kérdés sem az illetők és rend�zőibe. a �e_{!lédi a cef[/édibe. a 

I 
családtaf[iaik, de méf! az őszI forf!alom vecses, a vecsesibe. a pilisi a pi/isibe. sikeres tebo1111olítása szempontiából slb. 1 sem 

Szolnokon „küzdenek" a gépácsorgások ellen 
Az őszi forQ'alom. a háromnapos 

kocsiforduló megteremtése nemcsak a 
kocsik gyors ki- és berakasát teszik 
szükségessé. hanem a gépek Q'vors 
visszatérésél is a honos fűtőházba, 
hol!v lehetőleg ú jabb vonat,>khoz vezé
nye1hessék őket és ne ácsorogjanak 
gépeink. 

Ezt azonban nem mindiQ' tari iák 
sze•n előtt. Október 1 8-án pé'dául a 
424.245-Öl' számú géppel. az 1 703/I I/g
menetben jöttem vissza Budapestre. 
Amikor Szolnokra értem este hárnm
negyed hatkor, a fűtőházba küldtek 
Itt közölték velem hogy a gép az 

1 759-est foQ' ta to,·ábbítani Indulási 
ideje O óra 22 perc. Ez már magában 
véve is 

hat és fél óra 'ácsorgást jelentett, 
de mivel késve indultunk. az ácsor

gás ennél is na1rvobb volt. 
Az 1 7 1 2-eshez sem jött meg a e:ép, 

oda is más gépet keilett vezénvelni, 
�mi ú iabb kevere<lést idézett elő a gé
pek vezénylésében. Valószínű. hogy 
hat-hét óra alatt  befutott Szolnokra 
má• vonal is, amelynek f!épe elhozhatta 
,·olna a fenti vonatot és az 1759-es is 
közlekedett volna 



Vasutasok !  A tolatasok meggyorsífásaval, a vonatácsorgasolc megszunfetésevel, a palyák j6 karbantartásával„ 

a vonatkésések kiküszöbölésével harcoljatok a háromnapos kocsifordulóért ! 
--------------------------------------------------------------

A Sz o vj e l u n j � b a n, m i n �� n  ,a 9é�� � 
����<.:::,.Je9 9eben l ort e n1 k �� 

Írta: SZÜCS SÁNDOR, lábony állomás föniikhelyettese, a ,as utasküldöttség tagja 
Fe'eithe>.efu,n élmény oott számo'!"a 

l 
tenni. A . :nagam réöz.�ről � is ho� 

szoujetrmi.ol,eli átogauisom az a ieny, akarok 1arulnt az osz, csucs/orga.om 
hogy /ie:g�zí.nen tamdmá,zyozJuu.tam a lebonyolí'ásához, a kocsiforduló me_g
hős sZtr.Jjet vasuJo.sok nwnkamódsze- 1<11orsi!á�ához és__ eze� �er�_ztpi fel 
re,t. De nemcsak a szovjet vasutak ta· ef1!1!lt ofeves _tervwzk tul:tei,es,tesehez. a 
'nulmányozására nyil: lehelóségem, de be� védelméhez. . . 
módomban vo·t megismerni magát a De �emc�af< tapa�zta(oJ.:1-'mat bocsa_
szornet embert, a szoojet luútárirt és a tom do.gozotarsa,m .udasanak gyarapt• 

tására. � arra törekszem, hogy eJmé
/yíI.sem dJ>:go2Jáirtkb11A a Szoojetiutió, a 
s:aoojei nép, a ltős szovjet vasutasok 
iránti sreretetet és megbecsüiést is. A 
hála, a íorró szeretet érmét a tJilá1<· 
béke r,édelmeroje, dolgozó népünk igazi 
barátja és támasza, a nagy Sztálin 
iránti 

nagq Bolsevik Párt tt'irténet.ének IS· 
merelét, ugyaricsak a helyszínen ki
er;é,;zíteuem 2.uakorlati tapa.sztnlat.ok
kal. Fel.emelö érzés. IUJ/!IJ megtis2te/.Ie
té:,; volt számomra, hogy azokon a he
lyeken iárhatl.am, ahol vaJ r Lenin 
el'iJtiú-s járt. 

A magyar oasutas küldöttség öröm
mel és biZOlllJOS meghatódo!tsápual 
ment ki a ferihegyi repülőtérre és szá.'.lt 
be a Moszkvába induló hatalmas gép
madárba. Utazdsunkat igen Jrel!emesen 
töltöttük el. Háromnegyed hét után 
aéhány perccel érkeztünk meg a masz_k• 
vai repü:ő•érre. aha: őszinte melegseg-
1<e1 fo(!adtak bennün.ket. A repül�lérről 
ef!,ye,1esen a Gorkij-parkban fekvo nagy 
szabadtér, színlui.zba mentünk. ahol a 
szov1et vasutas nap ünnepségei za;
lotto.k /e. Már a rer;ülötérről .a Gorkij
parkig uezető útvonaban megál:apiJol
r.am /zagy mirulenütt pé:dás rend és 
tísztasá(! uralkodik. Ez egyben annak 
b1zonuitéka is. hog_11 a s.zovjet emberek 
fegyelmezettek, még ezen a területen 
is példamutatóak. 

A szov1et r·a.sutasok. bármerre jár
tunk. olyan vend.égszerete•.ben rész.esí
te,:ek bennünket. amilyenben még nem. 
volt részünk. A Metro, ua!aminl a 
többi pál11audtV1r, fiUőház és e(!_uéb 
vasu11 üzem megtekintése alkatmaval 
mer;g11öz7>d•ünl? arról, hogy mryen a 
szovjet ember öntudatos, szociaJ.i.sta 
munkafe1wezme. A pályaudvarok és 
üzemek munkáiát kfoálóan szervezik 
meg. A dolgozókat nagymértékben se
gíti a párt, a szakszeruezet és a szak· 
szolgá·at fe'adataik megvalósításá
ban. 

A Szovjetunióban gyözöd'iink meg 
igazán arról, hogy legf&,z,á érték az 
ember. M irz.den Aagyobb - álklmáson. 
üzemben és t,n,o áll" vonaú:m -s 
r;ezecésével egészségügyi swlgálat mü
ködik. A dolgozók egészségoéde:mére 
a sza-Jjet vasuton öná:ló és függeJ.len 
egés:uégügy, szolgálatot. létesíteit.ek. 
A korszeriíen feiszere.'·t intézmények és 
iidülők egész sora áll a r,asutasak 
rendelkezésére, de ugyanez az intéz
kedés hatja át a do:goz.ók családtag
jairól való go.7doskodás,t is. 

Az ufazóközön.ség kényelméről is fo
kozo•t mértékben történik gondoskodás 
a hata:mas Szoujetunió mérheretiJM tá· 
vo .sagokac befur.,; vasútvonalain. K.é-. nyelme;;en és kors:aerűen berendezetL 
vasuli sz.ereluények, az ál:omáson nagy. 
szerűen felszerelt várótermek, étter-
mek és szóraiwzóhelyek vannak az 
W.ozóköziinség szórakoztatására. 

A vasutas dolgozók e[mé:eti tudásá· 
nak kiszélesítése érdekében igen sok 
vasu!as i,sko'.a, tanfolyam és tudomá
nuos ,mézet fejt; ki működését. EzeA 
kozii1 megtekinterlii.k a Vasutas Tech
nikusok Házát aho11na.n gazdag tapasz• 

, ta:atckkal té�ünk 'vissza. Ugyanitt 
nyolc vasuti ,zakfilmet néztünk végig 
s ezekb&L is rend.kíuüJ gazdag tanul-
sagokal vonrur1.k •e. 

El lehet monda,u. hogy a s<JOVjet 
vasuta,· üzemek do:gozóinak fUlgy szá
zatéka sztahanov,.sta. A vasu!:nál 
rendkit•ü' sok rü,dalgozót fogla[/wzlat· 
nak és közü.' ük számosan járnak a ter• 
melés é:én és igen sok közöttük a szta
hanovzsta. 

Sok élenjáró. hős szov1et vasutassal 
beszé [<ettem. Nagy öröm vol! szá.
momra az <s. /zagy Iván Fjaáoravics 
Pártyin és V. Blazsenov elvtársakkal, 
a hazánkban jól i.smet1 sztahanovista 
mozd.cmyoezeiökkel LS beszé,tem. 

Nagy mege'égedéssel vettem tudo
másul amerra csak ;ártunk, hogy a lto.
zánkm felszab·adító. éle•ünket megsz� 
pitö Szovjetunióban, minden a béke 
jegyében törtémk. Sáját szememmel 
gyíiződhettem me_q az óriás,. riiagyar 
méretekbe11 elképze[heteflen békeépítke
zések üteméről, ame·yek mind. a kom
munizmus megua·ósl!ását célozzák. 

A do'gozók szórakoztatását is figye
lemmel kísértem Hatalmas oarkokban 
gazdag szórakozási tehetősége van a 
dolgozóknak. A szóralaozást célszerű
ség iellem21 tanul.,ágosak és okt.ató 
jeL'egiíek. 

Amennyire 1dönk en.gedie, mt min• 
dent megtekinre•fiink. Gazdap_ taoaszta
latokat szeraztünk. sok módszert hoz
tunk magunkkal a Szovietunióból. A 
küldótrség ualamenny, tagja elhatároz
ta. lwr;y a szocializmus hazá;ában !a· 
pa.,zcaltakat hasznosítjuk a szacta.Ji.sla 
vas!ll feléoítésére saiát rnunkaterüle
te1nken éopúgy. m,nt ahogy valamenny, 
vasutas dolgozó közkincsévé fogjuk 

llit használtam fel állom.winkuu a Sz�iíliat tapasdaitakbíl 
Most arra szeretnék rálémii. mtl11en 

segitséflet fUIUjtott számomra SZIO!liei· 
unióbeli látogatásom. 

Hazatérésem után tapasztaiatmmról 
beszámoltam vasillas dol,Iozótársaim• 
nok. maid hozzálátiOJ'll a szovie, ,m,n
kamódszerek (!yakarlatbaiUtetéséhez. 
Ennek eredményekéopen született mel!, 
Záhon11-állomás dolgozóinak a „né• 
f<!Jes kapcsolt" -moZf!.alomba való beál· 
lása. l 1!11 született me2 oéldául r:qo/.c 
1iao alatt 1 1  iltten néf!tJesmozr;almi 
békevonat in.ditása. 

Persze nem á/!otlunk m.e2 ennél 42 
ef!I/ mozgalomnál. Naf!11mértékben 
me,Iiavuti állomásunkon a munkefe
lll/elem, mert azzal a módszerrel dol
gozom, amelllt't a szouiet oeutö et,,. 
társakzól sa iát.íJ.olt.am el. Ennek kulcs11,.· 
a dol1<ozókka/ :J(J[ó etll/éni fof[lalkazás. 
a személllt's me[(f!TIÖzés, kérdéseilurelt 

megértése és az az akarat. /tofzq dol
gozótársaim.an segíi.sek. 

Ul!!la.nis beoezetlZm állomáslUÚIOn 
azt a példás módszert, amelu a tiszttl
sáf!.f!a./. és renddel /u:ilcsal.alban azt a 
példát alcaria me]!ho11.0Sitani, amel11er. 
ezen a lerüleren a S20<1ielanióban ta• 
pasztaltam. 

Szereinék Záhógg-áll-Omásból oiyQfl 
minzaál/omást 1/efemf.etú. minJ ami;I/Ctl 
a mi naf!tJ baráti szomszédunk határ• 

állomása, Csap és ebben állomásunk 
doll!ozói t.ooáhbra iö támo1iaini 101!· 
nak. 

Záhony-állomáson tehát eze„ a tére11 
is lr.omoh, eredményeket értünk ei, 
mert a rend és tisztasáu úti ára lép
tünk. ltthotti. eredmém/einket állbmá
sunk doll!ozóinak köszöllhetem, akik a 
S •ot1jefunióban szerzett tapaszlaJ.atai-
mat magukévá tették és alkalmazták. 

TJ! /. ,. /í� � 

-��llv�i-� 
Lelkes közön.,ég előtt rendezte m.eg a MA V központi h:i.t:tatalok kuttúr 

otthoniuuzk vezetűsége ifjúsági hangvusengét. 
Meg keN áilapílmzi, hagy a kultúrotthon ve21et.ósége ;6 mutúuit oég.zett, 

amillxx előkészítetce ttt a hangversenyt, l.ehetöséget adva a fiatal teftetségek
nek, a nyilvánosság előtt való szerep'ésre. - de nem kevésbbé szabad el
mennünk díc érő sz6 nélkül a kifejezetten vasutas dolgozók gyerm.Pkeiböl álló 
ifjú müt•észek, oalamint a rendezés - ame1y Ham:uas László jó munkáját 
dicséri - remek hozzáértése mellett. 

A Mlf.gve.-n_y sikere rámutatott arra az útra, ant.elym a kuJWrmurrkának 
ia lit,,/.1. R 

· efOlJirs aa mondta: ,.Ma a 'munka és a kultúra össze• 
lrerült. ma do!gozn.; és múoe/cdni egyet je,ent". Ebben a szellemben dolgozik 
a kullúrolthon vezetősége és m11u/,e11 felz,m;t e[ki'>ueé, hogy a do'.gozókkal meg
sze,rettesse a ,ru,.gasahb és a már meglwö etöadok melJetl a fi,-at e. iiadDk 
szárngpróbálgat.ásaihoz a segaséget megadja. 

Az ehhez hasonló hangversenyeket a kultúrottJwn r,ezet&ége a jövőben 
még sűrübben rendez, hogy a dolgozók müveszi és kulturális igérryeit kielé
githesse, hogy a kultúra és a munka együttes feggverévei nunéi szilárdabban 
tudjulz megvéáeni mi.nd,igáiunk élet-céljá!, a: nagy S:aaojeiunió �el. 

Major Gábor p ál 
ll S200iaista Vasútért 

s,ajtólOOÓb'ÍtóJa 

KULTÚROTTHONUNK ÉLETE 
A szegedi vasutas doll[oz6k lwllu

rá/is ir;énueinek kielé{liteséröl a vas• 
utas kultúrotthon gondoskodik. 

Ide /árnak azok tt. tJasutas doll[o
zók, akik szórakozni. tanulni akarnak. 
Van e{!q 2000 kötetes könyvtárunk, 
amel11 minden nap, délután 9 órától 
este 11 óráig a dolf[ozók rendelkezé
sére áll A könuvtámak . iaen sok ol
r,aso1a van. Itt mindig megtalál
hat;ák dolgozóink a politikai és 
sz.épirodalnti. sailót is. ameltJek egész 
nap olt<ashatók. A kön11vekert kívül 
sokféle társasjáték is van. Ezek közül 
lel[népszerübb: a sakk: versenqeket is 
rendeznek a külső üzemek csapataival. 

A szórakoztatásról a kultúrotthonhoz 
tartozó központi kultúrcsop:m gondos
kodik. Minden vasárnap este kultúr· 
míísort adunk. ahol sokszor a többi 
üzemek kultúrcsoporfjai is müsort ad
nak 

Ezen/uoül hétkőzben tsmeretter;esztó 
előadást. keskenqfilmvetitést tartunk. 
Itt tartiák azonkívül a oárt és szak
szervezeti gyüléseket, termelési érte-
kez!eteket. 

A dolr;ozók i-s azok csatádtaf[iai 
sürün láiof!atják a kultúrotthont. So
kan magukkal ltoz.:11.k gyerrnelteiket is, 
Í!Of!I./ a iarsas1átékokka1 elszórakozza• 
nak. A multban kocsma volt ez a he· 
ll{i.ség és a /Wlll/Obb beoétel érdekében 
hitelbe adta a bort. Sok vasutas iá.rt 
ide. 

Most. ami.kor harcot lurdetü11J1 az 
ittasság ellen. a ,nu,nkajegyelem meg
szilárdítása érdekében. na1t11ielentösi
l!e van art.11ak, hotrl/ a kocsmából kul
túrotthoru varázsoltunk Ma már más 
a hel11z1d. A bor és oá/inka heluett 
szórakozást, pihenést és nevetést 
„mérnek" a Ot1Sufasok részére és mind 

többen iárnak kuJtúrotth-On.unkba azok 
közül, akik oalam.ikor csak a bor ked
véért látaeatták ezt a hel11isél!ef. 

SEBOK ILONA 
kezelőnö, Szee-ed 

A szakszervezet.! mozgatom folyólratml!dc októberi száma a szakszervezeti munka rootas kérdéseivel foglaikoztk. 
A vezércikk js,nertelj a Szakszerve

zeti Vl!ágszövetség hatéves harcát a dolgoZók egységéért és a békéert. 
Sebes István elvtárs cikke a takaré

kosság népgazda...<>ágl Jelentőségét tá,•. 
gy.alja és rámutat a S?.akszerve?A>tek fel• 
adataira a tak.arékoosági mozgalom to
\."ábbfeJ!esztése érdekében. 

N. Pepova, a Szovjet Szakszer,..,,,.,tek 
Közponll Tanácsának titkára a szovjet 
�zakszervezetek . klllturá1is tömegnevelO 
munkájá!"ól számol be. Döbrentei Ká 
roly elvtárs a szakszervezeti munka 
egyik legfontosabb kérdéséről, nz 
instM.lálo és ellenőrző munka megja
vitá.sá.ról Irt cikkel A Nemzetközi mun
kásmozgalom rovat közli G. di VitlO!'ió 
elvtársnak. a Szakszervezeti Vllégs.w
vetség elnökének Cikkét a sárga 9zak• 
�%ervezet! inteniacionáié kon.<(l"e681UlSá. 
ról. 

A lap többi cikkei: V Volgin.: 
Lenin és Sztálin a vé�altlls 
e llen&-zé9éról. 

G. Filoreanu: A kollektfv .:.zerz(Sdé. 
sek ellenőrzése Romániában. 

K-ler Judlt: A munká.-ieve1ez/l· 
hálózat feJ,lesztésével ..-6sftsük a 
szakszervezetek tömegkapcso
latát. 

Vi.rizla1 Gvula: Az aiktiva-napo,k .1ó 
megs.zer\le.zés�yel a szakszerve
zeti akUvák ma.crasabb s?:invo 

11aláél-t. 
Lombardó Toledano: Latin.Amerika 

népei az USA Imperializmusa 
ellen. 

Japtin az USA távolk-1.f recyv.-. 
raktára. 

Olvasd a MUNKA-t, a ezake"""ezetl 
mozga,!om to1yt·ratáU 

• ,1örea3 �os I 
• kocsiforduloer t .  

Kartárs! H•t �Ja ;illok az ;iflomásOt> és várom. t,oqy ldral<Ja.nal<, -pedig Tata
bányárol etöjelentett-ek érkezésemet! Még ma üresen vissza kell mennem ..a .bányá. 

ba., hoqy ismét meqrakjan• szélnnel! 

· fii-levél „az őszi csúcsforgalom 
legjobb ifjúmunkása"-címért folyó 

versenyben való részvételről 
fődi Sándor sztahano\;s1a ifjúmun-

1
-sebb dolgozók nagy figyei.lemmel lli

kás mozdony,·ezietö felhívása uagy sérték eröfeszíté;üai,;el 
le:,kesedéc,t váltett ki óudapest l\yu- A megszilMClitott munkafegyelem ga,U·pá"iyauds.a,r ili-oolgozó.i között. &lalJJát képező minden CNdmé-
R�pg;-ü',é;,en __ �é!:�.k . meg !elada nyim!mek. 
talnKat az os,r szal,,ta.."<ll;kal kapcso Ot•= • ..__ •d nk eg -h k' t .,,,.,,. latban Hac os h,..,.,.ulait uralkodott -i;u \H,ga u r g=n en ~~s· 

• , · e ; ".""" . '!7 beszélést tart és ter,szerint végezzük ér1ei;�_Jeten :-l �z�y felszinre_ kerul feladatunk.it Az áruk.at minden kár 1ek hia�)IOS5aga.½r',.. �5- • �U ha�oztul< nel!(ül kez,!4:ük. A h,komnapos kocsie!_, _ � C&rltako-runk Födi elvtárs f<f. focdulót helyes munkamegszervezés-htusahoz. _ siet es 164 sz.imi!&os átlagteJjeii-t. 
harcba tnduhml< a szakszervezie· ménnyel segítjük a előző 122 száz.a· 
tüni< által alapított vindordszlóért. léktal szemben. 

Epppen ezért vállaltuk. hogy minőség- Hi:myosság is van. Mióta a szt.ma-
munká,·al, tervünk idö előtti teljesi- novi�1,a szi,ntet elértük, a(l;ót.a még ál
tére,,el segítjük a háronmapoo koc:.i- landó muntahefyünk sincs. lde-ode sé
fordu1ló �ecemté5é!t. tál juk a mun ·a.'dő egy részét, s ezzel 

Hozzáiá!Ilun.k a ki. és berakások csak árbanak nekünk. Szilagyi Károly 
ml"l1;!!'vorsitásához. az án.ikárok fel- raktár!ónök oetn fog'.elkozik velünk. 
számolásáho.i. Lipcsei István . s.v.aha· az üzemi bizottság nem s,egit bamün· 
00\'ista rakodómunkás brio-áduok kd ahhoz, .hogy állandó mookahe!y 
egyik tagia .azt mondta · a(l; egyik röp- biztositá�á-�:a1 még nagyobb el'<i!fimé. 

iryűlésen, hogy a• őszi feladatok vég. 'IVd.Et equnk e!. 
rehajtásáhc,z SZÜ'k!sé!! volna az üZE(lll Pusztai József. 
bizottság támoga-tá'sára. sz;ta/tanovista rai<odómunkás, brigád-

Munkánk eredménnyel járt Az id6- vezető Bu�-N)'Ulleti-pályaudvar. 

Vasutas fiatalok a népi repülés.ért 
A repQlk, ami a felsubadulá5 eliitfl 

idiiben a kiváltsáqosol< sportja volt, ma 
m;ir 16meqsporttá fejlii<iött a dolgozó 
fiatafol< ezrei sajátftják el a modem 
repQléstechnika vlvmányait. A vasuta. 
fiatalok kilzüi is eqyre tM>ben csatlakoz. 
nal< ehhez a nemes mozgalomhoz é5 
ismerik meq a repülést, birtokosai lehe� 
nek annak a naqy megtisztelésnek, 
amely ution valaha csak sómljlozhattunk, 

Fiatal repül6sportunl<ban. a MAV. 
repülö alapszervezetben már vannak 
olyan fiatalok, al<ik példaként állnak 
eliittünk s a szovjet sztálini Sóly
molc példáját követik, akik a nephad
sereqOnk tisztjei. tiszthelyettesei vaqy 
üsztjelöltjei lettek. Ilyen például Galam. 
bos tmre, Bába Sándor, Biró János, Bors 
Imre Ribi Tibor az Eszaki Já.rmüjavitö 
fiataÍJal és még sokan mások, al<ik 
helytállóan teijesltik kötelesséqUket a 
honvédséq léqi erejében, a Magyar 
Repatii Szövetséqben, vagy a Maszovlet 
különböző szolgálat! helyeln. A repQlii 
növendékek a termetesben is élenjámak, 
mint pl. Pénzes fstv;in ifjúmunkás, aokl 
Jó munkájával kiérdemelte a sztahano
vista kitüntetést. Vaqy Tozonvi Kálmán 
baltárs, aki a Szolnoki Jánnatavítóban 
dolgozik, 28.000 forintos újltás.lva, er6 
sftJ a békeharcot, ötéves tervünk sikere! 
tellesillését. A �pillés fejlesz.ti elmélet� 
szakmai tudásunkat. növeli önbizalmun 
lc'1lt. 

lffúmun1<.tso1t. fiatalok veqyetek részt 
a MAV-�pUlii alapszervezet munl<áji-

ban, fejlesszétek szakmai és politil<al 
tudásotokat. hoqy m41tó taqJa1 lehes
setel< a llaqyar N6pk6zt.trus6q 1"" 
erejének. JelentkeZZ<ttek attrvuetilnk. 
ben; Budapest, XIV •• Thököly-u. <41. Uán 
alatt. 

HAMENDA FERENC 
fii. vezetii pmt. 

� oí� 
w� 
FORGALMI :.LUU.1ALA 1 NAL: 

első helyezett Miskolc állomás, má
sodik · Rákosrendező p. u. 

VONTAl ASI :.LULtiALATNAL: 
elsö helyezett Szombathely tütöbáZ, 
második belyczt-tt mátészalkai fűtő
ház. 

P�LYAFENNTARTAsl SZOLGA-
LA TNAL: első he'.yez.ett l(iskunhalas 
Oszlálymémöl<ség, misodik helyezett 
Szombathelyi Osz1álymérnöksée-. 

MOHELVI SZOLGALATNAL: első 
helyezett Landler J nő Jármíivajító 
OV. misodik helyezett &zakt Sánníl
javító OV. 

A .,Teljes qózzel'" cimtl új vasutaslilm eqyik Jelanete. A rendklvUI él'dek-. 
lzq.ilmakball bövelkedö, és tanulságos filmet minden dolgozónk néZ:N ,,_ 

s a tapasztaltakat hasznoslt&a munk;iJábar,, � 
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DICSOSEG 

A LEGYŐZHETETLEN 

MKET ÁBOR VEZÉRÉNEK, 

NÉPÜNK 

NAGY BARÁTJANAK, 

A NAGY SZTÁLINNAK! 
,,. 

1 951,  AUGUSZTUS 20-TóL OKTóBER 
20-IG AZ öSZI FORGALMI VERSENY-
BEN LEGJOBB ES KEVÉSBBÉ Jó 
EREDM ENYT ELÉRT SZOLGÁLATI 
H ELYEK. 

FORGA LMI SZOLGALAA' 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI HELYEK: 

1. Miskolc, személypályaudvar. Az 
egy kocsira eső mozditási egységidöt 
1 18, a tehervonatok te-rhe'.ését 126, a 
szeméJyszá·litó vonatok meneu·endsze· 
rinti indítását 1 10, a tehervonatok me· 
netrendszerinti indítását 105, a kocsi
tartözl<oclás-1 egységidöt 1 17 százalékra 
teljesítette. Az anyagtak.arékosság terén 
az idén'.'·szabványhoz viszonyítva 35 
sui.zalékos megtélkarítást ért el. Az ál· 
lomáson közleketj_ö ,·onatta1 baleset 
nem történl. összes pontszáma: kocsi
forgalm�hoz viszonyítva: 2 1 0  pont. 2. 
Bp. Déli-pályaudvar. 3. Szerencs állo
más. 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉR'I' 
SÍOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Kurd-Csibrák állomás. A kiértéke
lésre keJ"ülö időszak alatt az állomáson 
a személyzet hibájábó1 baleset történt. 
2. Győr állomás. A kiérté.ke-lésre kerü'.ö 
időszak o!att az á!lomáson a személy 
zet hibájából baleset történt. 

VON TATÁSI SZOLGÁLA:T 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI HELYEK: 

1 .  Miskolc, fútöház. A mozdonyja'vi• 
táSi kö'.tségüket a tervhez viszonyíLva 
10 százalékkal csökkentették. Az e� 
üzemi mozdonyra eső napi kilométer· 
t€•ljesftmény a célkitüöéshez visz.onyit· 
va, 23 százalékkal emeJ.h:edett. A 2000 
tonnás mozgalomban a napi többterhe
lés a cé:.kitűzéshez viszonyítva 87 szá
zalékkal e1ne!kedett. A mosástól-mo. 
sásig-mozgatomban a mozdonyok kin
teljesítménye a célkiLűzéshez viszonyít
va 56 sz6zalékkal emelkedett. A min_.. 
den út jövedelmezőségéért mozgalom
ban a vonali mozdon'\o-személyzet 70 
százaléka vesz részt. Szénmegtakarítá• 
su.l.,; a tervhez viszonyítva - 1 1  száza
lékos. A vontaMsi személyzet hibájából 
egv szolgálatképtelenség fordult elő. 
b?.1e�et nem történt. összes pontszáma: 
992 pont. 2. S:<ombathely, fút6ház. 3. 
Békéscsaba, fütöház. 

KEVESBBÉ Jó EREDM ÉNYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1 .  Pécs. fütöház. összes pontszáma,: 
125 pont. 2. Székesfehérvári fütöház. 
Az egy mozdonyra eső javitásf költsé
güket a tervhez viszonyítva 63 szá
Zalékkat ttHlépték. Az „gy üzemi moz
donyra esö napi kilométerte]Jesitmén,·· 
nél a csökkenés 8 százalék:. a 2000 
tonnás mozgalomban a napi többter
he!és a célkitűzéshez viszonyítva 2 
százalékQs lemaradást mutat. A vonta
tás] személyzet hibájából ké'l szolgál�t
képtelenség forduH eló, ba'ieset nem 
volt, összes pontszáma: 417 pont, 

PÁLYAFEN NTARTÁSI SZOLGÁ�AT 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Nyireqyházj osztFllymérnökseQ'.. Tel
jesítménybérben végzett munkák át:a. 
gos teljesítési száza!éka 122 százalék. 
Az összes munkaórák 83 százalékát vé
geztél{ teljesitménybérben. A kocsik ki
es berakásánál fe'merült állagidö 0.63 
óra. Jó ere-dményüket főleg a melegcsd.
kány. s � liova}iov-módszer gyakorlati 
alkaimazásával ér·ték el. összes pont
száma: 89.6 pont. 2 Bajai osztálymér-1 
nökséq. 3. Kisüjszállási osztálymérnök
séq. 

KEVÉSBBÉ Jö EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Győri osztálymérnökséQ. Teljesít
ménybérben végzett munká.k át!agos 
te!jesitési százaléka 1 1 9  száza,Jék. Az 
összes munkaórák 68 százalél..:át végez. 
ték te}jesítméilybérben. Az átlagos ra
kodási idő: 1.53 óra. összes pontszáma: 
43.9 pont. 2. Székesfehérvári osz,tály'• 
mérnökséq. Tcljesitési száza!éka 1 16 
százalék. Az összes munkaórA.k 62 szá.
.z..alél<át végezték teljesítménybérben. 
Átlagos rakodási idő: 1 .20 óra. összes 
pontszáma: 44 pont. 

KERESKEDELMI SZOLGÁLAT 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Bp. Nyugati-pályaudvar. Kereske
delmi főnökség, Az a.Bagos rakodási 
időt 18 százalékJ<aJ csöl<ken tette. Kocsi
kihasználást tervét 128 száza1ékra, á1-
lomé1Si kocsikihasználási tervét 97 szá
za:ékra teljesítette. Irányvonalképzés 
terén 150 százalékot ért el. ötnapos 
berakási te,·vét 100 százaléKra teljesí· 
tette_ Auagos fog!all<ozlalási fol< 90 
százalék. Anyagtakaréko sás;t terén ter
vükhöz képest 30 százalékos megtaka
rítást értek eJ. Arukáreset 0.02 száza.
lél.;:ban fordu!t elő. Osszes pontszáma: 
281 pont. 2. Miskolc. személypályaud
var. Kereskedelmi főnökség. 3. Záhony 
állomás. Kereskedelmi fönökséq, 

KEVESBBÉ Jó ERED M ENYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. Salqótarján-ki.ilsö. Kereskedelmi 
fönökséq. A munkaversenyt elhanya
�olják, (gv az eredmények tgen ro�zak. 
.i:lsszes pontszáma: - 4 pont. 2. Rakos
p alota-U jpest, Kereskedelmi Hivatal. 
Az elmúlt időszakban a szolgálati hely 
nagyon lemaradt. összes pontszáma 76 
nag-\'on demaradt. dsszes pontszáma: 
- 76 pont. 
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M ű H ELYI SZOLGÁLAT 

A LEGJOBB SZOLGÁLAT-! H ELYEK: 

1. Szolnoki Jármüjavító üzemi Válla
lat. A vállalat időarányos te1·vét 107.8 
százalékra teljesítette az tOOO Jelen.éLJ 
órára eső egysé_gleljesitmények 3.13 
egység. Tervszerűsége 93.4. \"á.llaléisát 
331 százalékra te♦jesitelte. Anyagtaka
l'ékosságban egy főre eső forintértt"k 
182 forint. összes pontszáma: 35.84 
pont. 2. Landler Jenó Járómüjavitó 
üzem1 Válla lat. 3. tszaki Járómüjavító 
úz.emi Vállalat. 

KEVÉSRBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGÁLATI H ELYEK: 

I. Miskolci Járómüjavítö üzemi Vál� 
lalat. Idöarányos tervét csal< 97.8 szá
zalékra teljesítette az 1000 .lelenléU 
órára eső egységteJjesítménye 3.36 egy
ség. Tervszerüsége 94 száza!ék. Válla
lását nem teljesítette, mivel tervtelje
sítés terén iS elmaradt. Anyagtakaré
kosságban az egy före esö érték 277 
forint. összes pontszáma: 31 .62 pont. 2. 
Debreceni Járómüjavítö Ozemi Válla. 
lat. Versenyeredménye a helytelen adat• 
közlés miatt nem volt kiértéke1het6, tssz,. 
sze5 pontszáma: 0 pont. 

órára e.ső egységteljesítmén:ve 3-43 egy- von-asara azt felelte. hogy '5t nem ér· 
ség. Tervszerűsége 93.4. Vállalását 331 dekli, adják l<i a munkakönyvét. 
százalékra teljesítette. Anyagtai<arékos-
ságban egy före eső érté"k 182 forint. LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT A LLO-
össz:.es pontszáma: 35.84 pont. MÁSI KOCSIINTÉZO: 

A LEGJOBB ES KEVESBBÉ Jó ERED
MENYT ELERT DOLGOZOK KIÉRTÉ
KELÉSE. 

FORGALMI SZOLGÁLAT 

RENDELKEZO ES VONATINDITó 
ÁLLOMÁSOKON: 

ALLOMÁSVEZETö, ÁLLOMASV EZ ETO
H EL YETTES ÉS TÉRFONöKöKNÉL LEG

1. Deli József állomáseiöljáró, Deb
recen. összes pontértéke 88 pont. A 
kocsielosztást beleértve, a póte!osztást 
is 87 százalékra teljesítette. A kocsi· 
szükséglet 34 .százalékát biztosította a 
rakottan érkezett kocsikból. Az idegen 
kocsik átlagos tartózkodásának csöl<• 
ken tésében 136 szá.zalé.kot ért el. 2. 
Kajdí János főellenör, Celldömölk. ösz
szes pontértéke 72 pont. 

JOBB EREDMÉNYT ELERT DOLGOZOK, GYEN G E  EREDM ÉNYT ELÉRT ALLOMÁSI 
L Safcsák Miklós f6felüqyelö, állo

másfőnök, Miskolc., sz_iemélypályaudvar. 
ös.szes pon tértéke 94 pont. A 24 órás 
vonatforgatm1 tervet 68, a tehervon3.tok 
terhe'.ését 126. a kocsltartözkodásl egy
ségidőt 1 1 7  százalékra teljesítette. Allo
másán közlekedő vonattal ba!eset nem 
történt. 2. Haraszti Ferenc. föfelüqyeló, 
állomásfönök, Szolnok. ös.szes pontér• 
té:ke: 75 pont. 

GYEN G E  EREDMÉN'l'T ELÉRT DOLGOZóT 
N E M  JELENTETTEK 

KOCSIINTÉZOT NEM KOZöL TEK 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT ALL� 
MASVEZETö KöZEPÁLLOMÁSOKON: 

1. Domonos Gyula állomáselöljáro, 
Tarjánpuszta. összes pontértéke 249 
ponl. A berakási tervet 100 százalékra, 
a kocsitartózkodáSi egységidóL 244 szá
za!é1Qra teljesítette. Az anyagtakarékos
sági tervben 200 százalékot ért el. 2.  
Godó Györqy állomáselöljáró, Kondo
ros. összes pontértéke 246 pont_ 

TAVKöZLö- ÉS BIZTOSITóBERENDEZÉSI ÁLLOMÁSI IRÁNY ITó, RENDELKEZö GY!aNG·E 
SZOLGÁLAT ri��ti:'
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EREDM ÉNYT ELÉRT .lel..'LO
MÁSVEZETO: 

A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 

1. 5. számU SZJemaformesten szakasz, 
Debrecen. Ter,·ét 285 százalékban te:
jesltette. Fenntartási költség csökken
tése 12 száza�ék. Hibatávirat nem for
dult elő. Fenn tartási munkájukat úgy 
szerveztek meg, hogy annak maradék• 
talan elvégzésén fe�ül Tuzsér á!Jomáson 
jelzöáthelyezés. J{omoró állomason vál
tózárak: szere!és-i munkákat is végeztek 
megrendelölevélre. összes pontszáma: 
297 pont. 2. 10 .  számú szemaformes
teri szakasz, Záhony. 3. 1 5. számú 
blokkmesteri szaka1sz, Balatonsziemes. 

KEVÉSBBÉ Jö EREDM ENYT ELERT 
SZOLGÁLATI HELYEK: 

1. N, szM?lú távirdamesteri sza-kasz, 
M átészalka. A vonalszak�szon lév9 táv
beszé!őberendezés fenntartását több
szöri ftgye!meztetés ellenére elhanya.
gotlák és az öSZi forgalom si keres 'e
bonyolilását e2zel megnehezítették. 
óvári János szakasz;kezelö felületes 
munkájáért súl�'OS büntetésben része. 
sült. 2. 1 6, számú távirdamesteri sza
kasz, Szomba•thely. Verseny.Jelentését 
nem küldte be. így a-� elmúlt Időszak
ban O pontja van. 

H IDSZOLG·A,Lll(T 

A LEGJOBB SZOLG.IILATI H"ELYEK, 
1. Gubacsi-úti építésvezetöséq, Buda:. 

pest. Tervé! l 45.9 százalékban teljesí
tette. A darabbérben ,·égzett munl..:a:.. 
órák viszonya az összes munkaórák· 
hoz képest 84.5 száza�él-::. Hiváló ered
ményüket a munkafeg:-,-·elem megszilár
dftásával érték el. összies pontszáma: 
245 pont. 2. Központi Epitésvezetöeséq, 
Budapest. 3. Gyön építésvezetöséq. 

SZERTÁRI SZOLGÁLAT 
A LEGJOBB SZOLGÁLATI H ELYEK: 
1. Eger, szertár. Teljesítményi tervét 

1 5 1  .százalékban telJesitetle. Egy 
munkael,emre eső költség 0.24 Ft, félév] 
átla:,:r 0.28 Ft. Egy kocsi ki-, i l1eLve be
rakási átlagidö: 2.10 óra. dsszes pont
száma: 23 pont. 2. Szolnok, szertár. 
3. Barcs, szertár. 

KEVÉSBBÉ Jö EREDMÉNYT ELÉR,T 
SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Sz.ierencs, szertár. 2. Békéscsaba
Kecskemét szertárak. 

A VASUT TERiJLETÉN A HÁROM LEG
JOBB SZOLGALATI H ELY KI ÉRTÉKELÉSE 

1. Miskolc, személypályaudvar. Az 
egy kocsjra eső mozditási egységidö 
1 18. a teher-vonatok terhelését 126. a 
személyszállító vonatok menelrendsze
rinli indítását 1 10 a tehervonatok me
netrendszerinti indítását 105. a kocslM 
tarlózlcodási egységidöl l 17 száza,lékra 
teljesitette. Az anyagtakarékosság terén 
az idényszabványhoz viszooyítva, a5 
százalékos megtak.arítást ért el .  Az át
•omáson J.;:·özlekedö vonatta, baleset nem 
történt. összes pontszám: 2 1 0  pont. 2. 
Miskolc, fütöház. A mozdonyjavítási 
köllségülcet a tervhez viszonyítva 10 szá
zalékkal csökl<entettél<. Az egy üzemi 
mozdonyra esö napi kilométerteljesit. 
mény a célkitűzéshez viszonyítva. 23 
.száz8lélckal eme'kedett. A 2000 tonnás 
mozgalomban a napi többterheJés a: cél
kitűzéshez viszonyítva. 87 százalelkka' 
emelkedett. A mosásló!-mosáslg mozga
lomban a mozdonyok ldlométerteljesít• 
ménye a tervszámhoz viszonyítva .':i6 
százalékkal emelkedett. A nlinden út 
jövedelmez6ségéért mozgalomban a: vo
na.Ji személyzet 70 százaléka vesz részt .  
SzénmegtakarításUk a tervhez viszo
nvít\"a - 1 1  százalékos A vontatási 
sZeméllyzet hibájából eiv szolgá!atkép
telenség fordult elö. baleset nem tör
tént. összes ponts...�áma :  992 pont. 3. 
Szolnoki Járómüjavitó Ozemi VáUalat. 
A ,•áPalat időarányos tervét 107.8 szá· 
za-lékra téljesitette, az 1000 je]enléti 

PORTBA TARTOZó ÁLLOMÁSOKON: 

1. Za-lányl Ferenc intézö, .illomási 
irá.nyitó. Szolnok. összes ponté.rté-ke 
153 pont. A 24 61',i,,; vonaLforga·m1 te,·
vet 95. a tehervonatok tet'helését 1 1 4. 
�zemé.lyvon,atok menetrendszer!nti indi
tását 1 10, tehervonatok menetrendsze
rintj Indítását 90, 4-es mozgatmti vO
natol< közlel,edtetését 140 százafék:-a 
teljesítette. 2. Nyitrai Dezső intéz6, for• 
qalmi szolqálattevö, Miskolc, személy
pályaudv.ar. összes pontél·télre: 114 
pont. 

GYENG E EREDM ÉN:VT EL ÉRT DOLG-OZóT 
Nl::M JELENTETTEK 

LEGJOBB EREDMENYT ELERT FOR-

·1 . Véniq Lajos el lenör, Tlszadada, 
Allomá.Sán e.gy nyitott kocsi indoko'.at
Janul 72 órát tartözkodott. 

L'iaGJOBB ERED M ÉNYT ELÉRT FOR
GALMI ÁLLOMÁSVEZETO: 

L Tamási Jenó ellenőr, Mezölak. ös�· 
szes pont.értéke 225 pont. A késett sze. 
mélyszáll itó vonat<;>k mooetrendszerinti 
tartózkodását csökkentette. Teljesítése 
352 százaltM-c. Az ál!omáson tényleges 
toJalá.st végzö tehervonatok tartózko. 
dásának csöl<.k.entésélben 363 száza?ékot 
ért el. A 1-.-ocsitarlózkodási egységidöl 
144 százalékra teljesítette. 2. Kováts 
József tiszt, Debl'"ecerii Vásártér. összes 
ponté.t"Léke 195 pont. 

GALMI SZOLGALATTEVOK A 1 1 ., I l l .  ÉS GYEfffiE EREDM ÉNYT ELÉRT FOR-
A 111/A CSOPORTBA TART-OZó GAL M I  SZOLGA:LATTEVO< 

ÁLLOMÁSOKON: 

1. Meszáros Sándor föti.szt. Szerencs 
állomás. összes pontért.éke 99_ Pont. A 
24 órás vonatforgalrni tervet 85, a te
hervonatok terhelését 134. szemé„yvo
nalok menetrendszerintt inditasát 1 10. 
tehervonatok rnenetre.ndszeritlti indítá
sát 100, a 4-es mozgalmú vonatok köz
lekedését 1�9 százalékra teliesifette. 2. 
Oberecht Kázmér int-éz.O Tatabánya
felsö. összes pontértéke 83 pont. 

KE:VÉSBBE Jó EREDMÉNYT ELEM 
FORGALMI SZOLGALATTEVOK: 

1. Völner Jen6 föellenör, Zalaeqerszeq. 
összes pontértéke - 36 pont. 

LEG�OBB EREDM ÉNYT ELÉRT KOLSOS 
FORGALMI SZOLGÁLATTEV6: 

·1 . Kovács Károly állomásfelviqyázó, 
Kecskemét. összes pontértéke 86 pont. 
Az egy kocsira esö mozditási idöt 124. 
a tehervonatok terhel-ését 1 14. tehervo
natok menet.rendszerinti indítását 105. 
kocsi tartó2lkodá.si egységid6t 107 száza
lékra teljesítette. A közlekedett vonatok 
99 százalékát g-arancfalevélleJ továbbí
totta. 2. Varqa Károly intéző, Rákosren-
dezö. összes pon tertéke 82 pont. 

GYENGE EFIEDM ÉNYT ELÉRT DOLGOZóT 
N E M  J ELEN TETTE!{ 

A LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT V-Ál!.Tó
KEZELöK ÉS VÁLTöőRöK: 

1. Kolenyá-k Fere.nc váltóftezelc5, 
Szentes. összes pontértéke 170 pan t 
Személy- és tehervonatok menetrend· 
szerinti indítását 1 1 0. a göztartási esiy
ségidöt 180, a'.z egy kocsira esö egység
időt 170 százalékra teljesilette. A vonatok 
felzőnéJ va!ó fel tartóztatásának' csök
kentésében 100 �záza1ékot ért el. 2. 
Kálmán Ernö szolqálatvezetó. váltóör, 
Debrecen. összes pontértéke 148 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT Vl6t1. Tó-
ORöK l!:S VÁLTóKEZELöK: 

1. Koroknaj Károly váltóör, Debrecen. 
Október hó l l•én �Y kalauzkocsi szúk 
határ miatt egyten1Tel1yel kiesett. mu
lasztása miatt az ál'omás 9. és 10. 
számú vágányán a tolatás akadályozva 
volt. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT l(()CSI

MESTEREK: 

1. Szepesi János kocsimester, Miskolc. 
személypályaudvar. összes pontértéke 
t52 pont.. Az egy kocsira eső mozditási 
id6 136, a tehervonatoJ< ter·helését 1 27. 
a tehervonatok menetrend.szerinti ;ndí· 
tását 105. a 4-Ps mo�almú vonatok 
közlekedését 108 százalékra tel_iesítette. 
2. Barrada István kocsimester, Dombó
vár. összes pontértéke. 7 1 .8 pont. 
GYEN G E  ERED M ÉNYT ELÉRT KOCSI-

MESTER: 

1. Ancsó Mihály kocsirendező. Szol 
gálatra nem jelentkezett, következő Je
lentkezésekor vezény,löje felelősségre-

1. Boqdány Jáhbs 'állomásfelviqy;l.zó, 
Lábatlan. Tizenh árom naoig igazolatff.a
nul elmaradt szolgálatából. 

LE<iJOBB EREDMÉNYT ELÉRT VA,LTó
KEZELOK ÉS Vk-LTóöRöH: 

1. M átyás Ferenc váltökezel6, Mező. 
la-k. összes pontértéke 225 pont. A lké
sert személyszti11ító vonatai< menetrend
�zerint1 ta1·1ózkodásál csökkentette. Te!
jesitése 352 száiZéllék. Az áhlomáson 
tényleges tolatást végzö tohe1·vonatok 
tartózkodásának csökkentésében 363 szá. 
zalé>kot ért el. A l<ocsitartözkodásl egy
ség.időt 144 százalékra te'jesitette. 2 .  
Tóth András váltókezet6, Debreceni Vá
sártér. összes pontértéke 195 pont 

GlfENGÉSB EREDMÉNYT ELÉR.T 
VIO.L Tó KEZELŐ! 

·1. Benede-1< István váltókezel6, lrurd'
Csibrál<. 

YONTATASI SZO�G .&t:;NI' 

A LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONVVEZETO ÉS FOTö 

l . Tassi Mihály sztahanovista Jelvé
nyes mozdonyvezetö, Szakály Ferenc 
sztahanovista jelvényes fütó és Csonka 
Mihály sztahanovista fűtő, Szeqedi fütö
ház. összes pontszámuk: 169 pont Az 
egy mozdonyra eső napi kilométerlelje
sftménvüket a célkitüzéshez vlszonyitva 
60 százalékkal tú-lLe'Je.sítették. Szén
megtakarításUk a tervhez viszonyítva 26 
százalékos, QlOzciOnyjavítás! l<öltségük 
280 forrni. Szolgálatukban baleset és 
szolgála tképte,1enség nem fordult elő. A 
mosástól-mosásig mozgalomban eddig 
1 7.077 knH tettek meg. Többterhe'ésse! 
továbbitoltak 12 vonatot, a többlerhelés 
átlagos százaléka 29 százalék. A 4-es 
összekapcsolá-:;ú mozgalomban 1 6  vona
tot továbbítottak. A minden út Jövedel
mezöségiéért mozgalomban résztvesznek 
és te\Jesflményüket kiértékeli'k. Vonat
jai-l<at késésmentesen továbbiljál<. 2 .  
Keró István mozctonyvevetó, Simon Bá
lint és Kovács Károly fűtök, Miskolci 
fütöház. összes pontszélmul<: 164 pont. 

KEVESBBÉ Jö EREDMÉNYT ELERT 
MOZDON VVEZETöK ÉS FüTOK: 

1 .  Körvényesi ödön mozdonyvez.et6, 
Paulik Pál és Harmati Györqy fütök 
Békéscsaba; fűtőház, okt. hó 17-én Nagy
'.apas á:.lomáson f,igyelmetlen tolatás 
kövalkeztében a lezárt váltót felvágták 
és mozdonyul, kisiklott. Hanyag és fi 
gyelmellen munisáj ui<l<al gátolták az 
öszi forgatom sikerét. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYIRÁN YITóK• 

1. Hazafi Sándor sztahá110Vista moz ... 
donyirányitó, Debrecen; iq. IV. osztály. 
összes pontértéke 855 pont. Szolgálatá
ban a ha'szonkUométer és ilresmenetek 
aránya 32 száreiék. Szolgálatában 
géprevárás nem fordult elő a 2000 
tonnás mozgalom keretében ' 733 vonat. 
a 4-es összek,>.pcsolású · mozgalomban 

* 

pedig 90 vonat szervezését -végezte. 2. 
Papp Imre mozdonylrányitó Pécs} IQ. 
IV. osztály, ös.szes pontértéke 690. 

GYENGE ERED M ÉNYT ELÉRT 
MOZDONYIRÁNYITöT N EM KöZöLTEK. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYFELVIGY Aló: 

r. Korcsovai Ede mozdonyfelviqyázó, 
Debreceni fűtőházi. összes pontértéke 
158. Szolgálatában f(é.prevárá.c; nem for
dult el.S. mozdonyelökészítésl időt a nor
mához viszonyítva l 5 szá&z,lékkal csök
kentette. Az cgv főre esö munkaóra 
teljesítmény szélső ét'té'ke 20 óra. Szol
gálatában i<ésöJ gépkijárás nem fordult 
elő, szol tát J.:..ifogástailanu! és hiány-
1atmentes végzi. 2. Szudi János szta-
hánovlsta · mozdonyfelviqyázó, Szolnoki 
fút6ház. összes ponlértéi<o 95 ponL 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONVFELVIGVAZó: 

1 .  Fleisz József mozdonyfelviqyázö, 
Dombóvári fü;;:öház. összes pontértéke o. 
Szolgálatában késői gépldjárás rordult 
e-lő és ezzel gálo' ta a 3 napos kocsi
forduló megvalósítását. 

�EGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
FűTOHÁZVEZETö, 

l. Beni<e Károly fütőhá.zfönök, Miskolci 
fút6ház. összes pontérlél<e 99 pont. 
A munkaverseny helyes megszervezésé 
vel és irányitásávaJ elérte azt, ho�• 
fútőháza a gönR"yölílett Jsiértékelések 
alap lán az első helyezést érte el. Az 
eredményeket azza1 érte el. hogy a 
sztahánovlstákka-1 fokozottabban foglal
kozott va�amin t az összes dolgozó ré 
szére biztosította a szükséges müszakl 
feltételeket. Különösen nagv gondot tor
d it az oktatások fejlesztésére. i l letve a 
személyzet PoUtikai e.s szakmai, tu,dása 
emelésére. Minden igyekezete azon van, 
hogy a fütöhá.zra háruló feladatokat sl· 
keresen végrehajtsa, hogy ezáltal biz 
tosítva ,Jegyen az őszi forgalom sikeres 
és zavartalan lebonyolítása. 2. Csapó 
Mihály fútóházfönök, Szombathelyi fú
töház. összes pontértéke 75 pont. 

GY!aNGE EREDMENYT ELERT FOTöHÁZ-
FöNöKöT N EM JELENTETTEK 

KERESKEDELMI SZOLGÁLAT. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

SZALLITÁSI TERVELLENöR: 
1. Naqy László, Füzesabony. Clssres 

pontszáma 155 pont. Yonalhá!ózalán az 
5 napos berakási terveknél az eltérés 
3 .százalék. A súlyponti fuvaroztató vál� 
lalalok 5 napos berakási terveinél az 
eltérés 6 százalék. lrányvonat1 tervét 
l 'i"O százalékra teljesítette. 2. Kovács 
Gyula, Köbánya-teher. óss:r.es Pontszá
ma 135 pont. 

GYEN G E  EREDMÉNYT ELÉRT 
SZÁLLITASI TERVELLENöR: 

l. Bánfalvi Pál, Kaposvár. összes 
pontszáma - 26 pom. 

AZ osz t  FORGALMI VERSENYBEN 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

BRIGÁDOK. 

FORGALMI SZOLGÁLAT 
G U RITÁSNÁL 

L�GJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
BRIGÁDOK: 

Berta Pá1 quritásveze-tö és bt"iqádja, 
Dombóvár. Az álJornásl'a megállapított 
gurítási müve!etek egységidejét 1 6 1  szá. 
zalékra teljesitették. A legurított kocsik 
mennyiségét a tervhez viszonyil\:a 156 
száza"ékra teljesítették_ Szolgálatukat 
balesetmentesen látták el. összes pont
értékük 234. 

J uhász Pál qurításvez,et6 és briqádJa, 
Rákosrendezö. Az tHiomásra mcgállapf• 
tott vonatszétrendezési mftveletek egy
ségídejét 120. a leguritott kocsik meny
nyisógélt a tervhez viszonyítva 1 1 4  
százalékra teljesítettél<. Szolgálatukat 
ba:esetmentesen végezték. összes pont· 
értéh"ilk 102. 

SI KTOLATÁSNÁL II .. I l l ., 1 1 1/A 
CSOPORTBA TARTOZÓ ÁLLOMASOKON: 

Pesti János tolatasvezetö és brigádja, 
Szeqed. A 24 órás vonatforgalmi tervet 
80, a tehervonatok terhelését 135, az 
egy kocsira esö mozdítási idöt 154, te
hervonatok 1nenetrendszerinti mdit:isát 
1 10, a kocsitartözl<odási egységidöt 1 15 
száza!ékra teljesítettél..:.. összes pontérté
kük 134 

Füvesi János tolatásvezető és briqaidja, 
Tatabánya-fels6. A 24 órás vonatfor
ga,Iml tervet 85. az e.gy kocsira eső moz. 
ditáSi Időt 1 20, a tehervonatok terhelé 
sét 1 23. azok menetrendszerinli inditá 
sát 1 1 0. a l<ocsitartózkodási egységldőf 
1 1 6  százalékra teljesitetLék. össze� 
pontértékük 1 24. 

A Közlekedés- és PoslailJ!'.vl Mtntsztériu11 
és a Vasutas Szakszervezet lapja 

Megjelenik havonta két.szer 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 

LaptuJajdonos: " Közlekedés- és Posta 
ügyi Mlnlsztér-tum 1. Va.sul1 FöosztálY• 

és a Vasutas Szakszervezet. 
Szerkesztőség: 

Budapest. Vl.. Munkácsy Mlhály-u. 16. 
Telefon , 1 13-887. 1 24-893. 313-744. 

Kladöb!vatal: VII.. Rákóczi-út 54. 
Szikra Lapnyomda, Budapest vm .. 

József-körút 5. 
FeleH5s oyomdavezeta· Kulcsár Mtbály 

Vasutasok ! A napi 15.000 vagon kiállításával. a komplex-brigádok jó működésével, az árukárok megszüntetés,ével 
és a mozdonyjavítási munkák �eggyorsításával harcoljatok a háromnapos kocsiforduló megvalósításáért ! 
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Fegyelmezettebb munkát a vasúton ! 
A l ie- három hete. hoiry Rákosi 

elvtárs a vasutas doliwzókat 
!s közvellenül érintő kérdést vetett 
fel Tatabányán. amikor többek közöit 
kijelentette: ,,A munkafe,v;elem kérdé
set eddiJl nem kezeltük azzal a ko
mol11sá}l[[a/. amit mel!érdemel." A vas
úton naponta tapasztalható Rákosi 
elvtárs meirál lapításénak mély i!laZ
sáe-a. A feflvelmezetl munka terén -
különösen most, a nae-y száll ítások 
idején - sok hiányossáe- mutatkozik, 

A vasutas dolgozók nagy többsége 
becsülettel tesz eleget fogadalmának. 
amit Rákosi elvtársna•k tett. A Nagy 
Októberi Szocia l ista Forradalom tiszte
letére indított versenyben. különösen 
kimagasló eredmények születtek. No
vember 7-e előtti napokban a vasút 
történetében eddig méir nem ismert 
nairy számban raktak meg kocsikat. A 
<lole-ozók szeretete és odaadása a nagy 
történelmi esemény 34-ik évfordulójá 
val  kapcsolatban azt eredményezte. 
hoe-v 

a kocsifordulót november 6-ra már 
3.2 napra sikerült le&zorítaoí. 

A november 7-re tett felajánlásai
kat a szole-á lati helyek túlnyomó löbb
séire teljesítetle és túltel jesítette. Bán
réve á l lomás eddie-í átlae-os 90 száza
lékos teljesítménye 1 1 5-re emelkedett. 
A pécsi Igazgatóság a megszabott 3 10  
,ránvvonat helyett 39 1  iránvvonatot 
indított el. a Nagy Októberi Szocialista 
l'orradalom tiszteletére. 

A magyar vasutas sztahanovisták 
és újitók, a .szovjet vasutasok 
"október ,.gyermekei" példája nyo-
rn:án - munkamóduereik átadi

sá val, az újítások számának mcg
szaporítá6ával fejezték ki köszöne
tüket a szovjet va.;u'a60knak, a 
szovjet népnek mindazkrt a sok 
�egítségért, amit a magy.ar vasu-

t360k kaptak. 
A becsületes dolgozók eredményei 

mellett nem ritka az olvan jelenség a 
vasúton . amely a jól elvégzett mun
kát, a vasutasok becsületét is veszé-
1 vezteti. A munkafegyelem hiánya a 
vasúton amel lett, hogy fékezője lehet 
a népgazdasági terv sikeres teliesíté
sének. egv másik kérdést is felvet. 
Azt szokták mondani: .,A vasút veszé
l11es üzem''.. Valóban. 

a vasutas dal gozó k fegyelmezett 
és éber munkáján mú!ik, hogy a 
vasúton utazló millió- és millió dol
gozó biLtonságosan utazzon, hogy 
a vasulasokra bízott elszállítandó 
áruk épsé1rben érkezzenek meg 

. rendeltetési helyére. 
A munkafeiryelem meglazulása nem 

véletlen a vasúton. A megvert ellen
ség, a jobboldali szociá ldemokraták és 
a klerikális reakció, - többek kö
zött - ezen a területen próbál gála t . 
vetní a szocia l ista építésnek. 

Az ellenség épít a dolgozók gon
dolkodásában és magatartásában 
megtalálható kapitalista csökevé-

nyekre: 
a lustaságra, a lógásra való hajlamra, 
a teirvelmezetlenségre, ami a kapila
/izmus öröksége. 

A budapest-nyugati-pályaudvari 
kereskedelmi főnökségnél na

ponta e-yakran 
30-40 dolgozó marad távol lga-

rolatlanul 
a n1unkahelvétől. A szole-álatba való 
pontatlan meirielenés. a munkaidőnek 
önkényes értelmezése elél! gyakori 
eset a vasúton. mée-ís ritkán fordu 1 
elő az. hogy ilyen dolirozókat, akik 
ártanak a vasútnak. de ártanak sa

•ját mupkalársaiknak is. keményen fe
lelősségrevonnák. 

A váti fűtőháznál jártak el helye
sen ebben a kérdésben, ahol Benkó 
Zolt.án fűtőt, aki többszöri felszólításra 

·-sem volt haj landó szolgálatba menni, 
-esáládjára• való tekintettel uiryan nem 
-távolították el a munkából, de dol-
gozótársai követelésére sa!akosnak osz
tották be, ami komoly anyae-i veszte
séiret is j.elent B,enkó Zoltán számára. 
Vácop a jól dolgozók szemszögéből 
nézték a fegyelmezetlen munkás kér
dését. ' A váci dolgozók tanultak 
Rákosi elvtárs Tatabányán elmondott 
beszédéből . Alka 1mazták a mae-uk vi
szonylatára Rákosi elvtársnak ama 

kijelentését, hogy a munkafe1<_11elem 
kérdését a feJ!11elmezett és iól dol}lozó 
példamutató bányászok szemszö}lébót 
kell elősorban nézni. 

A vasút biztonsáe-os munkáját d 
lee-jobban az veszélyezteti. ha 

a vasutas dolgozók i!tasan mennek 
szolgálatba. 

Ez 'a tény eleve magábanhord_ia a ko
moly ba lesetek és az abból származó 
s(il vos károk lehetőségét. 

A hatvani fűtőháznál Lázár Sándor 
fűtő ittas á l lapotban jelentkezett szol
gálatra. Ezért a legyelmezet!en maga 
tartásáért a szolirálati főnöke levál
totta fütői mínöségéből és beirvujtó
nak osztotta be. 

De sok példa van mée- arra. ho!l'Y 
az ilyen súlyos fee-velmezeflenségeket 
nem torolják meir eléir keményen a 
szolgá lati főnökök, elnézőek a mulasz
tással szemben, pedill - ahogv 
Rákosi elvtárs mondotta - nem kell 
félni attól. ,,h0/!1/ a fe}lqelmezetlenek, 
a termelést zavarók mf-Jlatartásának 
felvetése népszerűtlen feladat lesz". 

Mind több tapasztalat mutatja azt. 
hogy a feirve'.mezetlenkedők azok. 

akik a fegyelmi szabályzatt..11 
szembekerülnek, zömében kétlaki 

dolg,o.zlók. 
Olyanok. akik gyakran élelmiszerrnl 
való üzérkedésen és egyéb más kap. 
csolaton keresztül közelállnak a la)u, 
kulák-klerikális reakciójához. Ezek 
azok. akik a vasúton - lőleir a;, 
élelmezéssel kapcsolatos demn11:óf!.iá
jukkal megpróbáljálnrtáá!mt a jól dol
gozók munkakészségét. 

l gv került az ellenséir uszályába 
Bika Sándor pécsí fékező, aki töb
bedmagával, a közellátási nehézsé
gekre hivatkozva. hae-vta ott a szolgá
latot. Bika Sándor a népnevelő munb 
eredményeképpen be'.átta, hogy hibát 
követett el, az ellenség uszalyába ke
rült és ma már úgy beszél , hoe-y a 
vasutat nem akarja itthallvni. mások 
buitatták őt fel. 

E z  a példa is mutatja: a munka-
fegyelem megszilárdításáért fo

lyó harc nemcsak a fegyelmi szabály
zat egyes parae-rafusainak alkalmazá
sát jelenti - bár erről a fegyelmező 
eszközről nem lehet lemondani. - A 
fegyelmezett munka megteremtésének 
van eirY másik módja is, amíre Rákosi 
elvtárs mutatott rá a tatabányai há
nyászértekezlelen: .,a feJ!11elmi rend
szabál11oknál hasonlíthatatlanul fon
tosabbnak rartiuk a bán11ászok között 
- és hozzátehetem. e}lész dol}lozó né
pünkben -. hof!tJ k.ifeilődiék és meJ!• 
erösödiék az öntudatnak, a fef[yelem
nek az a lél!köre, ame/11 a han11aJ!Okot, 
a lustákat, a {ÓJ!Ósokat ma}láfól meJ!
bél.11el!Zi. ami nem elnéző és türelmes, 
nem passzív a munkaf/!}ll/elem me}l
sértőtvel. az orszáf!építés zavaróival 
szemben". A vasúton folvó politikai 
felvilágosító munka. a vasutas dol
e-ozók te'é annak mee-mae-yarazasa 
mít jelent, ha lelkiismeretesen, pon
tosan tesznek eleiret szole-álati köte
lessée-iiknek. fontos eszköze a fee-vel
mezettséP' körül mutatkozó hibák meir-
szüntetésének. 

A laza munkafegyelemnek van 
vasúton többek között egy másik for
mája is: 

a szolgálati ágak hiányos együtt
működése, egymás kölcsönös &e• 

gítésének hiánya. 
Most, az öszi forgalomban - ez az 
elég rée-i vasutas hetegsée- fokozottan 
tűník elö, pedí!l Sztálin elvtárs arra 
tanít: a vasúton ,.a fe}lttelem lénye_r,e 
valamennui résznek az e/!1/Ü ttmííkö
dése, . '(Ja_lamenm1i vasutas összedolj!o
zása. szi}lorúan mef[har.ározott , rend
ben fol 1/Ó munka mivel a szá[{ítás 
ol11an futószala}l. ahol minden mun
kásnak. minden ef[qes · csavarnak a 
m,mkáia fontos". Az, összemiíkö.dés 
hiánya, -, különösen a vontatási és 
forgalmi szole-álat dolgozói és veutői 
között mutatkozik elsősorban. 

Nem éppen a fore-almi sz-olgálat
ban dole-ozók megbecsülését mutatja 
Papp Ferenc mozdonyvezető esete, akí 
a székesfehérvári állomáson a for
e-almí szolgálattevővel történt Yítájá-

(Folgtatás a 2. oldalon) 
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Dolgozóink határtalan örömmel fogadták 
az egységes társadalombiztosítási nyugdíjrende1etet 

Népköztársaságu-,k Elnöki Tanácsa, 
pártunk és a SZOT kezdeményezésére, 
a miní�zter1anács 'avas:atára, törvény
erejű rendetetet hozott a dolgozók 
egységes társadalombiztosítási nyug
díjáról. 

Ez a törvényerejű rendelet egységes 
sen szabályozza a dolgozók nyue-díj-

A törvényerejű re"ldelet megszünteti 
azt az igazság,alansjgot, ame'.y a ka
pitalista társadalomban a munkásosz
tály kárára fennáll . Minden dolgozó
nak egyenlő szabály és mérték szerint 
jár az e:.:átás.· 

A nyugdíj a munkabérre[ arányos 

sok már előre félnek az öregségtől. Ki 
ne emlékeznék a Horthy-Magyarország 
munkába_n megöregedett . dolgozóira. 
Horthyék szociális cseppeket juttattak 
a dolgozóknak, külö"lböző nyugdíj
renaszerekkel ' igyékezlek válaszfalat 
állítani a do:gozók közé. Velük fizettet
ték meg a járulékok felét, és ennek a 
pénznek nagyrészét más célokra for
dítofüik. 

Még ma sem jobb a helyzet a kapi
talista á l lamokban. Franciaországban, 
Ausztriába-, és egy sor más á lfamban 
egyre-másra csökkentik az amúgy is 
a lacsony szole-ál tatásokat. 

A dolgozók levelekben juttatják k1-
·fejezésre határta lan örömüket a dol
gozók nyugdíjáról történő gondosko
dásér1. Jól tudjálk, hogy a dolgozók 
érdekeit swlgáló nyugdíjrendszer csak 
a szocializmust építő ::,rszáaban jöhet 
létre, ahol a hatalom a dolg�zók kezé
ben van, ' 

Várszegi János, az Északi Jármüja• 
vító OV lakatosa így ír levelében: 

,,öröm számomra a nyuqdfjtörvény. 
A21el6tt sokan érdem .né-lkül is meq,�!3P,
táf< a nyuqdíjat, míq a murikások ·a-ti(J 
kaptak pár fil lér öreqséq; Járadékot. 
Ahelyett, hogy pihent volna, újabb éh• 
bérért el keHett menni má-shova dol„ 

Qozni. Pártunk qondoskodása hálával 
tölt el enqen, is, do!qozótársaimat ;s 
54 éves yaqyok. A lakatos szakmábah dolqorom és nyugodtan véqzem munká ... 
mat, ,növelem tennefékenysé:qemet � A2 ósz.i -e���f�qa�orn\>a:4. a hlromnapos kocsiforduló n,eqteremtéséért harc- sw-ciafizmvs meqvalósitá'sáért N.:w.w 

ban áJ1ó v.asu.tasok naq"y örömmel és telk.tf"set:1esse1 foqad-t"ák pártunk� korma- bold.-v.c - ám 
---- · · -,.,/f 

nyunk újabb ajándékát: a nyu.qdíjtörvényt. Képünkön a budapest-nyuqatl- • -.-,aq sz omra az a tUdllt, hoqv 
pályaudvari dolqozók eqy csoportját látjuk, Dobi Sándor6 százszázalékos b,ztos, nyuqodt öre4Sé.q, qondtalan .na.
üzemi baleseti rokkant, Bajári Bálint, Boda József és Kiliti János a „Szabad pok várnak rám. Mi, akik ismerjük az 
Nép"-b6I értesülnek a konnány szeret6 qondoskodásáról. elmult rendszer Qa.2'9Aqalt tudjuk csak 

iqazán értékelni, mit jelent számunk�a 
ellátását, érvénvesíti a munka szerint 
való díjazás szocia lista elvét, ie:entős 
előnyben ·részesíti a nehéz és vesié, 
lyes munkán j!olgozókat, lígyelenrbe 
veszi a ·  m,upk(ibaa eltöltöth időt. juta l 
mazza a munlMhelyhez va ló hűséiret. 

A sztahánovisták. jó munkások, ki- az új nyuqdíjtörvény, Tudn; foqjuk kö
emelkedő teljesíiményt elérő dolgozók telesséqünket a tennelésben, a béke. 
még megöregedésük, megrokkanásuk harcban, hoqy meqháfá!Juk pártunknak 
'esetén is éhik a nép á llamán.ák �ieretö és kormányur>knak a sz:eret6 Q<>rl• 

gondosko\Jásá't a ·n�gy1>J:;b . ny.ugdíj fÓr', doskodást. 

májabain is.,, . ·., . ' ,, Moszárovits, János, Budapest-KeJetl 
• · · ' · · ,,. ; :. ,� p. u. dolgozója ezeket írja leveléqen 

' . A i,ás,Ü,í; dolgo�ól, ,negbecsülése többek között: 

A'l, ,; 'da.gQ�, akí-i;k . egészsége szik abban is hogy ,,a nők öregs'égi ,.. · · A vasutas dolgozó a mult rend-

megromJÖtt, t<1nult.- va.gy gyakorlott korhatárát öt évvel a liicsonyabbwi álla- szerben csak akkor mehetett nyugdíjba, 

sza�má}ában munkaképtelenné vált, pították meg a· férfiakénál. • , ha már teljesen munkaképtelenné vált: 
· A E' -- k' T · d I t b. t Az el!ö/lött illó után olyan csekély 

e·v·1 kerocA. te ·�o sz' aza' .. '.e'ka'n-'· · meg- , . z ·_.no l a_ nacs_ r_e_ n e e. e 
I 

TZ_ o-
ka � " "" t 1951 á I t lt ny11gdíjat pott, hogy abból csak len-

felelő llYu,gdijbap r�szesüt. amely· SI Ja a_z ·, ev- v�.geig m�g . api O. J!Ödni tudott. A mostani nqu}ldíitör-hez még· a' felszabadulás óta mun- n_v�g_dn�k va lfozat,an , tovabbi fol yo: vény, emberhez méltó életet. íóva{ több 
káltan· töltött minden év után en.: sitasat es egyben nyugdíjat biztosít számunkra, mi11t ·ti • 
nek a nyugdíjösszegnek két szá• jelentö�n- !e!e��!i .a , társadalom- mulz rendszer nyugdíj/örvénye. A rok-

zaléka járul. . btzt�sita&J Jar��l<0kat. ·• kantak, az özvegyek és a szülök is 
E'f. gyal\.orlatban ann�tit jelen't, hogy ' A?1e�'lyiben._ � nyugdíjren_delet '· meg.- gondos ellátásban részesültek. Pár
egy á lta:ános keresetű szakmunkás Je.enese na_pJan a__ nyugd_i)ra JOg6sult /unk valóban legnagyobb értéknek 
körülbelűl hái.omszor akk'ora rokka-�l- magasabb osszegu nyugd11at kapna. a az. embert tartja. A vasutasság büszke 
sági nyugdíjrí1 jogosult, mint az eddig régi ny�gel!á lás_

1

s7:erint __ és az új._ ren: az őt ért kiemelö rendelkezésre és még 
érvényes,. i-i.abal)éQk szerint. , de lei _reszére „h�.r";"yos le:i�e. k�he�1 nagyobb 1gyekezeltel törekszik a kocsi-

Még nagyoebmértékű, 45 százaiM- a, r.�rt nyugdtJtorv:eny alapJan vala ,tl· forduló leszorításán keresztül elösegí
kos nyugdíj jár annak. aj(j semrniféle bira,as!-. , , .. , . . . _ leni a szocializmus építését, a vasuias
munkát nem képes végezni, aki pedíg Az UJ nyu�dtJ!orveny is b,zo�y,teka feladatokat maradéktalanul e/végezni". 
ápolásra szorul, az 54 s'lázalékos el- a:,in�k, ho�y a l !a�1�nk. a-z anyag1 lehe- Dolgoz�ink nem félnek az öregség 
!átásra jogosult. tosegek �ovekedesevel fokozottan gon- nyomaszto gondjaitól és még nagyobb 

A baleseti rokka�tak 42, 60 vagy 75 dask0<;1ik
, 
a dolg_oz_ó _ tömegek életszín- lelk;se?éss_el, lendületes,en harcolnak 

százalékos e'látásra jogosultak. A mun- vonalana_k emelesero!, . 1 a_z_ 0�:1 csucs!orgalom sikeres leb.Jnyo-
kaképtelen öregek nyugdíja: a munka- A kap1tahsta orszagokban a munka- ITrasaert, az ey1 terv 1últeljeítéséért. 
bér 30 százaléka. 

Valamennyi nyugdíjhoz jár az em· 
litet t kiegészítés. 

Az özvegyek és árvák el:átása megfe
lelően igazodik a nyugdíjakhoz és ;é
nyegesen ,�agyobb összegű, mínl eddig 
volt. 

Különösen nagyjelentősigü jogiki
ter jesztés az, hogy egy évig min
den özvegy az előbbi feltéte!ek 

nélkül nyugdíj•t kap, holott eddig 
az özvegyeknek a közszolgálatban 
45 éves koron alul nem járt nyug-

díj. 
A köZ<i!kallTI;izottakra nézv,e )gen _elő
nyös az a cende)kezés,_ is, hogy a nyug
díj összege ezentúl nem a törzsfizelés.
hez, ha-,em a tényleges i!Ietményhez 
igazodik. 

A b'ányászok, fi hászok, öntök, to-' 
váhi11 a _yasut,nál, a postánál és -az 
e,géi;zségre ártalmas munkahelyen 
különösen ,� nehéz munkát végzö · 
dolgozók már 55 éves korukban 

jo gos4ltl!k nyugdíjra. 
Az öregségi korhatár eddig a nőkre 
vonatko.zóao azonos. volt a férfiak kor
határával. A nők fokozott védelme lát-

Az Északi Járműjavító ÜV dolgozói 
november 10-én befejezték évi tervüket 

_Az Ész_?•ki Járműj�yító_üV ?0lgoroí a l lásn�k abból az alkalomból, hogy év.i kovetkez,o level,et kuldtek Rakos, elv- tervúkoet november !0-re befejezték. 
„Drága R'ákosi fAvt1árs! Mí, a MAV Északi Járműjavító OV. dolgozói, a 

békéért folytatott harcunk során a mai napon, 1951 november 10-éfl, új gyo
zelm<>t ünnepelik>k. 

1 951 .  évi tervünket a mai napon befejeczfük. 
Ez � . gY,őz�lmürtk nov_embe� 7. ünnepi versenyhangulatában dolgozóink lelkes , f�laJanlasa1�ak �reclm�yekeppen szü!etett meg. Fogaóalmat tettünk dr-ága ve_z�r�_nkne�, 

_Rakost elvtarsnak arra, hogy évi tervünket november 20-ra be• f�Jepuk. l(eso�b. ,l/, vez�tőségválasztó taggyü!ések. és a· termelési• értl!keztetek lelkes hangulataban megfogadt.ák dolgozóink, hogy notienlbe'i 2(lsá helyett· mát' november 1 3-ra teljesíteni fogjuk a tervet. · ' · ' 
A _nov�ber 

.
7-i verseny eredményeképpen, melynek hatalmas lendítőereje 

� a hata CS: 5'lerete1, melyet dol gozóink · a S.z�vjetunió és, a nag:y S1Jtálin iránt 
�e�oek

_, 
ezt a R'ák,osi el,vt'ársnaik tett ; �ódosijóff fogad�lmunkat . is túlteljcsí• te_ttuk es november 13-a helyett az évi ·tervet a mai napolt november 18- · befejeztük. • • , · · ' . en 

M�gigérjük �gy P'ártunknak, szeretett Rák�i ervtársunk� és a,z egéss dol�ozo magyar nepnek, hogy ez a siker nem . tesz et6izakodottá minket ellen• k�zoleg, erről, mint alapról indulunk újabb' ha.rcol<ba, iíjabb győze lmek ' felé • partunk áJta,J mutatott egyedül biztos és helye.s - útoo." 
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• • .  Lángokban állt a gránátok lépte 
erdö. A két szélén ágas-bogas nyírfák
kal benőtt bevágásb61 egy va.súii sze· 
relvénu robogott elő, Abban a pilla
natban motorzúgás hallatszott, az 
él[en három fasiszta bombázóJ!ép ie
lenl meg. A fas,szta gépek fordullak 
� rárepültek a szerelvényre. Egyszerre 
csak fekete pontók uáltqk el a gépek 
törzsé1öl és estek alá . . .  Robbanások 
rázták meg a vasúti töltést, két olda
lán por- és /üstfelhö gomolygott. A 
szPreluény azo11ban folytatta útját. 

Késöb/J még eg!fszer jöttek az el
lellséges ,gcpek, mégegyszer ledobták 
a halálthozó terhii.ket, de a szerelvé11y 
csak mPnt tovább, mintha nem fogná 
a bomba. Jelena Csuhnyuk szovjet 
mozdonyvezetönó vezette. Csuhnyuk. 
ügyesen manőverezett, hol csökken· 
tette, hol fokozta a sebessél!et és sér
tetlenül jutott el egészen a frontig, 
értékes rakománya eljutott a szovjet 
karcosol1hoz. 

A fiatal szovjet honleány hosszú hó
napokon át vezette mozdonyát sliriín 
ztthof[Ó gránátok és bombák között a 
frontmöl[ötti tüzek fü.stiében és lána
jábwi, gyakran halálos veszélyek kö
zepette. 

A szoujet kormány nem feledkezett 
meg Jelena Csuhnyuk érdemeiről. ha
zafias tetteiről és a Szocialista Munka 
Hőse címmel tüntette ki. 

A mnzdortyuezetőnó már a német 
fasiszták ellen vívott harcok nehéz 
napjaiban is gyakran ábrándozott ar
ról. hogy ha befejeződik a háború, ta
nulm fog. 

Es vágya teljesült. A háború befe
jezése u!á11 beiratkozott a moszkvai 

Írta : N. Szpiricseva 
vasú/mérnöki főiskolára, s megsze
rezte a vasútmérnök1 diplomát. Mosr 
vezetömt1t1/iá1 végez a K.özpomi Vas
út, Körzet/Jen. 

Jelena Csuhnyuk a szovjet vasúti 
közlekedés női szakembereinek kiváló 
képviselöje. Vasúti közlekedésünk te
rén több mmt nyolc és félezer női 
szakember dolgozik. 

A fiitőházak/Jon. az állomásokon, a 
tervező irodákban, a uasútigazga,6-
ságoknál. a köz,ekedéstigyi miniszté
riumban mtndeniltt talá'hatwik női 
szakembereket, akik egytől-egyig szor
galmqsan tot•ábbkép;rik magukat, sike. 
resen sajátítják el a szovjet vasilti köz
lekedés bonyolult, korszer/i iechniká
jál, 11 munkaszervezés úi formá.iflak 
és módszereinek meghonosítását kez
deményezik. 

Kiváló tíjítók 

a vasutas nók között 

A szo,•jet női vasú/mérnökök jel
lem;zö va11ása, hogy lelkesen., tevéke
nye,z és kitartóan törekednek céljaik 
elérésére, kezdeményező szelleműek, s 
tudásukat fel tudják használni ci köz
lekedés megjavítására. A Sztálin-díjas 
Klavgyija Koroleva, a moszkva-rja• 
zani vasillvana/ moszkvai osztályának 
for1<almi irá1111ítóia kitllnő módszen 
dolgozotl ki a feszített terven alapuló 
forgalom irányítására, amely minden 
előfeltétel/ biztosít az 500-as mozga
lom továbbfejlesztéséhez. 

A vasutas nők között számos ész
szerűsítöt és feltalálót találunk. Li
cseva mémöknő munkatársával, Bala-
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senko mérnökkel karöltve magas lel
;esítőképessél[ű földeltakarító Jlépe/ 
szerkesztett, amely 400 m11nkást he
lyettesít a vastifvQ/ial épitésénél. Egy 
másik mérnökoo, Eiza Szure11yán, a 
moszkva-kurszki vasútvonal moszkvai 
energia osztályának igazgaléhelyellese 
számos értékes javaslatot terjesztett 
elő, amelyek jelentősen leegyszeríisi
tik a forgalom irányitásat a villamo
sított vonalakon. 

Nagyezsda Korszunovái, a moszkz,a. 
kievi vasútvonal egyik kocsiosztályá
n.ak mechanikai mérnöknőiét sokszáz 
vo11aikíséró ismeri, akik csak úgy hio
iák: ,,A mi instruktorunk". N. l(orszu
noua okos gazdaként, ő,;zintén törfídik 
a nép javával, lelkiismerelesen foglal
kozik a vonalkísérőkkel, akik vállalták, 
hogy Lunyinnak, a ltires szoojet vas
utasnak módszere alapján szolgáljá/1 
ki a személykocsikat. A vonatkísérők 
ennek a módszernek a segítségével 
nemcsak példás rendel és tisztaságot 
tartanak a kocsik belsejében, hanem 
gondosan karbantartják a mozgó al
katrészeket - csapá,wakal. riíaókat, 
stb. is és szem me/tartják ezek. mrin
kájál. l(ors�unovának számos „tanít
ványa" van. Csupán az elmúlt évben 
több mint 230 embert tanított meg 
Lunyin módszereire. Emellett gyakran 
tart konzultációt a kocsivizsgálók 
számára. A fiatal mérnöknő munkája 
itt is jó eredményeket hoz. A Korszu
nova védnöksége alcitt álló kocsivizs
gá:ók nem csinálnak selejtet. Gali/1.(1 
Pavlovszkája, Roszlov Glavnyij állo
más női főmérnöke naa11rabecsiili az 
egyszerlí munkásemberek alkotó e/kép. 
zeléseU, mé'ységesen hisz a kollektíva 

----------------------------------. ereiében. Minden esetben figyelmesen 
meglzal.'gat;a a kocsirendezők, váltó
kezelök, mázsamesterek stb. megjegy
zései/ és javaslatait, minden értékes 
megjegyzést és javaslatot feljegyéz, 
hogy adot/ esetben feJltaszllJÍlhassa. 

(l:?olytatás ,,.� első oldalról) 

ban nl!'V vélekedett. hol!'V ií „ilyen ron- mánvt minél előbb kirakják. Ezen a 
J!YOkkal nem tar1J.1.1at". ll ven esetek téren értek el eredményeket: a kocsi
erősen zavarják a szál l ítást. mint nae-\ kat 2-3 óra a latt kirakják. 
fulósza laQ'nak zavartalan mííkődését Ue-vancsak Szentlőrincen Bófid Já
és olvasmit Qredményeznek, mint a nos népnevelő rámutatott arra. hol!'V 
miskolci eset. ahol nemcsak a bánvászoknak fontos 

a rossz együttmüköd'és. és a jó munkafegvelmüket megszilárdítani. 
kapcsolat hiánya miatt. október hanem nálunk. a vasúton is: Itt van 
22-én hat gép 1600 percet várt például Kuti kartársnő. aki !!'Yakran 

vonatra. elkésik szolirálatból. sokesetben be 
sem jön. val!'V Farkas kartársnö. aki A dráf[a qóztartás, ami sok mázsa, elmulasztja az előértesitéseket. ,\o1indvairv tonna szenet jelent. a mozdonv- ketten 1rátol1ák rossz munkájukkal a személyzet lelo!!lal ása mellett a lel!'· háromnapos kocsilordulóért vívott hardöntöbb kérdés. hol!v Ul!'vanakkor ta- cunkat. Ugvanakkor bírálatot irvakolán másutt olvan vonatok voltak. ame- rol l a szole-álati főnök felé. hoirv nem Jyek készen . rendezve ál l tak csak él azzal a jol!'ával, hoirv adminisztra-gépre vártak. tív ú ton feirve:mezz.e meg a munka-

A szolgálati ágak rossz együttmű- fel!velem-lazitókat. 
ködése egyik megnyilvánulása a Lenin elvtárs 1920-ban, a munkafe-
vasúton levő fegyelem hiányának, l!velert1mel kapcsolatban mondotla a 

amiből kára van a népl!azdasái;-nak. d következőket: a munkafegyelem megfe
vasiltnal< és n<>m utolsó sorban a teremtése „ez a munka a lef;{hálásab/J 
vasutas dolirozóknak. és a leanehezebb". Egv másik cikkébPn 

A most tolvó őszi forl!alomban a rról ir lenin elvtárs. hogy a munka-
i I fe1J.11elem me1<teremtése a kapi/al/zmus minden lazaság, lógá6, egye me- koporsóiában az utolsó szöf!et ielenli. zetlenség, lttass·ág percekkel, Az a vasutas küldöttsél!. amelv a órákkal növeli 8 kocsifortlulól, közelmullban a Szovietunióban tanul-

holott a vasutasok becsületbel i köte- mánvozta példaképeink. a hős szov
Jesséll'e az öszi nae-v szál l ítások ide- jet vasutasok munkáját. mee-1rvőződ-
1en a kocsiforduló szakadatlan le- hetett arról, hogy a szovjet uasulak. n 
szorílasa, napjainkban a háromnapos Lenin elvtárs tanítása szellemében mi-
kocsiforduló elérése. 1 ven fe1J.11elmezett munka fol1.1ik. 

A munkafegyelem megszilárdítá- A szovjet vasutasokra. akik a II. 
sáért folyó harc egyaránt köteles- vi!ál!háborúban olvan hősiesen har-
sége a vasutas pártszervezeteknek, coltak a Szoviet Hadseref! oldalán a 
szakszervezetnek, szakvezetésnek, fasizmus ellen most a kommunizmus 
minden pártját és hazáját szerető békés építésének az idején is. nem ér-

dolgoz.ónak. demtelenül mondják azt a jelszót. 
A szolirálati főnökök, mint felelős hol!V „a szou;et vasutasok testvér

'Oezetők kezében hathatós fefl.1.1ver kell öccsei a Szoviet Hadseref!nek.H 
hor:ru /equen a fel!uelmi szabáluzatban. A vasutas Sztahánov-mozl!alom te
fol!laltak éruénriesítése. A dol!!OZók rén mind szebb eredménveket tudunk 
nem szeretik a ouhakezü. a h ibákat el- felmutatni a mal!var vasutakon azzal 
néző vezetőket, de annál inkább kii- hOl!Y követjük a hős szovjet vasutasok 
vetik és hait iák végre az olvan szak- oéldá ját. Az ,.500 kilóméleres" . .. 2000 
vezetőnek az utasításait. aki mal!'a is tonnásn és el!véb mozvalmak hazánk
példamuta tó a fee-velemben és ezt a ban való elteriedé� után a vasutasok
beosrtottia itól is mel!követel i .  nak becsületbeli kölelessée-e, hoe-v a 

A vasutas pártszervezetnek. a 
szakszervezetnek az a felada

tuk, hO!!V őrködjenek a szol!!'álati he 
lvek íeQ'velmeze!t munkáján. Ne en. 
e-ediék elkenni a mutatkozó hibákat. 
fee-vel mezetlenségeket. mert azok 
újabb hibának és lazasáQ'l1ak lehetnek 
forrásai A becsületes. munkájukat 
szerető doll!ozókra támaszkodva léo
ienek fel a l azasál!ok ellen 

A nevelő munka erejével a fegye
lem fontosságának megmagyará• 
zásával és azzal, hogy mit jelent 
a te2yelmeze11enség a vasúton té
rítsék jó útra a munkájukhoz ma 

még rosszul vi�zonyulókat. 
Gvőzzék me2 őket arról hol!'V helvte
Jen úton járnak. hol!v hazáiuk tár
saik és saiát ma(!uknak ártanak rossz 
rnuokáíukkal 

Szentlőrincen a raktári do!l!ozók-
nál Kövesdi elvtárs népnevelő állandó 
felvi lál!osító munkát folvtat azért, 
hol!v a szál l íttató feleket miné: előbh 
kiértesítsék. hoizv a mee:érkezett rako-

fevvelmezett. katonás mae-alartás :nel!'
teremtésében is a szoviet vasuta c,<'kal 
kövessék. 

Az őszi forgalom sikeres lebonyo
lításáért fol� harc november 
7-vel nem ért véget, hanem annak 
eJ?vlk kimaQ'asló - e napokhoz 
méltó, dicsőséges állomása volt. 

Az ee-ész orszál!ban töretlen lendület
tel folvik a nemes küzde1e,� az öt
éves tervünk I I .  tervévének sikeres tel-
1esítéséért. és túlteliesítéséért A vas• 
ufa�d számára ez azt iel� 1ti. hop v 
ezekben a hetekben és a leflkózelt bb, 
hónapok/Jan Is az elszállít1sra t•áró 
áruk mennqlsél{e nem csókk�nr!i �a
nem szaporodni foq. Az elmtt'' éveq
kel szemben ebben az eszi�ndóbl'n ,,z 
őszi forf;{alom csúcsa eltolód' ,� novem 
ber véfl.ére. sőt december köu11er� i�. 
E növekvő erőfeszítést 1nén11lö feladar 
csak Úl!I/ oldható meq, ha m1rcfrn 
erőnket a kocsiforduló leszo ·ít ísára 
- és ami ennek elenl!edh„t�tll''!. ré
sze -. a munkafegqelem me!{szilárdí
tására irányítiuk. 

Galina Pavlooszkaja állandóan tö
kéletesíti az állomás munkájának tech
no'.ógia.i folyamatát és ebben a mun
kában technikai számításainak közvet
len uégrehajtóihoz fordul. Mé.!! köze
lebb került munkájában a ko/leklivá
lzoz, amikor tagja le't a pártnak. 

Zinajda Troickaja 

- '\ ontatási vezérigazgato 

Ga/ina Pavlovszkája szovjet mér· 
nöknő büszke munkájára és szakmá
jára. Tudja, hO(fl/ munkájával ö is 
hozzájárul a kommunizmus építésének 
nagy ii.gyéltez, s ez a tudat mélységes 
erkölcsi megelégedéssel /ölti el. 

Nemcsak a szovjet országban. ha
nem messze határain tút is Ismerik 
Zinafda Troickaja harmadik rangosz
tá!.ybeli vontatás; N.'ZériRazgató n.eo&t. 
Troickaja valamikor mint egyszerii 
mozdonyoezelőnő dolgozott. s becsiUe
tes munkája, kezdeményező szelleme 
és kitűnő képességei révén emelkedell 
mind magasabbra és magasabbra, míg 
uégül a moszkvai Metro helyettes 
igazgatója lett. 

Troickaja felelősségteljes munkája 
mellett sokoldalú társadalmi tevékeny
séget is végez. 

A szovjet mérnők - nem iroda, 
tisztviselő és nem szüklátókörü spe
cialista. Elete egy.- orszf,ga életével. A 
szovjet közlekedési mérnökök a többi 
szoviet értelmiségi dolgozókkal együtt 
rendszerint komoly társadalmi munkát 
végeznek, N. Korszunova például 
egyike a tegjob/J propagandisCáknak a 
moszkva-kievi vasútvonal vasutasa/. 
nak körében. Politikai körének hallga-
1ó, Sztálin elvtárs életrajzát ta11ulmá
nybzzák és mindig dicséróleg emlé
keznek meg vezefőjükről. 

Nagyezsda Fedoszejeva közlekedési 
mérnöknöt, mint kiváló termelő és túr. 
sadalmi munkást, Moszkva egyik ke
rületének dolgozói küldöttnek válasz
tották meg kerületük tanácsába. 

Ft/ a szovjet női vasiltmérnökók 
nagyszámú osztagának csupán n.éhán/1 
képviselóiérö/ emlékezünk meq_. A 
szov;et női vasúti mérnökök között 
számos k.i;,áló tudományos mu11kást és 
tehetséges szervezőt ,s találu,ik. Több 
mint 500 n.ói mérnök foglalkozik tudo
mányos kutatómunkával, s tart elő
adásokat a vasú/mérnöki főiskolákon. 
1 f 1 mérnöknő a doktori vagy k.a11.didá
tusi fokozatvi is megszerezte. Számos 
női vasú.tmérnököt kezdeményezéseiért, 
értékes találmányaiért és észszerüsí
téseiért Sztálin-díiíal tii.nlették ki. 

A szovjet női mérnökök, a szocia
lista haza hl! leányai, a legtevéke
nyebben rész/vesznek a kommuniz
must épilő szovjet nép békés, alkotó 
munkájában, 

t�5i novémbér 15. 

A M A T S U K A VA- Ü G Y  
A japán bíJ1ásáigak, miután veresé

get szenvedtek a Mitaka ál lomás 
vasutasai el len 1949 lúniusában indí
tott bünperben új, provokációs pert 
indltottak a i',,\al&ulrn\'a állomáson 
történt vonatkisikl ással kapcsolatban. 
Eb-bein az ügyben 20 vasúti munkást 
és szaksi1ervezeti dolgozót áll ítottak 
hírósáo elé, közöttük Szudzukit, a ja
pán v�sulasok 5zakszervezete fukuszi
mai osztályának elnökét. 

Az egy év óta tartó nyomozás és 
bfr >i tárgyalás bebizon) itotta a vád
lott vasutasok teljes ártatlanságát. En
nek el ienére 

a bíróság öt vasutast halálra, ötöt 
pedig életfoJ?vti2lani, míl[ a többi 
vasutast különböző időtartamú bőr· 
tönhiintetésn, í1é:te. Az öss:res 

halálraíté:1 - kommunista. 

Az ítélet hatalmas felháborodást vál 
tott ki a japán dolgozókból és a világ 
köz véleményéből. 

A japán kormány címére rragyszámú 

tiltakozó távirat érkezett. többék k&
zött a ma1:var szervezett munkássáir 
ti ltakozása is. 

Lí-Csi-Po elvtárs, a Szá1'Bzföldi és 
Légiközlekedési Dolgozók Nemzetközi 
Szövetségének alelnöke, a oojtónak 
adott nyilatkozatál>a,n ezeket mondotta: 
„Az úgynevezett matsukavaí Incidenst 
a japán reakciós kormány, az ameri
//ai imperialisták parancsára azert 
gyártotta, hogy dühödt támaáást indít• 
son a japán kommunista párt és \'iZ 
egész japá11 111Unkásoszrály e/fen, Az 
incide11s célja: szétzúzni mi11denféle 
demokratikus mozgalmat Japánban, e,a. 
lami11t lehetőséget >a.d1ii a roakciósok
tiak. hogy Japán újrafe/je,gyverzését 
végrehajtsák, Japánt az amerikai impe
rialisták gyarmatává és kuitonai bázi
sává változta.ssák át a /(inába és Azsia 
más országaiba való betörés céljából. 
A Matsukac,a-ügy: az amerikai reak• 
ció&ok kihívása Japá,1 és Kína munkás
osztá'yáual szemben. kihívása Azsia és 
az egész világ munkásoszlályán.ak". 

• - "•  I 

A SZA.KSZEilJlEZETI YJL4GSZOYETSEG 
,, , , ·- , 

FOrA/l4CSANAK.iERllNI ULESE 
A Sz.akszervezeti Vilál[szövelsél!' Fő- A vasutas szakszervezet táviratilag 

tanácsa november 1 5-21-e között üdvözöl te a SZVSZ berlini ülését. 
tartja ülését Berlinben. Ez az első A világ dolgozói nagy f��yelemmel 
ülés a Szakszervezeti Vilái?:szövetség kísérik a Főtanács munkáját. Tudják, 

hogy ez az ülés is fontos harci szaka-1 949-ben Milánóban megtartott világ- 5za annak a küzdelemnek. amel1,et a 
kongres,;zusa óta. S1,akszervezeti Ví'.ágszövetsél!' fo!vtat 

A Főtanács napirendjén zerepel tőb- a kap'.-talista. gyarmati és félgyarmati 
• • .. 

1 
ocszágok dolgozóinak a háborús e:az-bek közott l.oms Sai.l.ant e. vtársnak, dálkodás eredményezte elvlselhetet• 

az SZVSZ főtitkárának beszámolói<! ] lenül nehéz munka- és é:etviszonyaik 
a Világszövet6ée: müködéséről. 1 megjavításáért, a hékéért, 

1851 november 1 3-án nyitották meg 
ünnepélyes keretek közölt a moszkva
leningrádi vasútvona'.al. 

A jubileum alkalmából a vasutas
szakszervezet központi vezetősége és 
a vasutas dolgozók nevében G ás pá.
Sándor főtitkár üdvözlő táviratot kül
dött a Szovjet Vas.utasszakszervezet 
1( özponti Vezetőségének és a hős szov
jet vasutaso4<n.ak. 

A magyar vasutasok nem felejtik 
el - mondja a tá.virat -, hogy milyen 

felmérhetetlen értékű 5"gítségef ka
punk abban a harcban, a.meJyet a 
szocai! ista vasútért és az újtipusú va.
surasért folytatunk. 

A magyar vasutasok, amikor újabb 
sikereket és győzelmeket kívánnak a 
hö.s szovjet vasutasoknak a kommu
n· zmus építés.ében, megfogadjak, hogy 
pártunk veietésévd, ho,zzá,juk méltó
an, több és jobb tTMJnkávat erősítik a 

Srov jetunió, Smálln elvtárs áital veze• 
tett béketábort. 

Tiltakoztunk a nyugatnémet kormánynál 

Emst Kamietl, lűtóházlónök meggyilkolása miatt 
!'iiovember 13-án Bern.n fak�.ágá,nak 

hatalmas részvéte mel'lett - méltó
ságteljes béketünte1-és keretében 
temették el Emst Kamie/het, a po1s
dami pályaudvar fíitőházának fö11ö
két, akit Zunker n.yugatberlini rend
őrfelügyelő riovember 7-én, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 34. 
évfordulóia alkalmából rendezetz gyii.
lésen meggyilkolt. A gyászünnepség 
a brit övezettel közvetlenül határos 
Potsdamer-Platzon folyt le. 

A közelrnultban a szovjet uttönl 
vasutasok levelet irtak maqyar ú� 
töró vasutas pajtásaiknak. Utt:ör6ink 
már válaszoltak 1s a kedves le
vélre. Néhány részletet közlUnk a 
szovjet pajtások leveléből. 

Az A. M. Garkíiról eln.e-uezett J!.11er
mekvasút a két hatalmas orosz foll/Ó, 
a Volf[a és az Oka összefolyásánál, a 
partokon szélesen elterülő Gorkii váro
sában van. Szü!ővárosunk. eg11ike a na
g11obb ipari és kut1ilrközpohtoknak szo
cia:ista hazánkban és igen szép oo/ga.
menti város. 

G1.1ermekvasutunk 12 km hoss2ú 
(ebből a fővá1<án1.1ok hossza 9./ km). 
a nuomtáu 750 mm és riél!l/ állomása van: Roaritna, Maiakovszkii, Puskino, Szcsasz/iua;a, J!Uönuörűen megépített felvételi épületekkel. A V. P. Cskalovról elnevezett fűtőház és kocsiiavít6-miíhe!u villan_11te/eppe1. kiképző asz/a. Cos.mechanikai és lakatos műhe!yekkel, kovácsmühel/yel, elektromos hegesztő és � szükséfl.es berendezésekkel, valam,'lt szerszámkészlettel sz.ereltek fel. 

Fel van szerelve a von.a[ blokk, sz.elektoros távbeszélő és rá.dió össze.'1öttetessel, nagyteljesítményü rá/ÜÓleadétk-

A gyi,lkos rendőrterror áldozatának 
temetésén ötvenezer ember vett részt, 

* 

A r,asutas szakszervezet központi 
vezetősége a dolgozók nevében li/14-
kozó táviratot juttatott el a nyugat
német kormányhoz. 

Ugyanígy tiltakozását fejezte kt lf 
marokkói francia prolektorátusnál a 
marokkói vasutas s2akszervezet főtit
kárának letartáztatása miatt is. 

kal Rollt1ina és Szcsaszlivaia á!!omá,. 
son, azonkívül kön1.1Vtárral, filmszin
házzat és hanf!versen t1te,emmel, to
vábbá a vasú.ti közlekedés és a f!t1er
mekvasút feilődésének történelmi m� 
zeumáva/ is rendelkezünk. 

Az if1ú vasutasok /200-1700 főnt{I 
létszámban az oktató-tanító ko,lektí-ua 
vezetése alatt már a háború előtt; idő-
szakban 1939 nouemberétő1 1941 iú· 
niusi,ig 4850 menetet teliesítettek, 
238.000 utast, k.trándu/ót, valamint egy. 
néhánu ezer ion.na súl11il különböző 
qazdasá,n árui szállitottak. 

A Naf!u Honvédő Háború i.deién 
J!Yermekvasutunk berendezését az arc
uonal szilkséf!leteire használták fl!l. A.i 
idősebb korosztálu és száz()n felüli lét
számú ifiú va.su(as a főútvonalakra 
ment dolgozni és a Szouiet Hadserel!be 
lépett be. 

A háború utáni időszakban 1946 
auf!usztusálól 1951-if! az iliú r,asúti dolgozók 500-600 főnyi léls?á1na 2608 
menetet teljesített. 127.901 utast szálií
tott el, továbbá 47./64 főt szolgált ki 
az utazással kapcsolatban előforduló 
i11tézkedé5ek során. 



Miskolc líitőház dolgozói az &zi 
loriralmi ven,env kezdetén nem tel ie
sítették maradéktalanul a megnöveke
dett fe:adatokból rájuk eső tennivaló
kat. A munkaverseny helyte1en szerve
zése. a dolgozók munkához való vi
szonya rányomta bélyegét a fűtőház 
teljesitményére. Az egészséi:(es, építő 
bírálat nyomán azonban csakhamar 
rá jöttek, hogy mi a teendő iük. ha 
derekasan ki akar ják venni részüket a 
megnövekedett szál'.it.ási feladatok 
végrehajtásából. ha te! esíteni akarják 
azt a kötelezett�i:rvállaás.t. ami! . a 
,·asutasnap a ii<alrnaval R.akos1 e.v· 
társnak tettek. 

Megértették, hogy az eg-észséges 
rnunkalendület rugója a munkavers�nv, 
a 6zocia'.(zmus építésének kommumsta 

módszere. Termelési értekezleteken, 
röpgyüléseken, egymás után hangzot· 
tak el versenykíhívások. ennek köszön-

bető. hogy 
a lütóruiz m'nden dolgozója hosz
szúlejáratú vecsenyszerződést kö
tött, amelynek eredményeként rö
videsert éli-e került� a fűtőházak 

versenyében. 

Az ú jonnan fe:vett dolgozókkal való 
f,oglalkozás eredményét tükrözi pél
dául. hogy a sznlgálatbalépés után 
néhánv nappal ők is bekapcsolódtak 
az őszi forga:mi versenybe. 

45.980 kiloniéterteljesítmény 
mosás nélkül 

A vasutasnapi és a november 7-i 
fel.ajánlás teljesítése újabb lendületet 
adott 195 1 .  évi tervüknek december 
20-ra való sikeres befejezéséhez. En
nek érdekében 

a müsukl értelmisél? fokozott 

SZOCIALIST,\ V ASúTtRT 
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gondot fordít a dolgozók tzakmai 
képzésére. 

Meirszervezték a fűtök rendszeres 
okta tását, a seirédkeze:őket e!őkészí
telték ;i for�.almi vizsga sikere:, le
tételére. 

A sztahanovista mozclonyvezelők 
vállalták, hogy csak egy �yakorolt 
fűtővel utaznak, másik fűtőként egy 
méi( gyakor!aL'.an dolgozót visznek 
magukkal, akiknek tanítását fejlödését 
i lyen módszerrel is biztosítani kí
ván ják. A se:eites termék kil<üszöbö
lésére a fiókmühe!ybe három munka
átvevőt ál:ítiottak be, munkájuk ered· 
ménye, a minőségi munka javulásá
ban már jelenleg is megmutatkozik. 

Fizlcai dolgozókból és műszaki 
értelmiségiekből alakított komplex
brigád felülvizsgál minden érkező 

mozdonyt, 
a hiányosság-ok feltárása cé'., ábót. Az 
észlelt hibák keletkezésének okát 
tudatosítják a rnozdonyszemélvzeltel, 
megmai:iyarázzák: milyen mód�zei-rel 
lehetett volna a hibát elkerülr-A. A 

műszaki szolg-álat részérő! 111€f?6zervez
ték a1- áf·andó é j jel-nappali felügye
letet. Munkájuk közben sem feledkez
nek meg arról, hogy csak valamennyi ---------------------------------1 lársszolgá!at együttműködésével lesz-

Fogadalmunkat teljesítettük 
most az évi terv határidő előtti megvalósítása 

érdekében szervezzük a versenyt 
„Közös erövel megjavítjuk a m11'!kát 

�s blztosiljuk a háromnapos kocsifor
duló elérését" - fogadtuk meg novem
ber 7-re, nagy tanítónknak. a mi sze. 
retett Rákosi elvtársunknak. Fogadal
munkat nemes versengés követte állo
másunkon, aminek megérett a gyü
mö:cse: vállalásunkat túlteljesítettük és 
a legutóbbi kiértékelés szerint 

a kocsiforduló! 2. 7 napra szorítot-
tuk le. 

Ez rendkíYúl ió eredménv. Nagy se· 
gitségünkre -.ol!ak a szovjet tapa�zta
latok. a már ismert mozQ'.almak k,szé
le,ítése és döntően a versenv nvih·á· 
11ossága, a dolgozókkal való állandó 
foglalkozás. 

A kereskedelmi dolgozók 
komO:y segítséget nyújtott 
forduló leszorításáérl vh·ott 
ban 

munkája 
1 kocsi

harcunk-

A. bLzatm:ak folyamatos. jó felvltá-
gositó munkája 

meglátszott az eredményekben. Simó 

Pál rakodómunkás például éppen a bi 
za:miak jó nevelőmunká ja következté
ben a-z előbbi 1 23 százalékos teljesít
ményét 1 45 6zázalékra emelte. 

Készülünk 
Sztálin elvtárs születésnapjára 

A magyar nép nagy barMjilnak, 
Sztálin elvtárs születésnapjára nem
csak azt vállalta, hogy ezt a száwlé· 
kos te:jesitményét megtart ja, de fel 
a jánlotta felemelt ezévi tervének be
fejezését is. 

S2tál1n elvtárs születésnapjára ké
szülünk. Máris számos kezdeményezés 
és kötelezettségvál la lás született az 
i:zemben. Pusztai József sztahanovista 
rakodómun1'ás brig�dja. aki az őszi 
csúcsforga lmi versenyben csat'akozott 
Födi Sándor le-hívásához, december 
2 1 -re befejezik ezévi tervüket. El lehet 

mondani, hogy üzemi bizott_ság-unk jó 
politikai felvilái:rosító munká1a nyomán 
dz eddii:(( szocia 'ista vállalások révén 
biztosítottnak vehetjük: 

állomásunk ezévi szállítási tervét 

Sztálin elvtárs születisnapjára be
fejezzük. 

· Felkészülünk a télre 

Ozemi bizottságunk tudatában van 
annak, hogy az őszi verseny lendületé
nek mei:rtartása és fokozása nemc�ak • 
terv tú:te! jesítését jelenti számunkra, 
hanem nagy segítséget m ú jt a téli 
foriralomban is, am�lv semmi,·el sem 
lesz kisebb szállítási munka, mint az 
oszi. Eppen ezért 

már =t készülünk a hatalmas 
téli száliítási feladatok lebonyolí-

tására. 
A verseny eddigi tapasztalatai ligvel
meztettek bennünket arra, hogy csak 
akkor tudunk m�lelelni a feladatok
nak, ha 

szüntelenül fokozzuk az egyéni 
felvilágosító munkát és biztosítjuk 

a verseny nyilvánosságát. 
Ne'TI nézzük el a munkafegyelem letr

csekélyebb megbontását sem. Most 
-zélesitjük ki bizahnihálówtunkat. To
vább visszük a kooptálási munkát. fel
töltjük mühelybizottságainkat jó ká
de·ekke,l. Arra törekszünk_ hogy bi
zalmi- és aktívahálózatunk még job
ban foglalkozzon a dole-ozókka l, mert 
eddigi eredményeinket újabb. méj? na
gyobb s'kereknek kel! követniök. Ezek
ben a feladatokban nagv'Tlértékben tá
maszkodnunk kell a forgalmi szolgálat 
dolgozóira és itt különösen szép feladat 
vár akUváinkra. 

l(iss Imre. 

a Budapesti-'.Jvue-ati pu OB-titkára. 
a „Szocialista Vasútért" levelezője. 

Milyen munkamódszerrel kerültünk az első helyre 
az őszi forgalmi versenyben 

őszi száliitási feladataink sikeres 
lebonyolításanak alapja a kocsifor
duló leszorítása. Munkánkat a szer
vezett együttrn.üködés jellemzi. 

A szomszédos állomástól eli.íre elem
zést kérünk az érkezendő vonatról. A 
forgalmi szolgálattevővel minden egyes 
vonat rendezési tervét megbeszéljük, 

a beérkezés után pedig dolgozó
társaimmal azonnal ismertetem a. 
vonatrendezés minden egyes moz-

zanatát. 
Mindenekelőtt a gyors továbbítást 
igénylő kocsikat, valamint az önkeze
lési szállítmányokat sor�zzu-k ki és ál
liljuk a társszo!gálatokkal előre meg
beszélt helyre. Tekintettel arra, hogy 
a raktári rakodóvágánvra egyidőben csak kevés kocsit tudunk beá litani, 
naponta többször ki-, i l letve beállít
juk a kocsikat. A kereskedelmi szn:gá
la.-tóJ előre megkérjük. hogy milyen 
rendelkezési he'yre hány kocsit rak
nak, hogv a vona basornzást a legrö
videbb idő alatt megeilhessük. A rendezőpályaudvar dolgozóinak munkáját 
segítjük elő azzal, hogy naponta egy
két vonatot rendezés végeit áthozunk 
a személypályaudrnrra. Ezzel a ren· 
dezőpá:yaudvar szűk keresztmetsze1ét 
javítjuk. 

J(ülönös gonddal kezeljük a mun
kásvonatok menetrendszerinti in

dítását. 

Minden szolgálat átvétele előtt röp
gyü!ésen megbeszéljük a feladatokat, 
a jó koliektív munka és a népnevelők 
felvilágosító munkájána<k eredménye, 
hogy 

eddií balesetmen'es szolgálatot 
végeztünk, 

a jelzőnél való leltartóztatást kikü-
szöböitük. 

Ha erre más módot nem találunk, a 
kocsisornak a kihúzó vágányra á l lí!á
sával biztosítjuk a szabad vágányt. 

EIŐ5egítette eredményeink elérését 
a bizalmi csoportok átszervezése. 

Minden brigád, munkacsapat egy-
egy bizalmi csoportot képez. 

A csoport népnevelői az á l lomás többi 
do'. gozói közölt is végeznek oktató. fel 
vilál!'osító munkát. Nem kismértékben 
köszönhető ennek, hop-v Miskolc sze
mélypályaudvar 

az öszl forgalmi versenyben jelen
leg az e!sö helyen á(I, C6apatom 
pedig az Ö&zi forga'om legjobb 
dolgozója cimért folyó verseny
ben, az állomáson a második he-

lyet tutja. 
Az oly soksz'.lr kifogásolt tisztaság 

terén is javulás mu1atlwzik. de még 
ezen a téren sok a tennivaló. Mun
kánk további ja,:ítása érdekében ki 
kell építeni a vágányfe:elösi hálózatot, 
a munka[égyelem terén mutatkozó hiá
nyosságokat jó felvilágosító munkával 
meg kell szüntetni. 

Az eddig elért eredményekkel nem 
elégszünk meg. Az a célunk. hogy 
munkánk további javításával sikerre 
vihessük a háromnapos kocsiforduló 
megvalósítását 

Hegyessy T1bor 

sztahánnvista kocsimester, 
Miskolc. 

nek képesek még nagyobb eredmények 
eléré:;ére. 

A forgalmi szoogál,a,tiaJ kötött 
komplex-brlgá<I su,rződés alap
ján párosversenyre bíV'tik Buda
pest Ferencváros forgalmi a. von

ta� ddli!<>zóilt. 
A lorg-almi, pályafenntartási ezak

szolgá·at vezetőivel közös értekezleten 
tárgyalták meg a vonat·ácsorg-ások, 
lassú jelek csökkentésének leJ1etooégei·t. 
A búsz fővel lndutt kocsivizs!l'áló 
tanfo:1•ammal a középállomások kocsi
vizsgálóit ig\ ekeznek pótolni. 

A jó munka eredménveként orszá
gos viszonylatban is jelentős ered
ményekkel büszkélkedhetnek. Moz
donya·k napi át!ago tel jesitménve 185 
km, az „50V kiloméreres"-mozgalom
ba� k!lz,lekedőké 208 kilométer. A napi 
6.000 tonna előírt lú!súllyat szemben 
l l .4i0 tonnát továbbitottak. a mosás
t,;J . ,no ásig mor-ga!omban mozdonyaik 
1 2.700 kilométeres átlagteljesitményt 
értek el. 

l( iss Jef!Ö és Pöstyéni J-�nos moz
donyvezetök gépe a mai napit 
45.980 kilO'll'léter futott mosás 

né?kül, 

s minden reménvük me,g-v.in arra, 
hogv a ,·á nalt 1 20.000 kilométert tel-
jesíteni tud iák.. . 

A mozdony j,a11ítási költségelmé! 
nyolcszázalékos megtakaríiást érte� 
el. Az őszi forgalmi versem·ben eddig 
2. 105 túlsúlyos, 432 négyeskapcsolá�ú 
és 649 felemelt-sebességű \IIO!latot to
vábbítottak. Vá:lalták. hogy moz
donvaikat 60-65 5zázalékos harmad
rendú szénnel közlekedtetik, orszá
goo viszortylatban fűtőházaink közül 
itt rn<sználtak fel legtöbb i:ryen,g-eminő
�.égií szenet. 

Mi -,,·an 

a melegmosó herendezessel ! 
A �ztahano\·isták eg-ész sora je:zi, 

hogv M,,sko!c fútőház dolg-ozói megér· 
tették. hogy mi a feladatuk az ország
építő munkában. Az utazószemélyzet 
munká;át segíti elő Farkas János he 
gesztő 299, Kovács István szénszereléi 
2 1 1 százalékos tel jesítménvével, de 
ezt a munkát akar j.i még jobbá, terv
szerűbbé tenni az ú jítók, észszerűsítök 
tábora ls, akik az ú iítási hé,t alatt 
több, mint száz ú jítási javas'atot 
nyu jtottak be. 

Az eredménvek mel".ett számos hiá
nyosság gátolja a még nagyobb telje
sítmények elérését. Mindenekelőtt 

a pártsurveze1nek és az üzerni
birottságnak foko:zottabb neveló• 

munkát keH foilytatnia 
különösen a vidékró1 be járó dolgozók 
közölt A politikai oktatást sokkal job
ban ki kell szé'.esítem, a mozgalmi 
szervek vezetőinek többet kell fog-1a-l
kozni a dolgozókkal munkahelvefken. 
Fel kell figyelni azokra a művezetőkre, 
a·kik a dolgozók között a .,jófiú" szere
nét akarják játszani. Október hónap
han a három fekvemaradás közül e,gy; 
a személyzet hibá jából történt, ezt a 
jövőben ki kell küs,zöbölni. 

A drál!ll pénzen megépített mcfeg
mosó berendezést véirre üzemké-

pes ál'1potba ke8 helyezni. 
A szakszolgálatnak biztooítani kell a 
mozdonyok szénkészletét. nem enged· 
helő meg, hogy i'.ven gócponti állomá�i 
fütőháznáJ csak háromnapi szénkész
letet tároljanak. 

A fűtőház vezetőségének követke· 
zelesen érvénvt ke[T sz�ezni az u 1 
f�yelmi szabályzatban fo�laltaknak. 
A szolg-á!atból elmaradt dolgqo:ókk?I 
szemben ne eléi:redjenek meg a mas 
munkakörbe történő beoszlással, va.gy 
a szégyentáblára való kifügiresztés
sel, mert az amúe:yis munkaerőhiány
nval küzdő fűtőház további ered
OÍénveinek biztosításához elen!l'edhetet
lenü1 szükséges a munkafeg-velem te
rületén mutatkozó lazaságok haladék
talan felszámolása. 

Ünnepélyesen átadták rendeltetésének 
a vác-aszódi új vasútvonalat 

NaPV utat tettünk meg a feJs7,a. 
badulás óta. Hároméves tervünk nem
csak a háború ütötte sebeket e-vói:rvi• 
totta be, hanem úi gvárakat, új va-s
utakat, úi vasu i kocsikat épített. Ab
ban az időben a maevar vasulasok 

rét ünnepeltük november 4-én az fii 
vasútvonal felavatásával. 

Az ünnepségen Bebrits Lajos elv
társ köz,ekedés- és postaügyi mirnsz
ter mondott ünnepi bes1.édet. 

- Felle,ult2!ő fl.azdasá([i életiink 

A"ZJ úJ vasútvonal épttés&nél kü lönösen kitünt a Ba-kondi kubikosbriqád. A 
nyolctaqú briqád állandóan 200 sz.ázalékon fellll teljesítette normáját. Képün

kön • brlqád meqbeszélést tart. 

önft>láldozó hősi munkája eredmenye
ként koa;iparkunk 90 százalékát ú j já
építettük, többezer kilométer vasút• 
vonalat hoztunk rendbe, 15 millió lég
köbméternek megfelelö számos állo
más- rak' ár- és egyéb épületet építet. 
tünk ú i i á. 
r 

s iJJam11k feilődése mef!köueteli vas
Ú/t'onalaink naf[qszabású feilesztpsét 
- mondotta Bebrits elvtárs. - Ui 
vasútvonalakat építünk az úi ipartele
pekhez. bá1111ákhoz. Az e:mu[t rend
szerben ötuen esztendő a'att nem 
építettek annq1 t•asutat. mint mi n 

Az emberT61 való qondoskodást tükrözik vissza ezek az új örháZak is. th�l� kétszobás_ parkettás lakás, t0rd6szobá val felszerelve várja a vasutas dolqo .zókat és csafádtaqjalkat. A mult rendszer odúra em?ékeztetö, stvár 6rházai 
helyett ilyen korszerű. viláqos. eqlts.zséqe-s lakásokat kapnak vasutasaink. 

Hosszan sorolhatnánk lel a három
éves terv eredményeit. azét a tervét, 
amelyet hét hónappal előbb fejeztünk 
be a kitűzött határidőnél. Most az öt
éves terv második évének végén va
l!'YUnk. öntudatos dolgozóink mindent 
elkövetnek, h01?V felemelt ötéves ter-

felszabadulás óta. A mai nappal a 
ma(!uar vasúthálózat térkéoére úiabb 
vonalat ,a;zothatunk be. Ennél a 
va,sútépi!ésnél a föidmu,n.kák ef!u• 
harmadát a Szouiefunió által ren
delkezésünkre bocsátott földtoló, föld
!l.Uafu és földmark.oló !l.éoek vé!l.ez-

Az lir� á'llom-.rs:-:nyen és ehii�z hnsonló qyönyörG létesltmény<0k Is k!Sny. nyebbé es szebbé teszik a sz·állftas1 terv veqrehajtásáért harcban álló vasutas dolc;,ozók munkáját, életét, 

vünket_ i� határidő elő"l t�l jes:1siik fék el. A mu/lba11 a k11bikosok 11:e-
_Az oteves tt;rv hatalmas perspektí- rinctörö robotban vél!ezfék a vasút. va,t fT!Utat1a peldá':11 az úi nvirel!'vházi építés keménu munká/át. áll�!11as,_ a m1s�o!ct vonal fo!iamati>an Ezután a mei:rvei tanács vé!l'rehajtó lévo v1 l l�mos,tasa. _az _uJ 303-as bizottságának elnöke átvelte a vasútll'VO�v�,r�(t �ozdony .':6. sza_m� kor- vonalat. Az új vonalon robogó első szeru ep_1!kez€6, szoctalis . letes(l_ménv. v�>natot minden új á!loináson ünnep'Ő 

�aev a-kar . a 1!1os• m�gny�t�tt u1 vas- tom<>gek vették körül .  akik lelkesen ut\'ona l Vac es Aszod ko ott. Otéves éltették a vasútépítő munkásokat 1 tervünk újabb és jelentöségtel jes sike- pártot, a sei:rí ő Szovjetuniót. 
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Mozdonyvezetöink válaszolnald 
a vontatási szolgálatot ért bírálatunkra 

A „Szoctalista Vasútért" november 
3-i számában Tölgyes Lajos elvtárs, a 
7. szakosztály vezetője bírálatot gya· 
koro!t a vo1Jtatási szolgálat egyes dol 
gozóinak rossz munkája felett, s hang
súlyozta, hogy ez a háromnapos kocsi
forduló teljesítésének egyik legfőbb 
akadályozója. 

A vontatási szolgálat dolgo1:ói úg,y
lá!szik nem mi,nden�n értettek egyet 
a cikk éles hangjával. Szudi János, 
az ország második legjobb szfahano
visla mozdonyfelvigyázója !e,·e:et íri 
szerkeszt ·· égünknek és bozzász.ól · a 
felmerült problémákhoz. 

„'lnsihor egy•eg1� vo,iat 10-12 ó,·át ácsorog 
BudapPsttől-Sr:sol„ohig 

Nem értek egyet a cikknek azzal az 
elgondolásával - lrja levelében -, 
hogy csak a vontatási ,;zoigálat terüle
tén tapaszlalha!ok azok az akadá'yok, 
amelyek a háromnapos kocsiforduló 
teljesítését lehe!etlenné teszik. Sze· 
rintem 

egyik legfőM, akadályozója a h!á
romnapos kocsiforduló teljesítésé-

nek - a forgalmi szolgálat. 
Amikor egy-egy vr,nat 10- 12  órát 
ácsorog a · forg-almi szakszolgálat hi
�ájáb.'>I Budapesttől Szolnokig- -, 
ilyen körülmények 1.-özött a cikk érve
l ését nem lehet e:fogadni. 

Ami a mozdonykarbantartást illeti, 
minden fűlőházfőnöknek és miiszaki 
személyzetnek legszentebb kötelessége, 
hogy mozdonyai<kat rendben-tartsák. A 
mozdonyvezénylélsel kapcsolatban, 
minden mozdonytipusnak rátermelt 
mozdonyvezetője van, és csak sza-

badsárg,, vagy betegsél< esetén cserél 
gazdát. 

fűtőházunkban a komaság eleve 
ki van zárva, 

Ami a fíi!őházunkat ért bírálatot i l 
leti: október 6-án egy ismeret len faj
tá,iú (resicai szén ) érkezett hozzánk. A 
szén kalóriaértékét meg kellell volna 
vizsgáltatni, de nem lehetett, mert 
a szénre igen nagy szükségünk volt. 
Felhasz-náltuk. A íels&bb szak\'ezetés, 
amely a kérdéses szenet vásárol t.a, nem 
közölte \'elünk, hogy milyen keverékkel 
!udjuk felhasználni. 

A szo!noki fütónáz vezetőségét 
te,hát nem lehet hibáztatni. Egyéb
kent a resicai szén használatára 
és kezelésére vonatkozó utasítást 
csak november 1 2-én kaptuk meg. 

Ebből is látható, hogy nem a fíítöház· 
vezetőség részérő , hanem a felsőbb 
szakvezetés részéről történt mulasz
tás. 

Debreceni let:él a hiányossógol.ról 

K.orcso/ai Ede, az é�•Zi forgialmi ver
senyben legjobb eredményt elért moz
donyfelvigyázó ezeket írja a debreceni 
fűt6házból: 

A cikkel egyetértek. Sajnos való• 
ba,1 így van: a háromnapos kocsifor
duló teljesítésének egyik legföbb aka
dályozója oi vontatási szolgálat egyes 
do:gozóirzak rossz munkája. Ez így van 
debreoeni viszonylatbarz is. 

Nézzük csak meg a kérdést. A Szov
jeturzióban törvénynek tekintik, hogy 
minde11 gépnek meg legyen, a felelős 

gt!J.j!dája. Ez nálunk r,111cs egészen 
végrehajtva. A 377-es, a 376-os és a 
41 l-es sorozatú mozd.onyok egy részé
vel közbeváltó személyzet jár. A moz
dony karbantartása, jarrítás-a elmara,J 
az egyiknél, az utána kö,re/kezőnél 
már jelentkezik a gözfej!est[és, hosz
szabb menetek, túlkezelések következ
nek be. Természetes, ha![y ez ,iz ellen
séget szolgálja, nem pedig a mi ügyün
ket, 

A figyelmetlen szolgálatból Debrecen 
is kivetle részét. Fütőházunk is 

mozdonyszemélyzethiánnyal küzd. 
,1 melegmosó berendezést nem hasz
náljuk. A javítások 0lyan nagyok, hogy 
a me.'egmosási idő a/alt nr'm készül 
el, így 13 kazánmosások hidegen tör
ténnek. A munkafegye'.em megszilárdí
tásával i[!enis foglalkozni kell. Ez a 
kérdés elég lazán van kiezelve. Ehhez 
hozzátartoznak a későn jelentkezők, a 
vezé11ylést tudomásulvevők, de sz.o/gá
lalb•an nem jelentkező dolgozók_ az ér
tesítéskor beteget jelentő do'gozók, 
vagy a vezénylés alól különböző cí
men kibúvó személyzet, 

A J'iólmsií.helyi 

rossr:s ja1:itásol. iéhezil. 

a 1.ocsil'ord,dót 

Szólni kell a fióktníihelyi helytelen 
javíláSokról is. Ezek az úgy11evezett 
visszatérő javítá.sok. A lövellyíi gőz
beeresztő szelep és iilésszabá'yozás 
után a ház ,alaplencséjét helytele11ül 
szer,eJi be a takaros. K.ét alnwszféra 
nyomásnál már erősen fúj alapon a 
gőzbeeresztő ház, újrl' el kell engedni 
a gőzt. Az időben készreadott moz
donyt nem lehet útrakiilde11i, /re(yette 
egy má.sikat kell gyorsan vezényelni. 
Hiba az is, hogy a mozdonyszernély
zef nagyon sok esetbe11 nem szól be a 
vonalról, nem jelentik, hogy a moz
dony ,,ruítás miatt nem vezényelhető, 

Nem maradhat ki birálatombóJ a 
föműhelyek kritikán aluli mozdony-

javítása sem. 
Például a 324.555 a 22.069-es számú 
mozdonyt nemsokára vissza keile// 
küldeni a fiókmiíhelybe javílá.sra. Ez 
is hozzátarwzik a munkafegyelemhez, 
s döntően befolyásolja a kocsiforduló! 
is. 

A most folyó pártuezetöségi válasz
tások után remény c<:zn arra, twgy az 
új vezetőség irárzyításával a hibákat 
kiküszöböljük és Sztálin e/.Jlárs szii
/etés11apjára tett felaján:ásainkat túl
/eljesitjük." 

Várjuk a dolgozók hozú.szólását. 

A kecskeméti vasutasok november 5-re befejezték évi tervüket 
Kecskemét vasútál lomás dolgozói 

levélben fogadták meg Rákosi elvtárs· 
nak, hogy november 7-re, az évforduló 
tiszteletére, befejezik  évi tervüket. 

Elindult a nemes versengés, a dol
gozók nagy lendüleHe( fogtak munká
hoz, vál lalásuk teljesí!éséhez. A nagy 
munkának eredménve is lett: havi 
tervüket 125 százatJk helyett 127 szá
zalékra teljesítették. 

Az ál landóan fokozódó versenyszel
lem biztosíht1a azt, hogy a párosver· 
senyben első helyre kerültek. Az őszi 
csúcsforgalomban is kiváló eredmé
nyeket érlek el. 

A párt és a szakszervezeti bizal
miak .ió felvilál{osító munkája nyo
mán minden dolg-ozó tudja, fontos 
feladatának érzi, hol{y harcba száll
jon a háromnapos kocsiiorduló el
éréséért, ami döntö mértékben 6e• 
gíti ötéves tervünk végrehajtását. 

Az évi terv időelőtti végrehajtásáért 
indított versenyben élenjárnak a kom
munisták, szakszervezeti a-ktívák és 
sztahánovisták. a munka hősei a dol
gozók példaképei, egyéni felajánlások
kal és tervük teljesítésével. 

Szilárd munkafegyelemmel az eredményekért 

Példát mutatott ifj. Sánta András 
tolatásvezető, háromtagú brigádja, 
akik vál lalták, hoe-v á llomásukon a 
meg-szabott faj lag-os kocsimozg-atási 
eg-ység-időt 125 százalékra teljesítik, 
amit két százalékkal túl is tel jesitet
tek. !gy segítik a háromnapos kocsi
forduló meg-valósítását. Kovács Kárai v 
külsős fore-almi szolg-áJattevő hel vesen 
meg-szervezett munkával november 
7-re az előírt kocsi -beá l l ítást 1 2 1  szá
zalékra teljesitetle. 

Csókás János g-épkisérő az úi g-öz
tartási egységidőt 122 száza:ékra lel
jesítelte. Bognár Pál távírász a táv
irószalag kétoldali felhasználásával 
300 százalékos anyagmegrakarilást én 
el. K.ecskeméli István kocsinindező és 

hárJm�agú brigádja 129 százalékra 
teljesítette tervét. Szilágyi István szol
gálat előtt egy félórával megjelenik a 
munkahelyen, s az előző müszak mun
kájában már tevékenykedik, hogy ez
zel is eredményesebben és minden 
másodperc veszteség nélkül folyjon 
tovább a zavartalan termelés. 

Munkájával és elvtársi segítségével 
kitűnik társai közül /(iss Bá!int szta
hánovista, akinek átlagos teljesítmé
nye 1 70 százalék. A munka egyre 
eredményesebbé vált, az akadályok le
küzdése, az áldozatkész szolgálaltétel 
meghozta az eredményt. Büszkén je
lentet!ék a pártnak, Rákosi elvtárs
nak, hogy a 

vállalt határidő előtt két nap pal teljesítették az évi tervet 

A vállalás teljesítésében nagy segít-
, 

kájával erősíti a versenyszellemet, 
séget adtak a szakszervezeti és párt· szervezi és segíti a versenyt. A bri
bizalmiak, akik kiértékelték Sztálin gád:ik munkamódszerét átadja a gyen
elvtárs nyila\1knatát, új erőt merítet- gébbeknek, útmutatásával segíti őket, 
tek a feladatok megoldásához. Harcba 

hasznos tanácsokat ad számukra. 0 
maga is lett felajánlást: Ue-v szer
vezi a versenyt, hogy az átlagos 1 1 5 
százalékról 1 25 százalékra emelked
jen a termelés. 

Vállalását két százalék kal túltelje• 
si tette, mert az elért üzemi átlag 

127 százalék. 
A pártszervezet és a swkszervezet 

a szemléltető agitáció felhasználásával 
a faliujságon, hangoshiradón és a Vil
lámon keresztül tudatosítja az ered
ményeket és bírálja az elmaradotta
kat. 

Békemliszakot rendeznek. Röpgyülé
sekel szerveznek, ahol megbeszélik az 
addig elért eredményeket, s a jó mód
szereket és az ezzel kapcsolatos fel
ada!okat. 

Munkájukban példaképül áll előt
tük a hős szovjet vasutasok harca. 

s követték őket a kecskeméti vasutál
lomás dolgozói, amikor teljesítették 
Rákosi elvtársnak tett fogadalmukat. 

Az elért eredmények meJrlett az ál
lomás dolgozóinak tovább kell fejlesz
teni a verenyszellemet, harcot kell in
dítani az á•llomás tiszlaságáért. Féltő 
gonddal őrködjenek az elért eredmé
nyek fölött. Kü:önös gonddal ügyel
jenek az éberségre, vizgyázzanak, hogy 
az e! :enség minden mesterkedésével, 
provokatív, vagy agitatív cselekedeté
vel nehogy beférkőzzön az ál lomás be
csületes dolgozói közé. Az elért ered
mények legyenek alapjai a további si
kereknek. 

A szee-edi ig-aze-atóság- ad jon meg
minden támogatást Kecskemét á l lo
más dolgozói számára, hogy újabb 
eredmények szülessenek a háromnapos 
kocsifordulóért vívott harcban. 

szá l ltak minden percért, másodpercért, 
az eredményekért. 

A dolgozók elhatározása még szi
lárdabb lett és újabb tettekre serkenti 
az állomás dolgozóit. A jó munkál 
juta lom követte: 

A háromnapos kocsiforduló megvalósításával 
háláljuk meg az újabb gondoskodást 

Az állomás három legjobb dolgo
zója kiérdemelte a megtisztelő 
sztahánovista címet, többen pénz-

jutalmat kaptak, 
Szilárd elhatározás acélozta meg 

erejüket, hogyha kell hár:>m napra, 
vagy az alá szorítják a kocsiforduló! 
Kiépilelték, amely egyben biztosította 
a jó eredményeket is, a vágányfelelősi 
teszortot. 

Ennek alapján minden dolgozó tud
ja_ hog-y milyen kocsik vannak a vá
gányon. Ezzel a módszerrel sikerült a 
kocsik állását máris csökkentení. A 
párt- és a szakszerveze1i bizalmiak 
igen nagy segítséget kaptak Tar ver· 
senyfelelőstől, aki fáradhatatlan mun-

fsmél vereséget szenvedett a reakció. 
Az el lenség-es ügynökök minden hazug
híresztelése és aknamunkája ellenére, 
ismét bebizonyilást nyert, hogy népi 
demokráciánkban eg-yik alapvető fel
ad�! - a dolg-ozókról való g-ondos
kodás. Ennek ké:izelfoe-ható jelét lát
juk nálunk, Budapest-Keleti pálya
udvaron. A lorg-almi szakszol g-álat dol
g-ozói között például az elmult hetek
ben 

90 pár baka11csot és 83 p'ár cipőt 
osztottak szét. 

A rémhírterjesztőket. a kételkedőket 
mintha fejbeülötték volna, szég-yen
kezve ismerik be helytelen viselkedé
süket. Az el!enség-e.s elemek most sem 
nyugszanak. Azt híresztelik, hogy 

megkapták ug-yan a dolg-ozók a bakan
csot és a cipőt, de többre aztán nem 
számíthatnak. 

És mJst újabb csattanós vá-
laszt adhattunk a rág-almazóknak. 
Csupán a forg-almi szakszolg-álat dol
g-ozói részére 

a hét folyamán ismét érkezett 150 
pár lábbeliröI k iutalás, 

A dolg-ozók láthatják, hog-y népi kor
mányunk a párt irányításával mindent 
elkövet, hog-y az emberről való g-ondos
kodásl g-yakorlatban is bizonyítsa. Mi, 
a háromnapos kocsiforduló meg-valósi
tásával hálá , juk meg- az ú jabb gondos
kodást. PALOTAI ANDRAS, 

a Budapest-Keleti 11\1, dolg-ozóit 

1951 november ri5. 

A dolgozók kezdeményezései segítik 
az őszi csúcsforgalom lebonyolítását 

Az őszi csúcsforgalom sikeres lebo
nyol i!ása, a háromnapos kocsifor
dulóért vívott harc, egyre naigyobb 
erőleszi{ésl követel a vasút do: gozói
tól. 

A forgalom dolgozói nemes verseny
ben küzdenek eg-ymással. A e-urító
dombok dolgozói egyre emelik a g-urí
to1! kocsik számát és mind több és 
több helyes kezdeményezés segíti a 
pártszervezet és üzemi bizollsá,g jó 
politikai íelvilágositó munkája nyo
mán az őszi forgalom végrehaJlását. 

A balesetmentesen dolgozók 
célprémiumban részesülnek 

A termelésben éleníáró olyan for-
galmi do: gozók, akik balesetmentesen 
végzik szolgálatukat_ a megállapitott, 
gurítási szám túltel jesítése után cél
pré-miumban részesülnek. 

Ezzel is érdekeltté arkarják tenni 
dolgozóinka( a balesetmentes, minőségi 
munka elérésében. Nagyon jó példa 
a rákosrendezőiek helyes munkameg
szervezéséve! eléri célprémiumos ered
ménv. Mokos József főmunkamester és 
brigádja, a november 7-től 8-ra virradó 
éjjelen 

a Nagy Októberi Szocialista for
rada:om 34. évfordulóján 1arlott 
békemüs-zakban 2365 kocsit gurí
to,tt. El>ben az egy szo' gátatban 
tíz forint prémiumban részesültek. 

A vágányfelelósök 
a kocsiforduló leszorításáért 

Nagy László gurító előmunkás az 
elmúlt három miisza•kban kétezer ko
csival túl tel_iesíte!te előirányzott tervét: 
12 forint prémiumot kapott. 

A budapest-ferencvárosi a lrendezc,n 
Sárvári Ferenc kocsimester és brigád
ja, a szovjet mód.szerek felhasználásá
val, helyes munkaszervezéssel köze! 

, Hivatkozással a „Szocialista Vasul
erl" 1 95 1 .  október 20-i számában meg-
jelent ,,Birálatunk rzyomába11" cimü 
cikkre mindenekelőtt köszönetet mon
dunk az elvtársaknak, hog-y birálatuk
kal segítség-ünkre voltak vál .alatunk 
dolg-ozói szociális hel vzetének meg-ja
\'ílásában. Központunk munkavéde, mi 
irodája a cikkek megjelenése után 
azonna l  meg-tette a meg-fe'.elő intézke
déseket, amelyekről röviden az a láb
biakban számolunk be: 

Sztá l invárosi főépitésvezetősée-ünk-
nél fog-lalkoztatott dolg-ozók részére 
már a tavasszal 

megfelelő mosdó és fürdőépület 
létesült, 

azonban ezt, csak a nyár folyamán le
hetett használa(ba venni, mert a fo
lyamatosan vég-zett kútfúrási munkála
tok nem vezettek kielég-ítő eredményre. 
Vég-ül is a tisztálkodás kérdése úg-y 
nyeri mego:dást, hog-y Sztá ' "nváros 
vízhálózatába kapcsoltuk be főépités
vezeiőség-ünk területét. Amíg- ezek a 
munká latok be nem fejeződtek, szük 
ségmee-oldásként kel"ett a célnak nem 
meg-fel�lő méretű mosdótálakat ig-ény
bevenn1. 

Az étkeztetésnél előfordult késedel
met még a n_y'ár folyamán meg

szÜJJtették. 
mer( ételhordási célra közuti járművet 
ál ított be vállalatunk. 
_ A szo!'!oki Delta építkezésénél is 

ro,·rd 1de1e- fennáJlott elszállásolási 
nehézség-en úg-y segítettünk. hog-y 

dolgozóinkat mal{ánszállásokon he-
lyeztük el. 

E�nél a kérdésnél meg- kel J jeg-yez
nunk. hog-y a he'y; tanácsok nem ad
j�k mc{! építésvezelöségünknek min
dig a k�ltő �egílséget a szálláshelyek fclkutatasa es kiutalása tekintetében és 
1el_e'! es;tben is központi munkavédel
mi _rrod_ank közbelépésére sikerült a 
tana_cs�ol (�i szá l lásheiyeket kapnunk. Vegul meg- arra akarunk rámutatni h?g-y_ vállala tunk ig-yeksz:k dolg-ozóÍ re:�ere a N_épg-azdaság-i Tanács á l tal 
elmrt szoc,a! is minimumot biztosítani a=;o_nb�n egyes felszerelési és berende'. z:st targ-yak beszerzése köríi' mu(atkoz�, nehézség-ek miatt, még- előfordulnak h: anvosság-ok. 

Közponli munkavédelmi irodánk amely folvó évi július hónapban ala'. kull. ál landóan . 

a �e!y�z�en elienör;i doliroroink 
eliatasat es a lehetőségek határain 
belül a hiányosságokat nvomban 

megszünteti, 
Nem érdektelen meg-említeni azt sem 
h�gy iro_dánk kezdeményezésére. JJél'. 
dau_l Jo_zs�fváros főépítésvezetősége 
eg-y1� sza. lashelyének korszeriísitésé 
re mintegy 35.000 forintot fordít válla
latunk. 

300 kocsival többet gurlt mííszakon
ként, mint az előző h�napok müszarkai• 
ban. 

A dolgozók jó kezdeményezéséhez 
tartozik egyes súlyponti helyeken ú,�
nevezett „uágányfelelősök'' beál l ítása, 
A háromnapos kocsifordulóért foli,ia• 
toti harcol segítik a vágányíelelösök. 
Jó munkájuk révén á l laPdóan tisztá
ba_n va_nnak azz� I �z á llomás dolgo
z,"1 :  milyen kocsik allnak milyen vá
gá�yon , és az ál lomás melyik részén 
lal_alhatok. Ez a kezdeményezés olyan 
m?dszerrel segíti a forgalom do' go
zort, amellyel meg tudják rövidíteni a 
kocsik ki- és besorozásának időtarta
mát. Hódmezővásárhelyen például a 
vá:grányfelelös két hagymá\'al rakott 
Kocsit talált, amelyről „megfeledkez
tek". Azonnal intézkedtek az első ín• 
duló vonalba való besorozásáról és to
vábbításáról. De jól dolgoznak a vá
gányfelelősök Kisrkunhalas állomáson 
is. Naponta többször végigjárják a vá
gányokat és jelentést tesznek a hiá
nyosságokról. 

Kovaljov-módszerrel 
- 148 százalék 

A háromnapos kocsiforduló meg• 
teremtését seg-itik a hős szovjet vasuta. 
sok munkamódszerei is. Kiskunfélegy
házán Komlódi Ferenc e'.őmun
!<ás és brigádja a Kovaljov-mu,r kamód
szer a lkalmazásával 1 48 százalékot ért 
el a kitérők lerakásánál. A kecskeméti 
osztálymérnökség dolgozói a vágány• 
zári munkákat a szokásos idő kéthar
mada alatt végzik el. Pi11tér István 
pályamester jó másfél órával előbb fe
jezte be a szakasz sincseréjél és ezzel 
hozzájárult a kocsiforduló leszorításá
hoz. 

A dolgozók kezdeményezései !gy se· 
gítik az őszi csúcsforgalom lebc;'nyoli
tását. 

Am"kor ismétel!en köszönetet mon
dunk a „Szocialista Vasutért" támog-a. 
tásáért, kérjük az elv(ársakat, tovább
ra .s kísérjék fig-ye!emmel munkánkat 
hog-y íg-y eg-yüttműködve minél ered: 
ményesebben szolg-áihassuk közös cé• 
lunkat a szocialista vasút meg-lerem
tésél 

Neményi István, 
a MAV Pályaépítő- és Felú jító OV. 

Munkaverseny és Ojitási Osztályának 
vezetője 

Kitüntetett dolgozóink 
A Nagy Októberi Szocialista Forrada• 

lom 34. évfordulója alkalmából a klSz
lekedés-. és postaügyi min,Jsztérium te
rületén dolgozók közül többen kitünte
tést kaptak, 

A Magyar Népköztcirsasáqi t.rdem„ 

rend V. fokozatát kapta: Lindner Jó
zsef sztahánovista mozdonyvezetö, a 
Vasúti Főosztály Forqalmi Szakoszitá,. 
lyának vezetöje. 

A Magyar Népköztársasáqi t.rdem-
érem Aranyfokozatát kapta: KörlSsi Ká
roly f6intézö. Záhony állom ás főnöke. 

A Magyar Népköztársasáqi Erdem-
érem Bronzfokoz.atát k apta: Pataki 
András, a qyöri fütöház főnöke. 

A Maqyar Munkaérdemrend Arany. 
fokozatát és 5000 forint pénziJutalmat 
kapott: Udvarhelyi István f6fe1Uqyel6, 
Budapest-Soroksári-út állomásfőnöke, 

A Maqyar Munkaérdemrend Bronzfo
kozatát és 1 500 forint pénzjutalmat ka
pott: Hegyi János az ómiskolci osztály„ 
mérnökség elömunkása és Szutyor Béla, 
Pécs .illomás kétszeres szta.hánovista 
kocsirendezöje. 

Magyar Munkaérdemérmet kapott: 
Szabó László mérnök, a pécsi osztály„ 
mérnökséqen és Glczei István, a H ámán 
Kató Fütöház sztahánovista fömozdony„ 
vezetője, 

GalickiJ: A szocialista közlekedés n:r. .  
vezése. ( Közlekedé-si Kiadó) 

216 oldal ' 1-4.- Ft 

Szepeslublói László: A keskeny 
nyomtávolsáqú vasutak terveziésére és 
építésére vonatkozó irányelvek. A. rész: 
760 mm nyomtávolságú va'Sutak. (KÖ2-
lekedésj Kiadó). 

78 oldal 8,- Ft 

SzapJaJev: ltpltöanyaqfejt6k keskeny,. 
nyomközú vasútainak építése 6s lavl
tása. (Közlekedési Kiadó). 

72 oldal 6,- Ft 

Gy�skin_-Altuchova: TUzelöanyaqolc 
keze lese es tárolása. (Közlekedési KiadóJ, 

IS6 oldal IS.- Ft 
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A jól végzett szakszervezeti tömegoktatási munka 
segíti az őszi csúcsforgalom lebonyolítását 

A Szakszervezetek Or6zágos Ta·nácsa 
1951 júl iu--. 6-i határozatainak meg
felelően országo& mérete:Oben megin
duit a .sza k6zervezeti ismeretleriesztö 
elöadások sorozata. 

Havonta két köte'ezö előadást üte
meztünk be különböző budapesti és vi
déki 6Úi \'ponti szolgá lati he!veken. Az 
!95 1/52-es oktatási évad kezdetén van
nak eredmények a vasutas dolgozók 
okt-alásával ismeretkörei kibővítésével 
kapcrolati,an. 

Az oktatás színvonala mennyisé-

g,ileg és minőségileg egyaránt 
I 
terv" című _előadást 1 10 dolgozó hall-

emelkede1t. gatta mee- érdeklöd<'ssel. A Magasépitö 
A helyi pártszervezetek fokozottabb üV „ótéves terv" című e'.öadását 

se1<í/sl!f!e, az üzemi biZottsá.u;ok ;0110 összekötötték a di-a-pozitív film veti· 
munkáia. a szakszolaálati vezetők be- toosel. Az előadás előtt b,zalmi érte
kapcsolódása tették lehetővé a iobb kezlelet tartottak a dolgozók loko:iot-
eredmén11ek kialakítását tabb bevonása érdekében. Előadás után 

A Budapest-Keiefi pá'. yaudvar. va- több hoz2Jászó:ó fogl!alkozott a 
! amint a N\'Ugat; Müsza.;, ió szervező tervelmaradásokkal és javaslatok és agitáció.s munkáia ered.ménveként 
decentra '. izá : tan eay-egy előadást történtek a iierv sikeres lebonyo-
300-400 dolgozó hal lgat meg. A Pá- Iításáért. 
Iyafpit&- é« Felúj ító OV-nél az „ötéves A keookeméti forgalomnál 70 dole'()zó 

hal lgatta mell az előadást, utána a 

Ne hagyjuk magukra a munkásszállások dolgozóit 
hozzászólók kifejtették, hogy a sztát :n
dr0&i, s & többi h�talma6 építő mun
kál minden va,;ulas do',gozónak támo

Budapesl-Vizafogú állc,más pálya
fenntartási lak/an11áiác nJztem mee 
ell.Yik nap. A do/J[ozók éppen munkábó, 
iöttek szál!ásukra. Beszéf_tzelésbe ete-
1!.Hedtem velük. Az e{.!.11ik Szabad 
Népet kezdett olvasni. Büszkén mu
tatja, f!Ol!C/ november 7-re túlfeliesitel
ték te rvükel. 

Körülnézek. Minde•iülf tisztasá_g. A 
takaréktiizhe!uen · paprikáskrumiil főZ
nek. Szép piros paprika kenil a tete
jére. Jó szaRa belö:t, a szobát. 

Elbeszélgetek a doll!owkkal. lloRv. 
élnek, mint élnek itt, a laktanuában, 
távol a családtól, a szü!ői háztól. 

A vizafof!úl száCásltell/en mell va,z
nak e/éfledve a munkások. Mindiárt 
me{! is mondják. /wf!u nem mi,ul.enüt/ 
van méll ÍJ!t/. NaR11on öriilnek az öt 

na.í!.tl szobából álló szállásnak. - Nem 
,•a!lI1unk mostohák - m, .-ndia ee11ikíik 
szélesen mo,,;01I10[!'.•a - az ötéves terv 
miránk is llOtulol. Munkánk me'.lett o 

szórakozást is me{.!.ialáliuk. Van sak
kunk rádiónk. Némelu társunknak 
hanq:szere. Na és itt a könqvtárosunk. 
ho!lu kulturális feilődésiinket biztosítsa_ 

Naponta o saitó és a mo2ilátollatás 
napirendui va,n. Minden nap öt-hal 
dol1tozó•árscmk mel!u moziba. 

Azt is me{.!.mondom - mondia Ko
vács elvtárs -. h1 !lu m1L•1kástársaim 
termelési eredménqeit er[.llre irtleább 
láthaióa11 iól befoi11ásolia az a té1111. 
hof!q íl/efékes szervek népkiiztársasá· 
guúk kormánua reru:ielkezésének mell• 

. . g-atni kell. A mezőtúri vasutasok felelően - gondot fordítartak szalla rangsúlyozták eiöadás után: .,az ötéves sunk kultúri{.!.én11einek ellátására. terv Ü!ll/e, a beke i'i.íl..1/C, s er1111ek tá-
Az üzemi bizotts6gok 

szervezzék meg a téli oktat6st 

Beszétnü,zk kell azonban a hián110s
sáf!ró! ;s. 

Tú!ságosan mag'Unkra vagyunk 
hagyatva. 

16 len11e. ha az iizemi bizottsáll meR· 
szervezné az oktatási a téU hónapokra. 
Vannak dolf[ozólársaink, alzik vidékről 
iámak be. ttem látiák tiszlán a problé
mákat, a /e/adal.okat és a do/J!c;k kö 
zütli összefiif!.llést. a feilödést. Bizios 
vaf!11ok abban, hOf!tJha do!.eozófár
saimnak lehetővé teszik kulturális 
és elmó:eti feilődésiiket, ez rövidesen 
;elentkez,1í foll a terme/éken!!Séll eme
lésében és abban, hof!.11 fe.'eme/1 ter
vünket határidő előtt teljesítsük. 

Fo/11ik a tisztálkodás, ma.;d me11.kea
dődik a vacsora és utána foi!llatiák a2 
előző es1e abbaha!!.tJolt sakkozá.si, e.lll/ 
csoport halk é11ekszóra f!.1/ÚÍt, másikuk 
eeu csendesebb részen o'oasni kezd, 
e.!!.u táuo!aiJbi csoport moziba készül . . .  
A vizafogi,1 Páltramunkások második 
otlh,._•nuknak tekintik szállásukat és 
csa.lz a2!1: kérik, houu kuLtúriRénqeikkel 
továbbra is törődienek és ne haRtJiák 
őkei leliese,z ma/lukra. 

Hevesi József 
Budapest-Viz.afof!Ó pu. dolf!ozója. 

mol(a/.ása minden do:gozó becsület-
beli kötelessege:· 

Az eredmények ré6zleg05 fennál lása 
mellett még vannak hiányosságok. 

Legnagyobb vasúti üzemeink ve
zetői még ma sem értik meg az 
okta1 ási és nevelési munka je:entő

ségéit. 
Elvilel<' fontosnak tartják a, okta

tást, g-ya1kor'at i lall azonban ke\'eset, 
,·at!Y éppen semm: l sem tesznek érde
kében. Budapest-Ferencváros á! lomá;; 
üzemi bizottsága hiva t'kotik a megnö
vekedett feladatokra, melyek gátol j.ák 
az oklatá.s megindulá.sát. Nem ér!i,k 
meg, hogy a z  oktatá-s nem öncélú 
mun1ka, nem érti1k kellő mértékiben, 
hogy az oktatás segí!,iégével még 
a lapooabban tudiák elvégezni megnö
vekedett feladatai-hat. 

Az tszaki Járműjavító DV 
Landler Jenő Járműjavító OV 
biwtl5ág-a például f(),l?'!a'.kozott 
az oktatás prob émáival, de 

és a 
üzemi 
ug-y.an 

nem e!éggé mozgósította a míí
helyblzott,;ágokon keresztül a bi-

zalmiakat. 

„Amíg magának magyarázok, ötször megcsinálom 
Hogyan bánik Horváth Gábor � nődolgozókkal 

V' déki 6Úlypontí helyek üzemi bizott
sága; részéről is mutatkozi-k az elmé
let leoocsülése, olyan fOl'ITlálban, hogv 
tk,ülönböző rendezvényekre túlwúlolt 
programmra hivatkoznak, ahelyett hoo-v 
a pártszervezet se!lítSé{.!.ével, a tötne.í!.• 
szeroezeti vezetők bevoná ával, okta· 
tási lerc•et dolgozqának ki. 

Számtalan példa bizonyít ja, hogy 
igen na.fl"v a dolgozók érdeklődése a 
tudománvos í�me,;e�. e sa iátítá&a te
rén. Awk a vezetők. aki•i nem 6r,gitik 
a dolgozókat az i-smerelék elsa1átíiá6á
ban, lebecsül'k a dolgozók ilyen irányú 
törekvébeit. 

Kora g11ermekkorom óta szívesen és· 
nag11 érdeklődéssel fif!ye:/em a vasút 
éleÚt, a mozdonyokat. a vasutakat. 
Amikor pediR nemrég válas2t(JJ1.om 
kellen: képességeim és kedvem sze
rint, hol tudom legjobban sef!.ileni 
hazánkban a szocia/izmw, építését, 
ú.!!.Y döntöttem, hof!!J a vasúthoz me

gyek. A párt megnyítolta számomra 
ezt a lehetósé{!et. Almaimat valóra
válthattam. Az ellenség, a reakció 
mindenképpen el akart tántorílani el· 
határozásom1ól, de hajthal�lan ma
ra,d.fam. 

Budapest-Keleti pályaudvarra vet
tek fel ez év itíliusában. Mindjárt a 
távirásztanfolyam hallaatója lettem. A 
gyakorlati munkán keresztül méR
inkább mef!szerettem a vasutat. Látó
köröm egyre szélesedett. 

A tanfolyamot eredményesen elvé
geztem. majd Kőbánya-teher pál_qaud
varra osztottak be szol_í!_álaltételre. 
Miután gyakorlatom mé!l nem volt. 
azzal a remé111111el indultam oda, 
hogy gyakor/o/labb kartársaim segí
teni fof!.nak. De ez nem Í/ll/ történt. 

A vasutas é'el katonás, fegye;mezett 
is rendkívül fetelösséateljes, szép élet. 
A ió munka ,a vasutasok előtt álló fel
adatok elvét<zése k.ollektív munkát kö
vetel. Ennek a kollektív szellemnek 
hián.11át állomásunkon erősen éreztem. 
A mikor me{.!.kezd!ern a szo/J!_álatot. 
többször Horváth Gábor távírász kar
társhoz fordultam. 0 azonban nem 
sietett átadni tapaszfalatoil. hanem a2 
újonnan munkába álló doll!ozó nők
kel szembeni türelmetlenséf!él azzal 
fejezte ki, hogy ezt váata a fejemhez: 

.,Kár a fáradsá,gért, magából va,su
tas úgy sem lesz." 

/Itten biztatásoli nae11on elvették a 

kedvemet. Tanácsot nem adott, de azt 
han{.!.súlyozta, ho{.!._t/ 

(' • �::..��u�,CÁ J. 
J� . . . 'Jl!.UJUUf,fl., 
A Közlekedés- és Postaü.«Vi Minisztérium 

és a Vasutas Szakszervezet lapja 

Megjelenik havonta kétszer 

Szerkeszt) s szerkesztő btwttság. 
t.aptuJaJdonos: • KözlekedéS- és Posta· 
OIIY1 Minisztérium l. Vasut, Fl\osztAlya 

é..c; a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI.. M unkácsy Mfhll.ly-U. 16. 
Telefon- 1 13-887 1 24-'893 31 3--744. 

Kladóhlvatal: VU� Rá.kócz!-út 64. 

Salkra t,apnyomda. Budapest. VIII„ 
Jt'izsef-kön1t 5. 

hle!O, Dy()mdavezetlx Kulcsar M!h�, 

.,amíg mag,i11ak mal(yará.zok." öt
ször megcsinálom Nincs idő a ma
gyarázatra és ezért k ülön fizetést 

sem kapok." 
!gy „oktatott" Horváth kartárs. 

Persze nagyon elkes2redtem és ott
hagytam a vasutat . . 4 szakszervezethez 
fordultam azután. Csak most láttam 
meg azt, hogy hulytelenül cselekedtem 
akkor, mikor a vasutat elhagytam. A 
szakszervezet fe:karolta Üf!yemet és a 

párt úlmutalása alapián iárt el, ami• 
kor lehetővé tette számomra. ho/!11 va
súti pá'yámat folytassam. Eze11tut ön
tudalosabban fogok harcolni az ellen· 
ség mes!erkedése ellen és nem fof!om 
hagyni, ho_í(_I/ akarva. va{.!.y akaratlanul 
azzal fékezze a szocializmus építését 
hazán/1ba11, hogy elveszi a kedvemet a 
vasutas mu.nkától. Válaszom az, hoR/1 
mé{.!.inkább fogok tanulni, hogy jó va
sutas vá' iék be:őlem, aki Sef!.íti a ko
csfforduló /eszorilásá/. nemzeti felada
taink elvé{.!.zését, a béke me_{!védését. 

Szentmihály; Magda 
Rákos állomás dohgf()zója 

A 6Zakszenezeli ol,.ialás speciális 
ok,atás. Természettudományi, politi 
kai, törlénelmi. löldraizi, i roda'.om
történeti Vrdésekket fogla!ikozik. Mind 
azon kérdésekkel. amelyet a kiz.sák 
mánvolá6ra, a do! gozók félrevezetésé
re a 1-apozott e'mult rendszerben, hiá
nvooan, a valóságtól elvonat•koztatva 
ismerhettek csak a dolgozók. E! lensé
geink részére nvujtanak segítséget 
minda1e1kl akik lebecsülik a dolgozók 
ku1turá"I is felemelkedési törekvéseit, és 
nem nyuj!ana-1< segítséget ennek elért!
sében. Az oktatási munka elhanvae-o
lása .ráto! ja a munkafeg-yelem mei:r
sz; lárdítál>-át. a 6Zocial ista munkaver
senv kiszélesít.S.sét. a vasút dolgo1.óir3 
h áru'ó nagv feladatok végrehajtását. 

.A.z üzemi bizottsági vezetőknek meg 
kell érleniök: csak a z  végezhet ió 
munkát, csak az á l lhat szilárdan a 
l ábán, az tá jékozódik he!yesen a fe-
15zil!t nemzetközi helyzetben. aki képez; 
magát és másokat is sei:rí1, hogy tu
dása bővül iön. 

s 

Kartársi Miért plhenu a babéro don, a Jelz6 szabadra llMI 

Hogyan bánjunk 

a vas.úton dolgozó új munkásokkal 
.A. munkaerőtoborzásban már eddi.g 

is · komo·y si'kereket ért el a vasút. 
Sokezer új d,:i

gozó. köztil'< m· ntegy 
6000 nő kapcsolódott be a vawtü:remi 
termel őmunkába. 

A fraluröl . }1,áztartásból nagyüzemi 
mun1kátba került új munkásokat a 
vas,út üzeme:nek nagyrésZéné'. t:szta, 
o• lhonos szá iáso'<ka,, ,;egítőkwzség
gel, nagy szeretettel fogadták. A Híd
építő üzemi Vállalat mozgó részl egé
.1ek szát1 !2shelyén pé'.dáu: fényezett. 
cs!nos faágyak, tiszta ágynemű, ruha
szekrény, külön mos-dótál várta az új 
munkásdkat. A Terézvárosi Osztály. 
mérnökség XIV. p,ály,ames'.eri szaka
szán a tágas, -tiszta szál l ásokon .'<i<Vü! 
nag-y mosdóhelyiség - zuhanyozóva·, 
me'.egvízzel -, külön fözö. és öltöző
helyiségek állrn.ak a dolgozók rende!c 
kevésére. 

A.z iizemi bizottságok többsége gon-
doskodik a vasút új murikáJsainak 

s-1Jakmal, politll<ai tanu 1.ás'árol, 
szórakozá,;uJ"ól, sporto•ásukról, 
segítik őket és ahol kell, kemé-

nyen fellépnek védelmükben. 
Jg-v példá,ul a Ferencvárosi pá.yaudvcc, 
OB--lítkára a vasu'asszakszervezet köz
parrtfátó1 kér' se-gílséget, ·mert a pa
lvaud,var vezetői nerri b'ztos!tottaik Idő
ben ruhát az újonnan felvett női vo
na trkíséről,.-ne·<. 

A toborzott új munkások így 
otthonra, társakra, seirftőkre ta
táltak a vasút Ül;emeinek többsé
génél és hamaro�an megszerették 

a nagyüzemi munkát. 
A munkaerö'olborzils ed.dig" sikereinek. 
a,z új mu. ;ii-Oások gyor6 be,I'.eszkedésé
ne·, a vasútüzemi munlkál>a. je'entoo 
része van abban, hogy az őszi c,;úcs
forgalomban sitkerült elérn; már a há
rom és fél napos kocs'fordu:ót is. 

A szocial izmus építésének növekvő 
üt�me, az ipa,r é-s mezőgazdaság ro
hamos fej l ödé6e azonban mind •;ia

gyobb le'adatok elé á! l ítj-a vasúlüze
münket. megköveteli az i,pari és me
zőgazdasági termékek még gyorsabb, 
pontosabb és biztonságos.a1\jb szál,'.!�' á
sát. 

Szá·',!itási terveink végrehajtásá· 
nak fotltos fe'tNele a még mind;g 
jelentős munkaero"hlány pótlása, új 
dolgozói< további toborzása, mun-

kába /állítása. 
N'em mindenütt értették meg azon

ban a va&út területén a mun'rnerőto
borzás. az új munikásokró'. való sze
rető go,,<l<'Skodás jelentösé-gét. A vál
l·alatvez.etők_ szakszolgá:ati fönö�sé
gek. üzemi bizottságok egy része nem 
törődik a toborzott dolgozélk'<al ,  nem 
bíztooít sz:ámui-lra megfe'e!ö száll ás,he
'.yet, nem ·örőd,'k szociális körülmé
nyeikkel A Budapest.Ny1.gati pálya
udvar kereskedelm; fönök!;égén pé'.·dául 
nem foga,d'já� az új munikásokat. Azt 
mondják: Jöiiön holnap." Csak más
nap küidik őket orv05i vizsgálatra is, 
de szál'áshelyet .1em bizlosítan,ak szá
mukra. !gy a toborzott munkások el
kedvet-' enecl<ve eilsz.é}edne'<. 

I(ü'önösen az újonnan fel<Ve!t nő
dolgozókkal való fogla lkozás terén 
van sok riányosság. 

Töl>b szolgálati helyen lebecsülik 
a női mun1<aeröt. nem adnak ré
szükre munkát, vagy nem segítik 

őket munltiájukban. 
Kiskunha•'.aso.1. H.ódmezőv ásá-mel yen 
és Bélrescsabá·n például nem részesí
tették megfelEiö oktatásiban az új nő
munkáso'<at és j,gy tölbben közíi!ü-k 
balesetet szenvedtek. Előfordul. az 
el lenlSég befolyása kövevkez-térben, hogy 
a már belanul1 női mu�aeröket i6 
ie-vekeznek elriasztani. {gy például 
RákcJsreruiezön, az ,fső női elömunlkás 
tanfolyamon, a ta-nfolyam gya."mrfati 

vezetője. Berki Lajos főpályamester azt 
híresztelte a hal lgatók között, hoe-v 
,.Úf.!.tl sem foRiák bírni ezt a munkát" 
és úe-v beszélt róluk, hogy ,.akkor lás
sak nöi munkaerőt. amikor a hátam 
közepét". ( gy többen. kedvüket veszt
ve otthagyták a tanfolyamot. 

Az ilyen, bá,ná&1J1ód megnehez.eti a 
mulflkaerö biztosítását, meg;nehel'JÍti az 
őszi cstícsforgalom'ba'll a koosiforduúó 
csök"<entését, szállítási felaidtain'k 
fejlődését. Az ilyen báná54Tlód kövel
ke�ménye, hogy egyes helyeken nagy 
a munkaeröván,dor',ás és például az 
emúlt  !€évben felvett új •,1ődol gozók 
közül mintegy 800-a'n elihagyták a 
va&utat. 

Mindezekért a hiányct;>Ságdkérl stí
ly0s felelös.ség rerhel i a ,rozlekedési 
és postaügyi minisztérium vawti fö. 
os.ztá 'y1ánafk egyes szak0&ztályvezetöit. 
A vasutasszafoszervezet elnöksége 
löbbs�ör is fe!szól itotta őket, de még 
Java� a tot sem tettek a .  fennálló ,hiá
nyossá,gok meg&2lünteté6ére. Arra hi
vatkoz!atk, hogy nem á-J[ rendelkezé
sü",re beruházási öi;.,;-zeir. Nem keres-
'ek má6 megoldást, pedig · 

nagyobb beruh'áz-ás néi'kül is meir
javíthatnák a vasutasok egyes he
lyeken elhanyagolt"" •�zá!lás- és 

piheno"hel yeit, laktanyáit. 
Dombóuárott például csak vissU! !rell. 
l ene adni ai.-t a nyolc he�yiséget. amit 
a szakszolgálat a forgalmi laktanya 
1 3  helvisée-bol más célra el'vett. Ak
kor jutna hely a nehéz szolgá,Jatfól 
el,fá-radt vastrtasollma•k és nem k-ef:'.ene 
az ét'<ewhelyíség padja•i11 vagy köve
zetén eltö't-i,ni pihe1őidejülk-et. Ezt kel
!•ene tenni Vámosgyi>rkön í<S, ahol 
,.,-oda cejára vették el a longalmi ·c10:. 
gozók laktanyáját. 

Az új munkásakról való gonclosko• 
dás elhanyago!á&áérl felelősek 

wakszerveze.tünlc területi blzott�
gai, amelyek lebecsülik a munka. 
vé-delmi, szociális feladatokat és 
nem hajtják végre következete-

sen elnökségünk határozatait. 
Fe:e:'őse'.( az egyes üzemi t>izdltságok 
1s, mert nem harcolna•k az új és régi 
vasutasok érdekeiért, eltűrik, hogy a 
pihenöszobákll>ól irodáikat csí-,1áljana·Ic. 
nem 1eplezirk le az ePenséir meginyi
k1Vkozásait. nem fo'.-ytatnak nevelló
mun·<át aa: újonmn felvett dolgt>zók 
köroh. 

.A.z őszi csúcsforgalom sikere, J,al
esetmentes lebooyolítása, száHítási 
terveink teljesítése, népg-azdasá-
11"t1nk érdeke meirkíván_ja, hollV 
mind üzemi bizottságaink, mind a 
s,zak&Zo!g.álat vezetői sokkal na
gyobb segítséget nyujtsanak az 
újonnan toborzott vas\lfasoknak. 

Az üzemi bizott6ágok és bizalmfa·k 
'kísérjék á,ll�.ancló li,gyelerrimel ez új 
dol.gozók szoci:ál-is helyzetét. 

Követeljék meg a komiány rende· 
leteinelc, a minisztertanács nödolgo
zókkal kapcsolatos, május l9•i ha
tározatának pontos végrehajt.ás.át. 

E'.'lenőrizzék az új dó!gozók szaikm-ai 
oktatását. biztooítsá•< számukra a po
liti·kai, kulturális lefödés és sportolás 
lehe:öségeit. Segítsék őket, hogy le 
tudják küzdeai új munka-területük kez
deti nehézsé,geit. 

!,gy elémetjü'<, a1111int azt ezer és 
ezer példa bizonyítja, hogy az u1onc 
nan toborzott munkások meg.szeretik 
a vasútüzemi munkát, maguk is lel• 
kesen, tevékenyen részt .vesznek cél
kitűzésü:nk. a háromnapos kocsifor
duló megvalósításában, 

Kvassal. István, 
a közl)Ollti Munkavédelmi Osztijy 

vezetője. 
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DICSŐSEG 

A LEGYŐZHETETLEN 

BÉKETÁBOR VEZÉRÉNEK, 

NÉPÜNK 

NAGY BARÁTJÁNAK, 

A NAGY SZTÁLINNAK !  
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1 95 1 .  ÉVI AUG USZTUS 20-TOL OKTO
BER 31 IG AZ OSZI FOR'.iALMI VER. 
SENYBEN A LEGJOBB ES KEVESBBÉ 
JO EREDMÉNYT ELE:RT SZOLGALATI 

H ELYEK. 

FORGALMI SZOLGALAT 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
1 Miskolc személypályaudvar. Az 

egv kocsira eső mozdítás! egységidöt 
1 1 9. a tehervonatbk terhelését 126. a 

személ�·�ri · litó vonatok menetrendsze
ri.ntl índf•üsál 1 10. a tehervonatok me
netrendszcrintl ind[tását 105, a kocsl
l!lrtózkodásf egvségldö1 11 6 száza'ékra 
tel,les!tette. Az anyagtakarékosság terén 
az idényszabványhoz viszonyítva 29 
száZalé-kos megta karítást ért el. Az ál· 
lomáson közlekedő vonattal ba!eset nem 
löMént. összes pontszáma 2 1 2. 2. So. 
mosköújfalu. összes pontszáma: 1 89. 
3. Nyékládháza, Osszes pontszáma: 1 7 1 ,  

KEVÉSBBÉ J O  EREDMléNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK; 

1 .  Bicske, 2, Budapest-Dunapart. 

VONTATÁSI SZOLGALAT-

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1. M iskolc, fütóház. Mozdonyjavftásl 
költségüke-t a tervhez viszonyítva 8 szá
zalékka1 csökkentették. Az egy üzemi 
mozdonyra eső napi ki!ométerteljesft· 
rnény a célkitűzéshez vlszonyitva 22 .. i:; 
százalélGkal emelkedett. A „2000 tanná.s"' 
mozgalomban a napi többterhe!és a cé> 
kitűzéshez vJszonyitva 540 ponttal eme,!
kedetl A „mosástót-mosásig'' mozga
lomban a mozdonyok kilomé:erteljesit
ménve 58 szazalé'kka1 emelkedett. A 
,.Miriden út .lövedelmezös.¾J;éért" mozr.-a
lomban a vonaM mozdonyszem.J.�Jyzct 94 
százaléka ve<,z részt. Szénmegtal<.arítá
suk a tervhez viszonyítva - 11 szá7,a
l ékos. A vontatási szemé!yzet hibáiábó! 
3 szolgálatképtelensé<1 fordul t  ,e/ö. Bal
eset nem történt. összes pontszáma: 
950. 2. Szombathely, fűtőház. 3. Szol
nok,, fatöház. 

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

1 Hatvan, füt6ház. összes pontszáma: 
- 352, 2. Kisújszállás. fűtőház. összes 
pontszáma: - 803. 

PALYAFEN IITARTASI SZOLGALAT. 

A LEGJOBB SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Kiskunhalasi osztálymérnökséq. Át· 
)agos te1Jesítési százaléka 127 száza:ék. 
Az összes munkaórák 90 százalékát vé
gezték teljesítménybérben. Az egy ko
csira eső ki- és beral,ásf átlagido 0.36 
óra. Az osztáJymérnökség he:yes mun• 
kamegszervezésével komm_unista . 10 
percek beindításával .  valarnmt a faJla
gos órák terén a kellő_ m�nl�abe�ztá"-· 
sal érte el magas szaza:eka t. összes 
pontszáma: 71 .20. 2 Bajai osztálymér
nökséq összes pontszáma: 65.20. 3. 
Hódmez6vásár'1ely! osztálymémökséq. 
összes ponts2Jáma: 64.20. 

KEVÉSBBÉ JO EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI H ELYEK: 

t. Székesfehérvár. osztálymérnöi<séq. 
összes pontszáma: 43 45. 2. Sátoralja
újhelyi osztálymérnökséq, összes pont 
száma: 42.20. 

KERESKEDELMI SZOLGALAT. 

A LEGJOBB SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Budapest-N yugatl-pu. kereskedelmi 
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ELJEN 

A BEKET VÉDELMEZÓ. 

MAGYAR NÉP VEZETŐJE. 

A SZOCIALIZMUST ÉPÍTÓ 

MAGYAR 

DOLGOZÓK PÁRTJA ! 
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HA B CI JELENTÉS 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

GOCPONTI ARUIRANYITO: 

A LEGJOBB ÉS KEVÉSBBÉ 
JO EREDMENYT ELERT DOLGOZOK 

KI ÉRTÉKELÉSE. 

FO RGALMI SZOLGALAT. 

RENDELKEZő ÉS VONATI N DITO 
ALLOMASOKON: 

egy kocsira: eső mozd!tásf egységidöt 
105, a lehervonalok terhed:Sét 1 15. a 
tehervonatok menetrendszet•intt inditcl· 
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sítette. 2. Szepesi Já;ios fökocsimester, 
Miskolci szpu. összes pontértéke 1 5  
pont. 

. GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
KOCSI MESTER; 

LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 
ALLOMASI I RANY iTO, RENDELKEZO 

FORGALMI SZOLGALATTEVő (1.. ,. a. és 1 .  Gombos 1. István kocsJmester, 
1. b. csoportba tartozó állomásokon): 1 Nyíreqyháza . összes �ontért€ke 0. Gon· 

datlan szol�á:ata ko\"etkez.Lében egy 
l Horváth István intézö, rendelkező kocsi kisik!Ött. 

forQalml szo!qálattevö, Szolnok. Ö!:"9Z8!11 
pontértéke 186 pont. A 24 órás vonat- LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
t��:J�

1

i rr•� ��:,éi�����gt
o
�e�!;: FORGALM 1 5ZOLGALATTEVőK: 

renlszerlnti indítását 1 10. a tehervona. 
tok menetrcndszertnt i  indítás.át 90 szá
zalékra lel.lesítette. A 4-es mozs;(alom
ban közlekedetl vonatok számát nö
vo!te kfteIJes[tése 163 százalék. 2. Nyit.. 
rai Dezső intéző. rendelkezö foro.almí 
szolgálattevő. Miskolci szpu, össz:es 
pontértéke 1 18 pont-

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
DOLGOZOT NEM KöZOLTEK, 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
FORGALM I SZOLGALATTEVőK (I I., I l l .. 

I l l .  a. csoportba, tartozó ál lomásokon): 

1. Töröcslk István forga lmi szolgálat
tevő, Nyékládhúa. összes pontértéke 
1 9 1  pont. A 2d órás vonatlor�almi te1·· 
vet 80. a tehervonatok terhelését 198. 
a személyvonatok menetrendsz.erintt in
dítását 1 10. tehervonatok menclrend· 
szerinti indítását 1 10 százal.ékra tel!e
s[tette. A 4-es mozj!a�omban köz'ekedet• 
vonatok számát növelte teljesltése 153 
s1..A1.alé-k. 

2. Maróti Béla forgalmi szolqá lattevc5, 
Barcs. öss�es pontértéke 126 pont. 

GYENGE EREDMENYT ELERT 
, FORGALMI SZOGALATTEVO: 

t Völlner Jenő főellenőr, forgalmi 
szolqálattevc5„ Zalaeqerszeq, összes pont 
értéke 44. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT° 
VAL TOKEZELOK, VALTOOROK: 

1 .  Jó Miklós váltókezielő, Kazincbarcika. 
ó�szes pontértéke 152 pont. Szemé1y
vonatok menetrendszerinU inditását 1 1 0, 
a tehervonatok menetrendszertnti Indi· 
tását 100. a göztartási e<!vsé.<(időt 2íHl. 
az egy kocsira eső mozdítási egységldót 
1 26 százal6kra te'jesített.e. Vonatot .lel· 
zöné' nem tartott fel. 

2. Boros István váltókezelc5, Sopron
Gy. S. N. V. összes pontértéke 133 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
VAL TOKEZELő: 

t. Szentesi József váltókezelc5. Kd
bánya-felsó pu. A 3294 sz. vonatná1 to
!atásközben aláváltást l<övetett el. 

LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
KOCSI M ESTEREK: 

1. Sebestyén Pál föl<ocsimester, Szol• 
nok. összes pontértéke 156 pont. Az 

1. Végh Sándor fóál lomáselől)áró, 
Sajókaza. összes pontértéke 192 pont.  
A késett szemé!yszáJ.litó vonatok menet· 
rendszei�inli tartózJ.::odá.sának lecsö!"ken• 
tésében 160, aa; á! 1omáson ttn:,rJeg-es 
totatAst vég1..ö tehervonatok tartó;�.kodá
sának csökentésében 197, a l<ocsttartóz
kodásl egystgidö te· jesités�ben 1:35 
sz.:izalékot ért el. 2. Hálmán József for
qalmi szolqálattevö. Középriqóc, összes 
pontértéke 1 77 pont. 

GYENGE EREDMENYT ELERT 
FORGALMI SZOLGALATTEVOl' N EM 

KöZöLTEK. 

LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 
YALTóKEZELőK ÉS VALTOőRóK: 

1 .  Bürqe Ferenc váltókezelö, Csokonya
visonta. összes pontértéke 170 ponL A 
közie:....edetl késetl s1.emély�zá,l litó vona. 
tok Lartózkoclásának c::.ökkentésében 
1 1 0, a tényieges 1 olatúst vegzö teher
vonatok ta,�tóz.kodAsclnnk csökk-en l é�é
bel'l 220, a kocsitarLozlcodásl egység
Idő te:jesftésében 146 .c:izüzalékot érL el. 

2, Szepesi Lajos valtó6r1 Sajókaza. 
összes pontértéke 192 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
YALToKEZELO ES VALTOOR: 

1 .; ';j 

1. Szekeres Sándor váltóke21e:J6, Tisza
tenyő_ Szolgálatában aludt. 

VONTA.TASI SZOLGALAT. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYVEZETőK ÉS FtJTOK: 

1. Tassi Mihály sztahánovista Jelvé 
nyes mozdonyvezetó, Szakály Ferenc 
sztahánovista jelvényes fOtó és Csonka 
Mihály sztahánovista fütCi. összes pont· 
értékük i9o pont. Szegedi fth. Az egy
mozdonyra esó napi kilométer telJesft� 
ményüket a cé!kltOzéshez viszonyítva 76 
százaléi<kal túlte' jesilették. Szénmeg-
takaritásuk a tervhez vlszonvilva 2S 
százalék volt. Moz<lonyjavftá9r köl tsé• 
gük 322 forint. C:::zo!gáJa1ukhan ba:eset 
és szol(!'álatképle'enség nem fordu,!t elö 
A mosástól-mosásig- moz.f[a1omban ez
idel'l 19.500 ki'.omé•ert te:tek mc<!'. Több 
terheléc:se] toviibbítnttak 11 vonáto:. A 
többte-rhe'és átla"a 39 sz;iza'él,. 1 7  <trb 
4-es összekapc�o!á�ú mozrralmi vnnn o� 
továbbitottak. A minden ú.L _iövede·me
zílségéért mozi.ralornban ré�ztvesziiek éc: 
teljesHményüket klértélceliJ<, VonatJaikat 
késésmentesen továbbítják. 

2. Csiki József sztahánovista moZ1dony� 
vezeti! Csál<1 Ferenc fűtő, püspökladányi 
fth. összes pon ,;nc;l,ük 169 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELÉRT 
MOZDONYVEZETőK ÉS FOTOK: 

1. Tóth István mozdonyvezető, tapolcai 
fth. Vizh•Uny miat;. mozdonya s7.-0'gálat
képtelenné vá!t. és e?zeJ az ü�zl for
galom zavartaiarn:;é!gát nag:,·mert. 1'.,ben 
ve3zéh·ezteue. 2. Komanda Ede motor
vezetó. Kecskemét HV. fth. A mozdonv
fo1·d1tön hai?vta járó mo:orra) beféke• 
kezellen motorkocsj ját. amelv ford itá� 
közben a rordftüról leesett é� i$?V 60 
perc kCsést okozott az 524-es számú 
vonatnak. 3. Czanka József füt6 Ve&z
prém kUlsö fth. A munkafe,gvelmet Ja7.f. 
tolta az7al. ho.'?v az érte..s.ilés dacára 
szol,gálatra nem 1c1entkezett. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MERNöKöK: 

t .  Gerencsér Imre m, tanácsos, Pécsi 
iq„ IV. osz.rtály. November 7-re tett fel 
aMn 1.�c:áL 10 napo::il a határidő elfHr 
t�liesí1c1te. Vá'.tla!á,;:;a a1apján a GAzda• 
mozga•1om kiszé1eqf'tésének komoly lehe� 
tö$r'�et bf7:tosft. a p!szkoq �apo1 ú \ra
fe!h�o;;znáhic;i-lnak lehetővé tétel€vei. Egv 
szen1 és könn�·e,, megvaló�ilható J;fVR· 
potmn<:.=ó berenf!ezést javasol fütöhá· 
zalnl<ban. 

LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 
TEC H N I KUSOK: 

t. Fodor István m. tiszt, Béké-scsabai 
fth. Jó szerve,.�c:et blztosftotta a vonta
tási múhe'y tervének leliesllését. 
E:6re'.4tási1vaJ a szűk keresztmet.c:zete
ket klkü�zöböli, a mozdony- és kocsi· 
mfihelvek te1fec:itménvét a rn lnő�ég! 
munka rt�yelembevé•elév.ei 136 ,o;Zá.za
lékról 173 százalékra emelte. A Gazda· 
mozgalom keretében megszervezte és 
bevezette a me.szlakaritasok nyltlvántar-• 
lását. Anyaggal és szerszámmal a hozzá
tartozó 2. Simon János m. intéző, Naoy
kanizsa-i fth. 

KERESKEDELMI SZOLGALAT 

SZALLITASI TERVELLENORöKNtL 
LEGJOBB DOLGOZO: 

1'. Naqy László tervellenör, FQzes 
abony állomás. ös-;;zes pont,száma 175. 
Az ötnar,o,,:; beraká.c:ii terv és tényszámok 
köztJ eltérés és a súlypontt fuvarozta• 
tókra megál!apított ötnapog berakási 
terv é-s tényszámo,k közti eltérés hél 
S7..áUt'ék vo1t Az 1t�ányvonat1 tervet 2 1 5  
száza'ékra fe-ljesltette ki. A gócponU 
árulrány!•óval szoros egvüttm(!ködésben 
minden rejtett tartalékot feltl\rva az 
lrányvonatképzés ezen belül a három
Mr>os kocsiforduló feltárására töre.k· 
szik. 

2. Rózsa László tervellen6r. Bpe.st, 
Ferencváros. összes pontszáma 160. 

KEVtsBBÉ Jó EREDMÉNYT ELÉRT 
TERVELLENőR: 

1. Szabó József tervellenör, Kaposvár, 
összes pon !száma 36. 

1 .  Anta1 Ferenc gócpont\ áruirányltó, 
Füvasabony. összes pontszt!ma 175. A 
•"'3.kodási időt 100 százal ékra, a koc.-sl· 
kihasználást 1 45 száza1ékra te'iesített& 
Id. Az ir-dnyvonatf Lervét a terve�lenör
rel szoros együttmúködésben 200 száza
lékban teljesítette. 

2. H i r  Imre gócpont! ár1.1lránylt6, 
Dorog. összes pontszáma 160 pont. 

GYENGE EREDMÉNYT ELERT 
GOCPONTI ARU I RANYITó: 

1. Pintér Béla gócpont! árui rányltó, 
Kiskunhalas. összes pontszáma 34. 

PALYAFEN N TARTASI SZOLGALAT. 

PALYAMESTEREKNÉL, VONALTISZTVI
SELOKNÉL LEGJOBB DOLGOZO: 

1. Mezei Lajos főpá'yamester, Kiskun
ha•lasI osztálymérnöksáq, X. pm, sza. 
kasz. ös�zes pontszáma 50.80 pont. 
�zakac7.ának átlagos k1Lel\esité-.c:;e 155 
�7..á.za'ék. A do!gozók fe!merOlt munka
óráinak pq száza'ékát vészezték el 1el.le• 
sftménvbérben. Rocsi ki- és berakást 
tdele 0.35 óra. A szakasz do'gozói rnil
szak1 oktatásával segítj a Johb munka
módszer a'·kalmazására. Szakaszán bal• 
eset pálvahlbábói nem fordult elő. 

2. Éles Lajos főpályamester, Nylregy. 
házi osztálymérnökség. IV. pm. s.zakasz. 
összes pontszáma 46.80 pont. 

LEGJOBB EREDMt.NYT ELÉRT 
SZAKMUN KASOK: 

t. Valecskó Zoltán kályhás, Omis�olcl 
osztálymérnökséq dolqozója. összes 
pontértéke 66 pont. Kályhaátr&kási mun
kfi..knlii már hosszú időn keresztül tart}a 
a 242 száza:ékos átlagos kltelJesítését. 
A felmerült munkaórák 88 százalékát 
véo:ezt& teli>es!tménybérben. A leo;több 
anyai?ot ta,karí;:Ja meg azzal. hoJZ'Y be
kapcsolódott a Gazda-mo1'fa1omba. a 
használt anvagot ész�7erúen felhasz.. 
nA•Pa. minö�é�i!eg- kifogástalanul, se:eJt
men tec;en dolgozik. 

2. Papp László kőműves, Magaséplt. 
mé-nyi osztálymérnökséq dolqozója. ösz• 
szes pontértéke 64.80 pont-

LEGJOBB EREDMtNYT ELÉRT 
SZAKMUN KASOK: 

t Gerlak; Károly l.akMos. va,,szerke
zett munkáknál 1 56 száza!iékos ered· 
ményt ért el. Munkamódszeráta<ló, h!
dá.sz brlgádban állandóan oktatja mun
kalársalt. munkafegyelme, szakmai ké
pessége példamutató. Anyagtakarékos
ság terén komoly eredményt ért el. Se
lejtrnen tesen do!gozik. Szerszámait a 
Kuznyecov-mozga!-0m keretében karb.an 
tartja. 2. Zátrok István fúrós átla,2os 
százaléka 152 százalék. 

100 ssázalél< alatti do!.gozó az elmtllt 
dekád alatt nem volt. 

LEGJOBB ÉS LEGGYENGÉBB ERED
M ÉNYT ELÉRT BRIGADOK 1 9 5 1 ,  ÉVI 
AUGUSZTUS 21-TőL OKTOBER 31 -IG. 

FORGALMI  SZOLGALAT, 

GURITASNAL LEGJOBB EREDMENYT 
ELÉRT BRIGADOK: 

l!arta Pál és brigádja, Dombóvár. A% 
állomásra mertá!:apI�ott vonatszétrende
zésf műveletek egységidejét 164. a le• 
guritott kocsik mennvlségét a tervhez 
vli:.zonyitva 164 százalékra tei iesi'ették. 
Szolgálatukban ba'ese, nem fordult elő. 
ös.c:-zes pontért ék ük 256. 

fónlSl<séqe, Az áeagos rakodás; idöt 18 ,--------------------------------------------------

Pásztor István guritásvezetc5 briqádJa, 
De!>recen. Az. állomásra megállapitott 
vonatszétrendezési múv&�e-tek egység

-- ide,iét 124, a legurított kocsik mennyf-1 �é�él a tervhez Vi<":zonyHva 1?.5 száza
Mezei doktor mellett van. Ezt mondta: l&k1'a teljeslt t ették. S�o•�álatukban _bal. 
akármikor jöjjek vissza belegá'lomány- t1�� ;:,ru fordUJlt  elő. összes pontért.é
b•a, ők <'isszavesznek. mert tudják. 

százalékkal csökkentette. Kocsikiha.sz, 
nálási tervét 1 28 s1.áza'.-51,ra te'le-::;ilett(' 
Állomási kocslkJhaszná•'ásl tervét 97 
szá�lékra telJe<,ftette. Irányvonatkép7..€'� 
terén 166 száza'lékot ért el. ötnapo1i be• 
rakOflR.s1 tervét 100 százalékra teljes1 

tette At1agos foglalkoztatási fokát 92 
szá7,a'ékra emelte. Anyag-t3.karéknc;�:!irr 
terén tervükhöz képest 30 százaléko· 
me1?takari1ác;t értek el Arn1drec;et 0.P.., 

.szá7Alékban fordult elő összes pont
száma: 299, 2. Misk°'c. sz-emé'yoálya
udvar, kereskedelmi főnökség. összes 
pontszáma: 297. 3. Gyór kereo::;kedelmi 
f6nökséqe. összes pontszáma: 284. 

KEVÉSBBÉ JO EREDMtNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

t .  ft,jkospalota-U rpest kereskedem, 
föhökséqe. összes pon� ... z�m=i.: - 3 1 ,  2. 
Szob, kereskedelmi fönökséq. összes 
pontszáma: - 74. 

M O H ELYI SZOLGALAT. 

A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1 .  Landler Jenó JárómúJaVltó Dzemi 
Válla lat. A vállalat idöarányos tervét 
109 százalékra teljesít.ette Az 1000 te· 
1enléti órá.ra e.ső e�·ségte'1e::.ftményE' 
3.20 egység, Tervszerűsége 95.9. Vá!la• 
lását 1 46 száza,!,ékra tellec;itette. Anvasz 
takarékoc:ciá�ban 1 röre eső érték 74� 
torin t összes pontsZ!áma: 38.34. 2 
tszakl Járómajavitó üzemi Vál lalat. 
összes pontszáma· 36.97 3. - S201nol<f 
Járóműlavltó Ozemi Vállalat. Osszes 
pontszáma 31 ,20. 

KEVÉSBBÉ JO EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

t Szombathely; Járóműjavltó Ozem• 
VálÍalat. Tervét 98.6 s,ázalékra teliesi 
tette. Termelékenvsége 3.06. Terv• 
szer(!sége 92. l .  Vállalás�! nem telJesl· 
tette. mivel a tervteljesit-é.:;.ben 1s t�ma 
radt.  E� főre eső me.'!'takaritott er'é1, 
760 rorinf. Osszes i,ontértéke: 28.88, 2. 
Debrecen; Jár6müf.:.vitó Ozemi Vállalat. 
összes pontszáma: 22.64. 

MEZEI ÉS PINT YŐKE HA R CA 

E G Y BETE G  K ÖR ÜL 
Vannak nálunk még o·yan emberek, 

akik n,ég mindig nem akarják látni: a 
dolgozó népé a lwtalom és az ufl!lk 
orszáaáhól a dolgozók hazája lett or
szágunk. Az ellenség igyekszik a ke
vésbbé öntudatos dolgozókat felhasz
nálni. A felalvizsgáló orvosi rendelő
ben tapaszla'tuk például, hogy 

egy versenyle1ajánlás keretfben 
több beteget „kiírtak". akik még 

munkaképtelenek voltak, 
dolgozni nem tudtak és egészségi álla
potuk is súlyosabb lett. Az ilyen orvos 

úgylát•zik nincs tisztába azzal, hogy 
nálunk legfőbb érték az ember. 

Persze van olyan eset is. akinek te
her a munka, hogy kél-három napra 
felvételi magát betegállományba. s fel 
is veszik. 

Most az én esetemet szeretném el
mondani. Kórházbóé való visszatérésem 
után {0-én eime,,'em dr. Mezer kezelő
orvoshoz. Másnap l l-én behívtak fe
lülvizsgálatra. Itt az ellenőrző orvos 
kiirt anal. ho!l,y iilü 11111.,/·rfr birok ,,é

gezni. I gy munkába is álltam. Itt ta
lálkoztam Pintyőke kartárssal, aki 

hogy betea ,•agyak és addig pihenhe- SI KTOLATASNAL LEGJOBBB BRIGAD 
tek. ameddig jólesik. Azért irt ki az (osztályon felüli 1 . ,  1 .  a,, 1 .  b. csoportba 
elleniírzö ort•os munkaképesnek, mert sorolt állomásokon): 

ily,enidnyú l<!<laján!,ást t'lll1 a Debreceni József kocsirendezó brl-
vasutasnapra. ?.,�:t ��
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;,;��fi� Egyébként arra is biztattak. hogy egységldöt 105, a tehervonatok te.rhe'é
mondjak le f1mkciómról, ne legyek sét 1 1 5. a tehervonatok menetrendsze-
üzemi bizottsági titkár. ez nem nőnek 1"�.:d r:;.;:�
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való és irfegkimerültségem a jövőben ve!ték te!jes!tésük 163 százalék. ösz• 
is t'iss::alá mert t ,í/zsúfolt a mun· szes pontértékük 186. 
kaköröm. Mezei doktor azt ajánlotta, Czlfrasz Ferenc tolatásvezető brigád
hogy kérjek könnyebb beosztást. En �ál
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azóta is dolgozom. d-e munkaköröm mozd!tásf egységidöt 137. a tehe,--vonatok 
csak annyiban vállozott meg, ho!l,y �';,';,hJ'�;�i
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felada�aim még nagyobbak lettek. En teljesltették. összes pontértélkük 161 .  szívesen végzem, me�t érzem és tudom. 
hogy munkámma' elősegítem a szocia
lizmus felépítését és le fogunk szá
main, azokkal az elemekkel, kik min
ket munkánkban gátolnak. 

Dé2si L'ászlóné 
Budapest-Ferencváros vonal

felelőse 

SIKTOL,.. , ASNAL LEGJOBB BRIGÁD 
( I I., Ill., 1 1 1 . a. csoportba tartozó 

állomásokon): 

Egy „hosszúlejáratú0 versenyvál la lás története 

Füves! János tolatásvezet6 briqad)a, 
Tatabánya-felső pu. A 24 órás vonat· 
for,f!a!mi ter"Yet 1 00. az ep,y kocsira esö 
mOZdltási egység-időt 109, tehervonatok 
Lerheiését 130. tehervonatok menetrend
szerfnt1 Indítását 130 száZa�ékra telje
sít.ették. A 4-es mozgalomban közleke<l
tetett vonarok sZámát növelték, teljes!· 
tésOk 1 23 s2áza.lék. összes pontérté
kük 1 12. A szeqedl vasútiqazqatósáq Uzem_ 

bizottsági taqjai folyó évi július hó 4-én 
az ötéves terv sikere érdekében hosszú
lejáratú versenyre htvták ki a debre• 
ceni és miskolci iqazqa�ósáig dolqoOOit. 

A miskolci vasútiqazqatósáq vala
mennyi Uzem1 bizottsági taqja osztatlan 
örömmel foqadta a versenykih fvást. A 
tönieqck szé-leskörű mozqósitása és 
eredményes tudatosító munka után fo
lyp évi Július hó 4-ével megindult a 
dolqozók nemes versengése az qazda
sáqosabb1 qyorsabb és forqalombizto· 
sabb vasúti közlekedé;sért. nem kis 
eredménnyel. 

A versenyszerzödés értelm&ben min
den hó 1 0-iq közölni kel lett a verseny
társakkal az e\6z6 hónapban elért ered
ményeinket. 

A mlsl,olci iqazqatóság meg Is felelt 
lelkiismeretesen ezen kötelezettségének, 
mert első kiértékelését augusztus 1 0-én 
meqkOldte versen,ytársa-i,nak és azóta is 
minden hó 1 1 -én pontosan táJékozt.atJa 
mind a szegedi, mind a debreceni va
sútlqaZqatósáqot 'e1ért eredményeiröl. 

Szomorúan tapasztal juk azonban. 
hoqy a két versenytársunknál a biztató 
kezdet után •• m.eqfeneklett" a hosszú
lejáratú verseny Uqye, mert a debreceni 

igaz.,gatóságtól ezldelg méq eqyetleneqy 
értesíbést sem kaptun,k és a versenyt 
beinditó szeqediek is csak az els6 hó
napban kUldték meq klértékelésüket. 

Azt kell gondolnunk, hogy a szeqedi 
és debreceni versenyadminlsztrátor elv 
társak helytelenül és könnyelmtlen foq
Ják fel a munkaverseny kérdését és 
nem tekintik annak, aminek nilqy pár
tunk tanitása értelmében tekintenünk 
kell, a szocialista fejlödés legft5bb moz
gatóerejének, újabb és újabb eredmé
nyekre serkentő n.igóJánakl 

Z.  BURJAN ISTVAN 
Miskolc, iqa:ogatósáq 

Alapi János tólatásvezető és b� 
qádja, Eger, A 24 órás vonatfor<!a"ml 
tervet 96. az egy kocsira eső mozdítás! 
�f'!'v�ée-idöt 1 34, a tehervonatok terhelé
sét 1 2 1 ,  a tehervonatok menetrendsze.
rtntJ lndilását 105 százalékra telJesltet• 
ték. összes pontértékük 1 1 1. 

FORGALMI  SZOLGALATNAL 
LEMARADT BRIGAD: 

Morál< Antal és brigádja. Békéscsaba. 
Gondatlan munká)ul< következtében 
váltófelvágás és kocsH<fsJkJás történt. 
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A jegyrendszer eltörlés e, az ár- és bérrendezés 

jobb és f egyelmezettehb munkára kötelez 
A vasutas dolgozók több és jobb munkával hálálják meg 

az újabb gondosko�ást pártunknak és kormányunknak 
Ö römmel é„ mege'.égedé&se� fo- mányzatunk a munlicabéreket é:; füeté· 

gadta m:,1den vasu as do:gozó seket is íclcme:te. mint aho2\' ie.en
a m ,ni;;z•ertanács „A.;, á'tamvasúli tős.en emelte a családi póh�k öss.zegét 
hauidijas dolgozok munkabérének fel- és az új rendsurre való átlfrés mcg
emelésérö: és az állanwusúli do:gozók könnyít�e érdekében a doigo1.ök októ· 
mw1Ju1�iszo_1�f!úra_ . uoti�rkoz�

. 
egJJéb I tó_beri fizetés� 10 százalékának _kiii•ze)é

rendezeserul szolo halarozatat. K.ozel .se! is eagede yezle egyszen iuttatas-
74 m: . ' ió iori;11 az, am't pár,unk ja- k<'nl. Az e:tenséR" egyrc·má•ra kapja a 
,as a· ára a m'nisztenanács jut,aL a csapásokat és mos! újabb fondor a lon 
Yasutas dolgo1.ók jobb és szel>o é'..eté- iöri a iejét l\yi l\'án mindent eiké,vei 
nek biztosílá<>&ra. majd, hog} a párt. és kormányhatáro·  

Pártunk kezdeményezésére a Ma
gyar l\épköztán;aság minisztertanác<1a 
rende·:etet fogadott el az ál 'amvasúti 
dolgozók bérrendezéséröi 

Az a lapbérek á ltalánosan emeJked. 
nek és az litlagosnál n agyobb emelés
ben részesülnek mindazok, akik foko· 
zott iele'.iísséggel járó munkát végez
n.-k. Emellett magasabb bérosztályba 
�orol a rendelet sok fontos munkakört, 
elsösorban a forga Imi. a rnn!a1ási, a 
pályafenntartási és távközlési szo:gá
lRlban Az új prémiumrendsz�r maga 
sahb keresetet biztosít a nagyobb tel
jesítményt elérők számára. 

ka!,ör .szerinti bfre nem ha . adJa meg 
az 1 OOO lor· ntoi. 

A rendelet kimondja. hogy a Magyar 
Allamvasutak havibéres do:gozóinak 
jelenlegi munl<abére munkájuk jelen
tőségéhez és a feladatukkal járó fele· 
lősséghez viszonyilYa elm�radt a nép· 
gazdaság egyéb terii :ete1n  dolgozók 
munkal>érétő!. 

3. A havidi ja,, dol!/;ozók munkakör
szerinC havi bérét 

havi 1001 -2000 forint közt 1 8  
.százalék.a( havi 2000 forint ie!eH 

15 s,z,áza'ékkal kel l  fe'eme'ni. 
5. A prémiumokat é pút'.él,01 al. 

C2yancsak 1ia2v örömmel és hálá- zat ha a:rna<S jelentö:<égét csökkenl6e. 
A vasutasok felemelt fizetése után kell 

az ár- és bérrendezésben meghatározott 

15-21 százalékos emelést fizetni 

egyes prém'umok J;.i'\·ételé\el. a iizelés 
nagyságimack mcgfe'elöen it tatában a 
fent meghatár-020 t mérlé,hen ke 1 
emel n i .  va l  fogadták rnsutasaink a Magvar 

t\'épköziársaság ,v\inisztertanácsának 
és a Magyar Dolgozók Párija Köz
pvnti Vezetöség·ének december 2-án 
közzétett határozatát a iegvrendszer 
megszüntetéséről, az ár- és bérrende
zesröi s a mezőgazdasági termékek 
fori;!a1mának felszabadításáról. 

í tt  ismét láthatták dolgozóink, hogy 
a párt, Rákosi el,·!árs, kormányza
tunk gondol a vasutasokra : mert a 
munkabérek és iize!ések eme:ésével 
kapcsolatban kimondja a határozat: 
,,Azoknak a doli;!ozólmak. akiknek fi
z:etése a minisztertanács korábbi ren
ddk,•zésP én, méhen 1 932, i:muár 
J -től emelkedik (pedag-ógu,ok, rn., . 
u(a;ok, postások stb.) 1 952. január 
! -!öl ie eme 1 iiwésük után ke. I a szá. 
zalékos eme,é:;t fizetni." 

Ez pedig g\'akorlatban annvit ie
lcnt, hog, a mar rendezett bér ö»ze
gét to\'ább: 1 5-:l l százalékkal emeli 
a karmám·. 

Az ár· és bérrendezésnél a jegyrend. 
szer megszüntetéis�nél ismét megnyiin. 
nu' pártunk szerető gondoskodása és 
u11va11akkor elismerése azért a jó 
munkáért. a mit a vasuias do!gozók 
a felszabadulás pil lanatától kezdve 
pártunk hivó szavára és útmutatása 
s,:erint véQ"eznek. 

Pim fr József orosház i vá :tókezelő 
m'.nden _becsületea _vasutas doigozó 
gondolatat fe,ez,e ki , amikor kijeJen
ie!te: ,.Egyszerii munkásember ,,a. 
gyok. A Horthy-rendszerben sohasem 
kaptam egy ió szót, most :á:om 
bizony, mit je.'e•it nekünk a szebb é;; 
bo!dogobb éle.. !\ em tudom magam 
sup sULvakka/ kife;ezui, de ígérem. 
hogy a munkaterü:etemen még ébe
,e�ben és polllosabban fogom a szol
ga/a,/ornat ellárni. l(öszönjük pártunk. 
nak, Rákosi elvtársnak a rólunk ualó 
gondoskodá<át. ·• 

A ,·asutaookrói v.a'ó go.1<l0&i-todáiS 
ma már lerm<!szelesnek '. Űnik Azon
ban, ha egr kicsit visszafelé fordítjuk 
!ek:-nle1 ünket a mu'-tba, vagy tú:nhüruk 
hatá'.ainkon é6 vizsgálju'.,: a kapHaYs' a 
orszagok vasutas.a•nak he!yzeiét, aho: 
a „munhané'kü iség é,; a jogt,alanság 
6�J.tJa a vasuti)6 do: gozókat, akkor 
littJuk, . nu'.ye,1 alapvetően megváito
zo· t na 1uni< a vi l ág. 

A iegyrendszer megszüntetése, az á·r· 
és oorren<iezés nem egyedüláI :ó, csak ki
eg�zítii a.zokat a vívmányainkat, me
lyeKet ötéves tervünk eddigi végre
hajtása 60rán már  kapta1k a vasu:as 
dolgozók. A, aszód-váci vasútvon,il 
a most épiilö székesfehérvári á'-"omfü,' 
a 6át_ora!j�újl:elyi iíítőház új épü'ete: 
� . szl_al ,nvaro�, v,a5úfronal építése, az 
UJ bérrendezes a vasúton - mind 1'<rl
fejezöje a párt veze:te s,�ialista haza 
epítésének. 

Akadnak azonban a vasúion olva
nok, akik szeretnének a \'asutas do:go
zók örömébe kis ürömöt osöpögietni. 
Azok az e'.1enséges, fő eg jobbo:dali 
szociá.demokrala elemek, almk eddig 
bér- és éle1em<lemagógiájukkai arrói 
fecsegtek, hogy úgysem lesz a 11.!rren
dezés'böl semmi, miután hazudmásuk 
'Jy: Jvánv�ló :el '. ,  most köpenyeget for
dítanak s az árakról beszélnek. 

A jegyrendszer meR"Szüntetése per
sze, hogy magával hozta az árak ren
dezését is. De az egyes élelmiszerek 
és iparcikkek árában bekövetkező 
emelkedés elfensúl yozására kor-

Az ellenség megpróbálja lebe
csül,u a jegyrendszer eltörlé

sének, az ár· és bérrendezésnek jelen. 
töségéi. 

Sze1,encs ál omá:,on a do'.gozók ma
guk lep'ez·iék .e azi a kártyázó oon· 
dá: . akik a f'zetésrendezé„ e.,<>n 
k' abá tak. Arra hivat'koziak: nem tud
W, eita1 ani csa.ádjukat, ugya.iakkor 
többszáziorilitos tét e ekben káriyázták 
e1 pénzüket. A kárt} ázók kétlaki vasuta· 
sok, akik 4-5-6 ho'.,d íö' ddel rende: 
kewek. Ez a pé da is erfuívi azi a 
megá; !apítás , hogy 

14. Azoknak a dolgozóknak, ak' knú 
iize,ése a m'nisztenanács korábbi ren
de:.kezései érte mébe(l 1952 ja-nuár 
1 -!ö! emeiked' k (pedagógusok. V'1suta
,;ok, postások. sfö. ) .  1 952 január 1 <öl 

Az á: ·amva&út! doigozók bérrende· Rákosi e Y társ zarn!t, és o·,,asták a ielem-e!t fizetésű� ui iín kel l  nz  l. <'s 
�s.e köYeiően a Magyar Népköz,ársa- ,a-,ár;1apl 1apokban a központi ,·eze· :3. pontban megje:ö.t százalékos eme
ság M'n'  ztertanácsának és a Magyar töségi üiés�n mondott beszámci1ój,á' , a 'ést fizetni . 
Do goiÚk Pánján-a,k I<ö2pomi Vezető· páfl és a minÍ\5z:ertanács határozatát. Feleme i a ha· ározat a !;}erme;;e:; 
sége liatározatot hozoit A határoza: �:mondja a jegyrendszer ui,án járó csa ádi póilé'.,ok &szegét '"· 

1 jegyrendszer megsziintetéséről. fokozatos me1;szünletéfsé•. szabályozza Egy gyermek után 30 (eddig IS) . 
az ár- és bérrendezésről és a mezö- a fogyasztói árakat. majd a muil'kabé- ketlő után 75 (40) .  három utá ,1 1 35 
gazdasági termékek forgalmának rek és fizetések emeléséYei kapcso:at- (66 1 .  nt'gy utá n :? 10  ( % ) .  ö'. u án 

fe!sm1Wfításáról. ba-n , tóbbek közö t így ren-rlt>lkez' k: 300 ( 1 :30) , hat után 405 (edd' ::; 1 68) 
az ellenség hangjának hordo,zói, a A ha almas eseméayrő! már decem Az eg-ves elelmiszerek és ipardkkek forint s így tovább. 
munkafegyelem lazításának okozói ber l -én, e.,te 7 órakor érte.siil tek az árában bekövetkező eme!�edés e i Jensú- A vasutas dolgo,cik több és jobb 

ma, nagyrészt kétlakiak. ország dolgozói. A magyar nép szere- ·vozá6ára a munkabéreke, és i'zerése- munkáva .  há .álják meg a gondoskodást 
Az .yenek egyaránt gá·to. já', a mező- ,elt ,·ezére. a magyar do gozók a1yja, I,et az a ábbi mértékbe., ie' ke: nagy pártunknak és népi á:lamu-ik kor• 
gazdaság és a , a.sút s 7ocia' s .a  épi- Rákos; e\·'oir6 népi demokráciánk eme·n; úgy, hogy a felemelt bécek é<> mánvának. El , annak ,zám" arra. 
koét. A harag és gyii;ölet hangja ke:l, eg}es gazdasági kérdése · ,el iog'al ·  i,z„t:!Sl"k e'.söl>!ben a decemberben , ég- rmgi lendü'etükPt úgy iukonák, I.ogy 
hogy irányulia,1 mirldazok felé, ak'k G koz\'a ,  a rád'ó hullámain jelentet e be zett munka u· án keriiljenek hii'ze-
ra,u/a,, do,gozók fogas öröméi e akar- a jegv ren&.zer megiszümeté6ét. a me tésre · Sztálin elvtár� .sziiletésnapjára, 
Ják �enni, akik ha;:ug dema�ög,á.-.d z�aul�a-ei .áruk szabad iorga•rnát ar. 1 .  A '.dlé!b¾1'6 é;; teljesiunénybére,; december 2 1 -rc gyözelmesm be-
ak.arjúk a muuka;egyelmet uláá;;n,. arak és bérek rendezését. mu"kasoi; a .apoécét 2 1  sz.iza-léMrn fejezilr az őszi e'lrcsforga!mat 

A határozatok akkor je·entek meg, A maizy;,r \'asuta.sok tízezrei UJ· i<e!• fe!eme. ,i. Ugyan(:6ak 21 ,üáza é- �s lendü'.etiiket megtar l \ a, meg-k,•td:k 
amikor a vasutas dolgozok IegnehecLel:>b j(){)g'Ó őrömme1, na.gy mege!égedésse) ko,, béreme:ést ke. adni azokna,k a a té,i szállítás forgalmi íeladatainak 
'harcukat, a1. ősz' nagy szá'liíá.;.i fe!- és :eI4'esed.éstol átha'.va hal lgatták haYidija5 dolgozókna-k, akil01ek mun- sikeres lebonyolítá,á!. 
ada· o!<at hajtják végre. Az elmú t he- -------------------------------------------------
tel<ben. kü: önösen novembe,r 7, a Vagy 
Oktct/Jeri Szociatista Forradalom év
fordulójával kapcso:atban a Rocs'
íordulót jele.1lösen, közei 3 •rnp,a si
került átmene' "eg 'eszorilani. De még 
elég iS<!k logyatékos.ság van a va�út 
szá' 1 ítási munká!ában. 

A munkafegyelem nem csökl..enö 
lazasága. a vontatási szol�álat 
gyenge munkája. a szolgálati ágak 
jó együttmüködisének hiánya, a 
rakodásnál mutatkozó tervszffíit. 
Ienség mlnd komoly fékjei a koC6i• 
forduló 3 napra való les-rorításá-

nak. 
Vasutasaink öröme ahhan jusson ei;,ő. 

sorban kifejezésre, hogy ezeket a 

h 1,ányos&ágokat minél hamarabb meg
szüntet ik. Az új bérrendezés alapelvei 
az e<ldi�i•nél jobban fogjá•, ösztönözni 
a do'.gozóka·. a termelékenyeob és fe
gyelmezettebb munkára, a szo!g,i'a,i 
ágak jó együltmíiködésére. 

A munkafegyelem !azaGágiinak 
egyik megnyilvánulása a szol

gálat/xm ua ó pontatlan megjelenés, 
vagy az onnan va'.ó táuo.'maradás. Ez 
kü!önösea a vona,kísérő• személyzet
nél. vál'ó'<ezelőkn:él mutat•kozotl A 
bérrendezés e kategóriáknak a í izeté
sét m�t jelentősen emei i. .Jogos !ehá: 
az a követelés, hogv a •1á'/ókeze'ők, 
kocsirendezők, fékezők az ed11giné: 
pontosabban és fegyelm.eze/Jtebben láS
sák el szo/gála!ukat. 

A munkafegyelem hiányá,0·ak másik, 
w'kkal 5ú'yosa'bb meg·nvilvánu:ása a 
kisebb-nagyobb ba,ésetek el,zapom
dása. A ba:esetmentességi prémium be
vezetése ennek me-gszünte:ésJben so· 
kal c,egí:. Az a dolgozó, akine, a mun
kájáva' kapcsolatban ba'.eset lehető. 
sége ien.1álí és 

három hónapon keresztül baleset
mentesen vf gzi szolg'álatát, egy 
havi nzeté.sének kb. 20 százalékát 
fogja balesetment�égi prémium 

címén kapni. 

A balesetmerrtességJ prémium az ed
d• g:nél jobban fogj� serl{enteni a dol· 
gozókat körüMekintöbb és , éberebb 
szo. gála t,ra. , 

A munkájukat e,d'dig  is becstilete&en 
végzix', mo.st nagyoh!) keresei-hez jut
na'1(. A ltanyag dol gozói< viszont nem 
kapják meg a ba.í<>setmentességi pré· 
miumot é6 ha mufasztásuk még sú
!yosabb. semi lyen p,émiumba-n nem 
részesü 'hetnek. 

A szolgálafi ágak egyia:míi.kr'désé
nek hiánya régi é,; a Honhy-rernl6zer
be vi&�z,anyú;ó beteg.-;ége a magyar 
vasútnak, A bérre.rJdezébse.' kapcsola
tos új premizá:ás alape've n<:m �zem
beállítja, el'.enkezőleg, kiizelebb hozza 
egymáslwz a szolgá ati ágak dolgozóit. 

&ldig a vo�atkísérők és a mozctony
személyzet bérezése homlokegyenes,. 
el:enkezö elvekre épül t. Az új prémi
umren<l'6zer .,,zer-i-n t mind\.;t szo'g6:at'  
ág dolgozói premizáláseínai a kiinduió 
pont a menetrend, m,nt ,,ascö•véuy
elvnek betartása. 

Az új premizá'� ösz•oniő haMsa 
már most megmutatkoz'k. A 

szolgá1aHevők a menerrányilúkat, a 
mozdonyvezetéJk a szo'.gá·attevöke 
siir-gei'k a vonat pon{os menesztéséért 
meri, mint mondják: .. a kési-s m.ár a 
t•o1utlprtimiumra megy, ez pedig 
.. zsebbeuágó" kérd&>". 

A terv teljesítése a vasúton eddig 
nem e'.�gé ,d'.t a sza'kvezerőseg és 
dolgozók köz.ponti kérdése gy�kran 
mutatkozott o'yan jelenség, hogy egye;; 
vezetök és do:gozók nem ismet<rt"k a 
terv célki-lüzése;{. ezéorr a veri;envfol
ajánlás<J'{at sdksaor nem a terveJ/ tet. 
jesílésére építették. A szo gá: á'.i fö· 
nökök eddig ,i.]iig vol'.nak érdeke'<ve a 
'ervek jó kíteijesitésé>ben, fizetésük 
2-2.5 százaléka vo't - prémium. 

Az új premizálási rendszer a ter
vek teljesitésere épül. Az a szol
gálati főnök. akinek szolgálati he
lye száz százalékig teljesíti tervét, 
fizetésének 14-22 százalékát kap-

hatja prémium címén. 
Tehát az edd'ginél jobban érdekelt a 
főnö'<, hogy• a ·6zol,gátaii helyén jobban 
menjen a muJka, btztositva · iegyenef{ 
mindaz<!!< a műsza:k,i es sze, \·czeti fe:
tételek. ame'.yek a WJsuta6 dolgozók 
munk3'Versenyét előresegíük A2 eddi
gimíl hasonf ilhatat!aml'i job'ban fo,gja 

&sztönöznl a do'.gozókat az az elv. 
hugy a prémium nagysága a kde!jesi
iés szá,w!ékimak megjelelöen nem 
egyenletesen, hanem meredeken íog 
emeikea1ii. Ed,dig Nwzázaiékos te: je
sí m�nyeme!és egy szá-za!ék pré:n' um
eme i,edé,st je'.enteit. A jövaben a te: 
j<'sí�ményn�k Hz száza'ékikal va:ó nő· 
ve:ése öt százai'.�'.; prén:Jiumeme: kedé.;:;t 
von mag,a után, azaz a munkabirének 
négy szá�a'ékát ka�ja több.e.-pré
miumkénl. 

Rákosi elvtárs az MDP Központi 
VezetÖ<Ségének 1951  november aO-i ülé
sén, a jegyrendszer megszüntetéséről. 
a mezőgazdasági áruk szabad forgaJ. 
máról, az  á l lami és munkafegyelemröl 
tartott hatalmas jelentéí6égii beszédé
ben mondotta: ,.A munkafegyelem la
zasága jelenleg egyik legnagyobb fé
künk. Minél hamarább teremtünk e 
téren rendet. annál eröteljesebb tesz 
további fejlődésünk''. 

A jegyrendszer eltörlése, az áT- és 
bérrendezés komoly alapot nyuji arra. 
hogy javítsunk munkánkon. A vas
utas dolgozók eliátá-sában nagyjelentő
ségíi javulást hoz a minisztertanácsi 
határozat. Elsősorban megszünteti 
dolgozóink kétféle elbírálását. Meg
szünnek a sérelmek közeHátási vi
szonylatban, mint például a záhonyiak 
esetében, ahol az állomási doJ.gozók m ás 
jegye! kaptak, mint a fűtőházi dolgo
zók, akik viszont csak a felé( kapták 
annak, mint amiben a más területen 
munkálkodó fütöháziak részesültek. 

Mo/•zár I mre, a szombathelví á11o
niá6 iérmes!ene így beszélt: ,,Pártunk 
újbó. segitett ,a;i'am, kisfizetésii t·a�u
lason. Nem is tudom ezt mással meg. 
hálálni pártunknak, hogy mint tér
mes·er, a dolgo.zók oez,}nylését légy 
bizrosi/om, hogy az őszi forgatam ideie 
alutt ;e·enlegi 1.30 perces 'kocsikiiirí
lési átlagegységidöl 1.25 -re csökkm
tem." 

V ann-a:k ,azonban e1e:yes 6Z�igá.'ati 
helye,. ahol a.berremlezes poli

tikai ;elentőSégének tudatosítása · nem 
kielégítő. Pedi.g a mi�'32,terlanáCs; ren
delete. i,gen nagy erko1c;;i és politikai 
fegyvert felen,t_ A p,á,rlszervezetek és 

üzemi b'zo••tságok é' jenek ezze az erős 
po:•1t:-kai fegyverrei, amit a oúrt és 
kormány adott kezükbe a bec,sü.ele.s 
dolgozók megerősítésére. a hitel'enke
dők meggyőzélére, a,z el ens'.ges e e
mek :e'ep'ezésére. �em e:��gségts 1/ • 
magyarázn· a népne\·eiő é� biza:m:aK 
&4gítségé,·el a határozatok jeientcsé
gé:. E1, a kérdés á /andó ie,ad,1/r, /e
gyel'/. a neve:ömunkának. 

A ,\öze'.i napokban kerüi kiadásra 
az új premizálási rmdszer t'égre/zaj· 
lás, utus,tása. A szo'gá:ll,i ,·ezeiö!, 
meLelt fo:té1tenül a púr/. és sza!1szer• 
vezet veze.,őségi tagjai, 11ép11eue,ö� és 
biza!miak is tanulmányozzák ezt a 
rendeletet, hogy a do goz6'< érde1,,ó
déeére konkrét váfasl'it tud�a11,1k a<lní. 
A dolgozó•< egy pi' ana!ra se legy<'nel, 
b'zo.1y!a l al1iSágba11 a prem,zá ás kérdé· 
séberL 

December 21-én, .:,zlálin elvtárs 72. 
születésnapján fejezzük be az oszt 
csúcsforga1111a1. Hálánk és szeretetünk 
felszabaditónk irá11t a kocsiiorduló to
vábbi leswri/ásáva/, a jegyr?lmezeu 
munkával, az öszi csúcsforgalom 1,i
keres befejezésével nyer igazán bizo
nyítást. Vasutas<:'nk ezzel bizo11yitják 
be a hatalmas Szovjetu11ió. a felszaba
dító Szovjet Hadsereg és Sztálin elu
társ iránt érzelf forró szeretetüket. ra
gaszkodásukat és hálájukar. 

A vasu,as dolgozók legjobban úo-y 
hálálhalják meg a jegyrendszer eltör• 
Jésél, a vasutas fizetésrendezést, majd 
az ezl követő- ár- és bérrendezéiSl, 
hogy még lendületesebben folytatják 
a harcot a k:icsiforduló leszoritásáért, 
a terv tú!teljesítéséért, ha\aimas őszi 
és téli szá l l ítási fe:adalaink győzelmé
ért. Fogadjuk meg Rákosi eldárs ú t
mutatását. legyen a jegyrendszer tneg
szüntetése, az á ;- és bérrende?.é, 
olyan lelkesítö erő, ami rnéo naovobb 
lendületet ad a va,;úlon folvó ősJ· for
galmi versenynek, a kocsfiorduló le
szorítá&ának, az éYi ten; túlteljesítésé
nek, hogy mint a bányii�zok; a -Mar
tin-kemence bhá,;rni, a beszó!!?áltatá
sukat teljesítő dolgozó parasztok, -
.In:i is valóra váltsuk Rákosi, elvtársnak 
telt fogadalmunkat. 

' '), 
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Magyar vasutasok az imperialisták ujabb aknamunkája ellen 
Az amerikai imperialisták és csatló

sainak képviselői, - amint ismeretes, 
november 24-én Rómában arról tár
gyaltak, hogy Nyugat-Németországot 
a támadójellegü Atlanti Szerződést 
aláírók közé felvegyék. 

A dombóvári forgalmi, szertári, 
osztálymérnökségi, valamint a kapos
vári forgalmi és pályafenntartási és 
Kálkápolna állomás dolgozói távirati
lag tiltakoztak a Szakszervezetek Or-

szágos Tanácsánál a római tanácsko
zás miatt. Tisztában vagyunk azzal, 
- fejtették ki távirafaikban -, hogy 
ez a háborús veszély iovábbi fokozá
sát jelenti. A dolgozók ígéretet tettek 
távirataikban arra, hogy az öszi és 
téli forgalom sikeres lebonyolításával, 
a terv lúl/eljesitésével, a munkafegye
lem megszilárdításával válaszolnak a 
háborúra uszító imperialista provoká
toroknak. 

A Landler Művek dolgozói 
a görög kormány terrorintézkedései ellen 

A Landler Jenö Jármüjavító OV 
békebizottságai röpgyü/ést tartottak és 
ti/lakoziak a görög monarchofasiszta 
kormány terrorintézkedései e//en azért, 
mert 93 szabadságharcos görög kom
munistát börtönbe vetettek. 

A Landler Művekben 24 békebizott· 
ság müködik és közel 4000-en hallgat
tuk röpgy,1/éseken a békebizottság; el
nökök ismertetését. Utána mi, dolgozók 
kifejtettük véleményünket és kifejezést 
adtunk ama nézetünknek, hogy Belo
Janisz elvtársat és a többi görö;r sza
badságharcost egyemberként segítjük 

és tiltakozunk a görög kormánynál a 
hazafiak barbár üJdözése ellen. 

Mi, magyar vasutasok, s közöttük a 
Landler Müvek dolgozói is, addig fo. 
gunk harcolni, támogatni a hös görög 
nép szabadságküzdelmét, amíg teljesen 
fel nem szabadulnak az imperialista 
szolgaság .alól, hogy végre együtt épít
hessük a béke '1.llgy alkotásait, a dicső. 
séges Szovjetunió oldalán, Sztálin elv
társ vezetésével. 

Vereckei János, 
sajtót.wl6sí!ét 

ERNST KAMI ETH MEGGYI LKOLÁSA 
AZ IMPERIAL ISTÁK ÚJABB GAZTETTE 

A „Fahrt Frei" a közelmultban kü
lön kiadásban szám:ilt be és tiltako
zott az amerikai imperialisták ügynö
keinek újabb gaztette ellen. 1951 . no
vember 7-én ugyani6 Ernst Kamiethet, 
a potsdami amerikai övezetben lévő 
teherpá lyaudvar mühelyének szolgá
latvezetőjét, Zunker, a hírhedt rendőr
kopó, nyugatberlini körzeti felügyEllő, 
a legbrutálisabb módon meggyilkolta. 

.,A Te halálod kötelez minket az eqy. 
•éqért folyó harc fokozására" - hir

det; a felirat a ravatal felett, 

A gyilkosság és a szolgálati hely 
elleni támadás pontosan aicl{or történt, 
amikor az egész békeszerető emberi
ség, valamennyi dolgozó, a béke nagy 
ünnepnapját, a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 34. évfordulóját ün
nepelte meg. Amint arról az előző la
punkban már Leszámoltunk, a magyar 
vasutas dolgozók nevében flzakszerve
zetünk elnöksége táviratilag tiltakozott 
a nyugatnémet kormánynál. 

A „Fahrt Frei" említett számában 
a német demokratikus szakszervezet 
Központi Vezetősége többek közöH a 
következő felhívást inlsézte Németor
szág vasulasaih:iz. 

" . . .  E vadállati tett csak újabb ki
hívást jelent és így csatlakozik azon 
terrorcselekmények sorozatához, ame
lyek azok ellen a nyugatber!ini vas
utasok ellen irányulnak, akik munká
jukat az egész berlini lakosság érde
kében és így a béke fenntartása érde
kében végzik. 

A Stumm-rendörség ismételten és 
jogellenesen megszállt Nyugat-Berlin
ben vasúti üzemeket és va6úti telepe
ket és itt az alkalmazottakat, de külö
nösen a szolgá:atvezetőket minden ok 
nélkül terr:irizá lta és őrizetbe vette. 
Ilyen rendszabályokkal_ igyekeznek_ a 
háborús uszítók egymas ellen k11at
szani a berlini l akosságot, hogy így 
fokozhassák a háborús pszihózist. 

Ezeket, a Reuter és Stumm - az 
angol-amerikai imperializmus e hű la
kájai - részéről e lkövetett_ bűn?s cse· 
lekményeket úgy kell tekintem, mmt 
az imperialisták washingtoni és otta
wai háborús konferenciáin elhatár;:,
zott rendszabályok kihatásait. 

A kihívások és vére6 terror-aktusok 
alkalmazása egyedül és kizarólag az 
ő teljes tehetetlenségüket és gyengesé
güket juttatja kifejezésre. Az oetlá,!y
et:enség valamennyi törekvésének az 
a célja, hogy terrorral és erlíszak06 

rendszabályokkal gördítsen akadályt 
a nyugatberlini vasutasok akcióegy-
6ége elé és igyekezzék meghiúsítani 
a békéért folytatott küzde:müket. Am 
a háborús uszítók e bűnös szándékai 
semmivé válnak a va6utasok egyre 
erősödő ellenállásának falán, hiszen 
ezek a vasutasok erőforrásaikat a vi
lág-béketáborból meríthetik. 

A Béke Világtanács a béke feímtar
tásával kapcsolatos törekvései sorá
ban - legutóbbi ülése alkalmával -
első helyre tette - a kérdések fon
tossága szempontjából - Németor
szág újbóli egységesítését, valamint a 
demokratikus Némehrszággal megkö
tendő igazságos és tartós békét. A 
Szakszervezeti Világszövetség Főla
nácsának e napokban fővárosunkban, 
Berlinben megnyíló tanácskozása al ·  
kalmáva] is a megbeszé:ések tenge
lyébe ugyanezen kérdéseket, valamint 
az akcióegység megszilárdítását fog
ják á l l ítani. 

A Szovjetunió a most megnyílt 
ENSZ-közgyűlés el é tárgyalás céljából 
konkrét békejavaslatokat terjesztett, 
ám ez alatt az ameri,kai imperialisták 
és uszályhordozóik mindent elkövet
nek, hogy kihívás:ikkal és terrorcse
lekményekkel akadályozzák meg Né
metország újrae11 .égesítését és gátol
já1k a béke biz.tooítása érdekében kifej
tett fáradozásokat. 

Vaisutasokl Zárjátok soraitokat még 
szorosabbra, bkozott éberséggel őr
ködjetek üzemeitek biztonsága felett, 
nyi-ssátok ki a lakooság szemét, hogy 
felismerhe6Se a háborúra uszító ag
resszorok mesterkedéseit. A berlini 
üzemek sohasem válhatnak a fasiszla 

A qyászmenet 

band•tá•k gyülekezőhelyévé. Zárjátok 
szorosabbra valamennyi vasutas akció
egységét és akk::>r semmivé tehetjük 
az imperialista erők bűnös szánd.\kait. 

Ezekre a kihívásokra és háborús 
előkészületekre akkor adhatjuk meg a 
legvilágosabb választ, ha szállítási fel 
adatainkat a legsid<eresebben telje6Í· 
tenl tudjuk és ha valamennyi vasutast 
mozgósíthatunk � munkaversenyben 
való részvételre, valamint az új mun
kamódszerek alkalmazására." 

SZOCIALIST A V ASOTl!RT 
� -

IMI ,det;�ber S. 

Hogyan segíti a szovjet munkamódszerek lelhasznál,jsá 
a vontatási dolgozók téli előkészületeit 

Az őszi verseny tapasztalatai feltár
ták üzemünk hiányosságait, A hibákat 
az eddiginél is fok;:izottabb felvilágo
sító munkával, a' szovjet tapasztalatok 
ál landó és folyamatos átvételével 
akarjuk megszüntetni. 

Nagy segítséget jelentenek szá· 
munkra a Vasutpolilikai Osztály ál-

tal kibocsátott népszeríi füzetecskék, 1 
melyekben az élenjáró szovjet vasuta
sok munkamódszereit teszik közkincs
csé. F'ütőházunk dolgozói érdeklődés
sel és megbecsüléssel forgatják a bro
súrák lapjait: igen értékes. hasznos 
munkamódszert tarta lmaznak, amelyet 
felhasználnak saját területükön. 

a mozdony termelékeny�égéhu és 
a mozdony üzemi . · karbantart.isi 
költségéhez viszonyítva díjaználc. 

A vasútpolitikai osztály kiadványai milyen segítséget jelentenek 
számunkra 

Ehhez azonban a műszaki �rtelmiség 
támogatása szükséges. Ei:zel voltakép
pen saját területünkön útnak indíta
nánk a „Minden út jovedelmezöségé
ért"-mozgal mat, .  amelyet Lengyei elv
társék indítottak el a Ferencvárosi Fű
tőházban, s amely kellő támogatás 
hiányában szinte teljesen megállt. 
Födi elvtárs javasolta a mozdony-bri. 
gádnak azt is, hogy egységes moz
donyvizsgálási módszert -alakítsanak 
ki, amelyet már szűkebb k6rnvezeté
ben meg is val6sft:,tt. A teljesit�énye
ket így tovább tudják fejleszteni. 

A Vasutpolitikai Osztály á ltal ki
adott szovjet munkamódszer-füzeteket 
használták fel p_éldául Fogarasi és 
Döme mozdonyvezető elvtársak, akik 
éppen a szovjet mozdonyvezetők pél
dáját követve, harcolnak az újért. 
Moot az:in törik a fejüket, hogy több 
mozdonyszemélyzetből ál ló brigádot 
alakítsanak. Ennek az volna a célja, 
hogy 

a „mosástól mosásig"-mozgalom
ban a mosások idejére összponto-

sítsák a gépek javitás,.át. 
Fel akarják emelni a gépek napi kilo
méterfutását, mozdony-v.ezető társaikat 
pedig műszaki tapasztalataik átadásá
val segíl ik. !gy adják át  munkamód
szereiket is. Sok kezdeményezési é6 
ötletet adott élenjáró mozdonyveze
töinknek az „Urali hágókon" című 
brosúra. Döme elvtárs például a !ütő· 
ház valamennyi mozdonyvezetöjét be
vonta 

a magasabb műszaki tudás elsajá
títását célzó szakmai továbbképző 

körök munkájába. 
Dolgozóink átvették a szovjet ember 
rajongó szeretetét a gondjára bízott 
gép iránt. 

Moroonyukat úgy kezelik, mintha 
élő ember volna, 

féltő gonddal óvjálk épségét, Tigyáz
nak a gép „egészségére". 

Fogarasi elvtári. különös figyelem· 
mel kíséri a mozdJny szívének, a ka 
zánnak munkáját. A lerakódást úgy 
akadályozza meg, Q&,ZY a l efuvalások
nál bőven használ vizet, a kazántáp
lálást pedig menetközben akkor foly
tatja, amikor a gözfelhasználást meg
kezdi, mert a kazánban lévő ví:zrneny
nyiség nagyságától függ, hogy a be· 
táplált víz mennyire tudja lehűteni a 
kazán vízének hőfokát. 

�1)6em felejtj(ik ej .a .,szo.l(jet elv:tár· 
5ak J.áto'(at�sait1 me;ye� mi,nde_gy� 
lépé,t jeientett elóre fŰtoházunK fejfó
désében. Blazsenov elvtars, Sztálin
dijas m ndonyvezető vasutasnapi láto
gatásakor közvPtlenüJ adta át munka
módszereit, gazdag t_aP,aszta latait 
mozdonyvezetöinknek. Fődi Sándor 
elvtárs, ismert sztahanovista ifjúmun
kás mozdonyvezető, Bl�zsenov elvtárs 

tanítása nyomán telt javaslatot moz
donyának önálló elszámolására. Ez 
annál is. inkább figyelemreméltó, mert 
a termelékenység emelését és a minő
ségi munka megjavítását jelentené, ha 
a m:izdonyszemélyzetet 

Felkészülünk a téli forgalomra 

vasutas dolgozók munkabérének 
felemeléséért. 

Segítséget nyujtanak a szovjet ta
paszta latok a téli időjárás viszontag
ságainak leküzdéséhez is. A gyakorlati 
munka számtalan példájá,t merítettük 
a Lunyin-féle brosurából, de felhasz
náljuk a téli forgalomra v·aló felké· 
szülésre a novoszibirszki fütőház egyik 
Sztálin-díjas főmozdonyvezetőjének 
útmutatásait is. 

A szovjet példa nyomán teljesen 
megszüntettük a csőfolyásokat. 

Ugyanígy tanitott.ik bennünket a táp
készülék helyes fagytalanításár-a, indu
lás előtti felmelegítésére, hJgy az al
katrészek élettartamát fokozni tudjuk. 

Fütőházunk dolgozói azon igyekez-
nek, hogy még 

Most különösen nagy erőfeszítésre vari 
szük6ég. Az aránylag enyhe időjárás 
nem csökkenti, de je.entösen emeli az. 
Ö6zi csúcsfcrgalom száilitás.i feladatait. 
de számolni kell azzal i6, hog-y a tél be
á:ltával még az eddigi feladatokat i-s 
túlszárnyaló szál l ítások;it kell lebo
nyJ!itani. Ebben a munkában még
inkább felhasználjuk a szovjet tapasz• 
talatok-at, hogy az őszi és téli forga· 
lom zavartalan lebonyolításával, az 
'évi terv túlteljesítésével rójuk le há
lánkat nagy pártunknak, szeretett 
Rákosi elvtársunknak, népi ál lamunk 
kormányának. 

Szakos István, jobl> és minőségileg is kifogástalan 
munkával hálálják meg pártunk 
és kormányunk gondoskodását a 

a Hámán Kató Fűló'ház pártbizolt6á
iának titkára 

Elsősorban hálámat 
fejezem lai demokrá• 
c,ánknak, s annak ve
zértmek, Rákosi etv
társ1iak, pártunknak, 
mert megadták azt a 
lehetőséget, hogy mi, 
női do/ gozók is rész/
vehetünk e{<y ilyen 

,n.agl(,. élenjáró üzemnek 
,a. m�n�{tiá_ban, mint a 
vastí1. 

Pártunk mindent el
kfü•elett a női dolgo· 
zók egyenjogúságának 
érdekében, segít, támo
gat benniinket, min
den ellenséges indulat
tal szemben is oédel-

münkre kel. U gy er
zem, hogy a pártnak, 
népi demokráciánknak 
tett tgeretünket min· 
den körúlmények kö
zött teljesítenem kell. 
Mun.kámat akarom 
megjavítani és dol-
gozótársaimat segíteni 
- ezért járok es/i bL
zalmi tanfolyamra. Azt 
akarom, hogy öntu-
datos nötársaimmal 
együtt, .segítsük fel-
emelt ötéves tervünk 
határidö e/öt.ti túl
teljesítését és azt, hogy 
az öszi és téli forga. 
lom lebonyolításában, 

az ezzel kapcso(a/0$ 
versenyben , minél 
eredményesebben ue-
hesSek részt. 

Arra . törekszem. 
hogg pártunJinak, de
mokráciánknak hú 
gyermeke, ál/amvas
útunknak él�njáró dol
gqzója, . szaksierl!eze
tűnknek �rtéke� ' tagja, 
legyek. Ezúton mon
dok köszönetet a sze
gedi területi bizotts�
nak munkám elismeré-
séért. 
óNODT KOVACS M. 

állomásfe/vigyázó, 
Szentes állomás. 

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

Üzemei�k harcban az évi terv fú/teljesítéséért 
Mit valósítottunk meg a Rákosi elvtársnak tett fogadalmunkból 

Somoskőujfalu á llomás dolgozói 
munkájuk közben érzik azt a fokozott 
felelősséget, ami rájuk, mint határál
lomás dolgozóira hárul. Az ő jó mun
kájuk a népi demokrati�us Csehszlo
vá,kia dolgozóinak jó munkáját is elő
segíti. Az áruk gyors továbbításával 
a béketábor erősítését mozdítják elő. 
Az ál lomás dolgozói derekasan i<Íve
szik részüket a terv teljesítésért folyó 
ha rcböl, ennek köszörrhetö, hogy a leg
utóbbi kiértékelés alapján 

országos viszony'atban u ál!o• 
mások között a második helyezést 

érték el. 

A.a- évi tervet 

december 21-re befejezik 

Az Októberi Szocial ista Forradalom 
tiszteletére telt felajánlás befejezése 
után, már november 8-án• megkezdték 
Sztálin e:vtárs születésnapjára a ver
senyvállalásokat. A párt- és a szak
szervezet . bizalmijai és népnevelői kö
zös aktivaértekezleten kiértékelték a 

november 7-i verseny eredményeit és 
hiányosságait. Agitációs szempontokat 
dolgoztak ki a versenymozgalom IJ· 
vábbi kiszélesítésére. 

Minden szolg álatkezdés előtt 
,,kommunista tízpercet" tartanalc. 
l(iértékelik az előző nap eredmé
nyeit és hiányosságait, mel[l:ár
li!Yalják a lemaradások meiszün-

tetésének móllját. 
Az á l lomás dolgozói vállalták, hogy 

1951. évi tervüket legkésőbb decem· 
ber 21 -re befejezik. Erre. minden re-

mény megvan, mert az utolsó tíznapi 
értékelés alapján a kocsimoz!l"atási 
egysél;l"időt 1 60, a kocsik kiterhelését 
146, a vonabk menetrend6zerinti indí
tásai l 10, a kocsitartózkodást 136 
százalékban teljesitették és 5316 ton
na túlsúlyt továbbítottak. Az anyagla
karékossál;l" terén 158 százalékos ered
ményt értek el. A három forl;l"aimi bri· 
gád a munka megkezdése elölt meg
beszéli a teendőket. A jó kollektív 
munkának meg is van . az eredménye. 
A Pápai-brigád a kocsimozgatási egy
ségidöt 177, a Kemény-brigád a v:mat
terheléseket 165 százalékra teljesítette. 
Angyal Béla forgalmi szolgáfat tevő 24 
órás vonatfoigalmi terv teljesítésénél 
97 százalékot ért el. 

Az állomás női dol·gozói is jó munkát 
végeznek. Tóth Anna és Balázs Irén 
november 7-e liszte:etére a távírda· 
vizsgát a tanfolyam befejezte elölt si
keresen letették. Minden kollektív 
munkából tevékenyen kiveszik a ré• 
szüket. Tanulási eredményüket nagy
ban elősel;l"íti Kemény János forgalmi 
szJlgálattevő, aki minden szabad ide
jében foglalkozik a nödolgozók szak
mai nevelésével. 

Elénk munka folyik a Szabadság
harcos Szövetség kiképzésein, a hat 
szakosztállyal dolgozó sportkörben, a 
Magyar Szovjet Társaság helyi szer
vezetében, a zenekarban és a kultúr
csop ,rtban. A kul túrbrigád és a zene
kar minden k:implex-brigád és terme
lési értekezleten nívós műsor keretil
ben népszerűsíti a jól dolgozókat, pel
lengérre á l l ítja a fegyelemlazítókat. a 
termelés l;l"átlóit. 

Minden ötödik dolgozó sztahánovista 

A jó munkának megtátszik az erecl·
ménye. Tizennégy dolgozó büszkélkP.rl
het a sztahanovista címmel Az állomás 
dolgozói 26 pár cipő és bakancsutal· 
ványt kaptak. Kemény János munkája 
jutalmául külfölcli üdülésben vett 
részt. 1952 január 1 -tm pedig az új 
bérezési rendszer beve2etésével, meg-

növekedik a d,lgoz6k keresete. Az 
üzemszervezet a pártszervezet irányí
tásával felkészült az új bérezési rend
szer ismertetésére. 

Minden bizalmi, csoportja tagjaira 
külön-külön kiszámította, hogy az 
új bérrendezés során hogyan ala• 

kul a doliozóic fizetése. 

Ma már az állomás minden dolgozója 
ismeri az ár- és bérrendezés Iény<'lgét 
és még jobb munkával igyekszik meg
hálálni pártunk és kormányunk szereli> 
gondosikodását. 

Meg kell javítani 

a komplex-brigád munkáját 

A munl<)afegyc:eni terén kirívó hia' · 
nyosság mutatkozott az elmúl t  hetek 
során. Lörik Miklós bcsirendezö bor- · 
gőzös ál lapotban jelentkezett szoJgá
lattételre. Somoskői . Gusztáv kocsiren
dező pedig november elsején szo!gá• 
lattétel helyett Salgótarjánban dolgo
zott kényszerkirakodás Jn, - mond
ván, hogy ott többet fizetnek. Az á,1-
lomáslőnök kartárs, nagyon helyesen, 
a Fegyeimi Szabályzatnak megfelelően 
járt el ellenük. A dolgozók termelési · 
érte<kezlelén és röpgyűlésén elítélték 
viselkedésüket. 

A jó munka akadálya, hogy a cseh
szlovák-magyar komplex-brigád június 
30•a· óta nem tartott brigádér·tekezle· 
tel. !gy a munkák hiány:Jssága nem 
jön fels2línre, ami · ;i csehszlová1k és 
magyar vasutas dolgozók még szoro
sabb együttműködésének akadályozója. 
Ezen azonnal segíteni kell. Há lráltat
ja az á l lomás munkáját az is, hogy az 
egyes megrakó á llomások rovatlap 
nélkül küldMk a szá l l ítmányt, amit az 
á llomásnak kell pótolni. 

Pártoktatásba a dolgozók 80 száza
lékát vonták be, helytelen azonban, 
hogy a szakszervezeti oktatás mindez
idáig nem indult be. Az üzemi bizott
ságoknak meg kell szerveznie a dol
gozók szakszervez.eti oktatását, fel kell 
eleveníteni a komplex-brigád szerző
déseket, a munkafegyelem lazítói el
len kővelkezetes harcot ketl folytatni, 
mert eddigi jó helyezésüket csak úgy 
tudjá'l< megtartani, eredményeiket to
vább fokozni, nagy nemzeti felada
taink végrehajlását fokozott munkával 
tllísegíteni. 
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A SZOT Titkárságának határozata a Vasutas Szakszervezet munkájáról 
az öszi csúcsforgalommal kapcsolatban 

Pártunk megszüntette a jegyrendszert! 

1. ötéves nép2azdasá2i tervünk tel
jesítése, lejlödő iparunk és mezögazda
ságunk termelvényeinek szállilása je
lentős szerepet biztosít a vasút szá
mára. Különösen nagy feladatok hárul
nak a vasutra a mezogazdasági termé· 
nyek betakarítása idején, az úgyneve
zett "őszi csúcsforgalomban". 

Ebben az esztendőben a vasútnak 
mintegy 30 százalékkal több va2ant 
kell b.ztosítania a tavalyihoz képest a 
megnövekedett feladatok sikeres végre
hajtása érdekében. 

Ennek a feladatnak a vasutas !lol
llOZók csak a szállítás meggyorsításá
val, a kocsiforduló 3.5. illetvé három 
napra való leszgrílásával tudnak ele
a:et tenni. 

2. A SZOT Titkársága felülvizs2:álta 
a Vasutas Szakszervezetnek az őszi 
csúcsforgalom sikere érdekében vég
zett munkáját és megállapítja, hogy a 
szakszervezet munkája hozzájárult ah
hoz, hagy a szov jel munkamódszerek 
segílóégével a vasutas dolgozók egyes 
esetekben elérték és tartották a három 
és félnapos kocsiforduló!, sőt a fedett 
kocsiknál a 3.4 napot ,s el tudták érni. 

Az őszi csúcsforgalom lebonyoiitá
sáért vívott harcban növekszik a vas
utas szt.ahanovisták száma. A munka· 
versenyben részvevő dolgozók a lkotó 
kezdeményezésének eredményeként 
számos újítás, új munkamódszer szü
Jetik, mint például vág-ányfelelös
rendszer, az üres ál lomásérl indított 
mozgalom stb. Eredmények tapasztal 
hatók a Gazda-mozl('.alom terén is. 

Javulás van a szakszplgálattal való 
együttmüködésben, s a szakszervezeti 
szervek mind több segítséget adnak a 
pártszervezeteknek és a politikai osz
tálynak. 

3. Az elért eredmények mellett azon 
ban ma még számos hiba tapasztal
ható a vasút területén. ami a szak
szervezet munkájának li,';Yeng-e5élrét is 
mutatja. 

A szakszervezet elnöksége és a többi 
vezelőszervek sokszor elmaradnak az 
eseményektől, nem látják nap mint nap 
a munkaverseny helyzetét, ami akadá
lyozza az eredményesebb munkát, a 
jelentkező hiányosságok és hibák izyors 
kiküszöbölését. 

A szakszervezet tömeg-felvilá11osító 
munkája nem k:elégitö. A vasutas 
dolgozók jelentös része ma még nem 
érti, bogy fela�tainak ei'Végzése milyen 
jelentőséggel bír á · vasútra s egész 
népgazdaság-unkra. 

Súlyo& mulasztások tapasztalhatók a 
munkafegyelem .terén. Nagymértékben 
megnövekedett az i11azalatlan mul,asz· 
tók, a feketézök, a munkába későn 
járók száma, ami ellen a szakszervezet 
nem folytat elég komoly_ következetes 
harcot. 

Sok a baleset, s a balesetek számá
trnk növekedése legtöbb esetben a fe
Q'yelmezetlensé11, a felelötlenség és 
nem egy esetben az ellenség aknamun• 
ká jának a következménye, amivel 
szemben a szakszervezet tömegmozgó
sító munkája nem éri e] a kívánt ered
ményt. Nem volt kielégítő ezen a téren 
a sajtó munkája sem, a szakszerveze
tek központi lapja, a Népszava sem 
adta meg a ke.lö segítséget a balesetek 
elleni harcban. 

Igen magas, különösen az utazó sze
mélyzetnél a szolgálatban e1töltött 
órák száma. A Vas utas Szakszervezet 
nem figyelt fel arra, hogy a vasút, 
bár feladatait igyekszik ellátni, ezt 
megnövekedett túlóráztatással. a bér
alap túllépésével valósítja meg, ami 
nemzetgazdasági szempontból igen 
káros és tűrhetetlen jelenség. 

A szakszervezet a kocsiforduló csök
kentésével kapcsolatos közvetlen fel 
adatok mellett, az elmult időszakban 
nem helyezett elél? súlyt a takarékos
ság, különösen a széntakarékossál? kér· 
désére, nem karolta fel elél?l?é a dol
gozók kezdeményezéseit, nem vette 
igénybe megfelelően a munkában ki
emelkedök, a legöntudatosabb réteizek, 
mindenekelőtt a sztahanovisták seizít
séizét. 

4. A fentieket figyelem-bevéve a SZOT 
Titkársága a következő határozatot 
hozta: 

a) A munkaversenymoz.galom 
eredményesebb szervezése érdeké• 
ben a szakszervezet a minisztérium 
segítségével gondoskodjon arról, 
hogy friss termelési adatok állja
nak · rendelkezésre és azok alapján a 
fenn'á!ló szűk keres�metszetek meg
oldására mozgósítsa a vasutas dol· 
gozól<at. Használják lel verseny
szervező munkájukban az eddiginél 
sokkal jobban a v«seny nyilvános• 
ságát, valamint a szakmái és ii,zeml 
sajtót. Szervezzék meg a Népszava, 
általában a napi sajtó felé a mun
ká.slevelezést. szervezzenek bizalmi 
csoportonként röpgyú1éseket. 

b) A szakszervezet központ ja az 
eddiginél aktivabban vizsgálja a 

· gazdasági mutatók alakulásá1 és 
konkrét, ag,itációs érveket dolgo.zzon 
ki az üzemi bizottságok részét-e az 
önköltségcsökkentés, u anyagtaka-

rékossági moziralrnak szervezésére. 
e) A szakszervezet a munkavéde• 

lem terén erősítse munkáját. Lép
jen fel határozottan a dolgozók jo• 
gos követetéseiért, a kormányzat, 
illetve a MAV szociális vl)(18tkozású 
rendelkezéseinek érvényesítéséért. 

llendszeresen foglalkozzon a suk
szervezet a munkásszállások, a pi
henésre szolgáló laktanyák, u: üze• 
mi étkezteté.!a helyzetével, fordítson 
nagy 11ondot a munkavédelemmel 
kapcsolatos kérdésekf-e. HarcoljQn a 
sz.akszervezet a szabadságolás; ter
vek betartisáért, s ne türje, hogy a 
vasutas dolirozók jela1tös része -
indokolatlanul mairas munt<aórát 
töltsön .szolgálatban. 

d) A szakszervezet vizsgálja meir 
a szokatlanul magasszámú ba�se· 
tek, vonatkésések, kényszerklra
kások körüli hiányosságok okait és 
arok megszüntetésére fejlessze az 
eddiir jól bevált szovjet és mag-yar 
munkamódszereket, a komplex-bri• 
gádok munká,ját. A szakszervezeti 
oktatás keretM belül foglaUrozz.on 
ezzel a kérdéssel, ne bízza ez.t 
egyedül a szakvonal oktatási mun
kájára. 

e) A szaksttniezct központja az 

eddlirlnél erélyesebben lépjen fel az 
őszi csúcsforgalom sikerét vesz,é. 
lyeztető ellenséges me1Znvilvánulá
sokkal szemben. Leplezze le a dol· 
aozók elíítt mindazokat, akik tuda
tosan, vagy tudatlanul rossz munká
jukkal az őszi csúcsforgalom sike• 
rét veszélyeztetik. Lépj«! fel eré
lyesen a becsületes vasutas dolgo
zók jó hírnevét veszélyeztető része
geskec!M és a feketézők ellen. Ennek 
érdekében ne rettenjen vissza a 
szakszervezetből való kizárástól 
sem, használja fel a társadalmi bíró
ságok intézményét, nevelje töme
geit az éles kritika, önkritika nyil
VÚIOS gyakorlására. 

f) Az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonyolítás& ötéves tervünk ez évi 
feladatainak teljesítését Jelentősen 
elösegítl, amihez a kocsiforduló 
három és fél, illetve három napra 
való leszorif.ását feltétlenül biztosí
tani kell 

Ehhez a harchoz a vasúttal kapcsola
tos valamennyi terület szakszervezete 
adjon maximális segítséget elsősorban 
azzal, hogy üzemi szerveiket mozgósít
ják a kocsik gyors be- és kirakására. 
az üzem területén való kocsiállási idő 
leikisebb mértékű leszorítására. 

V.asutasaink kiUSr6 lSdSmmel foqadták Rákosi elvtárs bejetentés�t. a párt és 
minisztertanács határozatait a Jeqyrendszer meqszüntetéséróf, az ár. és bé-r ... 
rendezésré51, Szántó Lajos, Baqylnszkl Irma Jeqyvizsqálók, Ba·latonl János kocsi• 
rendez6 és Váql László Jeqyvlzsqáló a „Szabad Nép"-bé51 érteslllnek a nac;iy 

örömhirr61. 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL 

A püspökladányi líítőház pártszervezete 

a párloktatás sikeréért 
Pártunk Politikai Bizottsága rna1us 

1 7-i. oktatásról szó'.ó határozatának 
szellemében fűtöházun•k a lapszerveze
ténél is megtörtént a politikai iskolák 
megszervez;ése és megindítása. 

A pártszervezet vezetősége a párt· 
oktatást lantos feladatként kezelte. 
Már az előkészítő munkákat gondo
san körültekintően végeztük el. i\\eg· 
sze;vez;tük a háromtagú k;válogató 
bizottságot. mely egyénilei;r elbeszél
getett a pártoktatásba ja\'asolt elv
lársakka·. 

A beszélizetések során mej!'ffiagya
rázták az elvtársaknak a tanuiás fon
tosságát. �ámutattak: a felemelt öt· 
éves tervünket végrehajtani, a vas· 
úton mindiobban növekqó Jwgalit1,at 
lebonyolitani csak Úf!I/ tudiuk, ha a 
dolgozók politikailal( és szakmailal( 
jól képzellek. Éppen a politikai isme
retek elsajátítása teszi !ehetővé, hogy 
mindjobban lássuk szakmai munkánk 
értelmét, hogy megértsük a vasuta
sokra háruló felelősséget, a terv vég• 
rehajtása szempontjából. 

A háromtagú kiválogató bizott6ág 
eredményes munkát végzett. Az elv· 
társak megértették a tanulás fontos
ságát és ennek többen kifejezést is 
adlak. Karacs I. Laias elvtárs, mun• 
kaátvevő például e,mondotta a bizott
ságnak: most már érti, miért sikerült 
elérni a kocsiforduló lecsökkentését 
három és fél nap alá_ holott az ellen
ség arról beszH, hogy még a négy• 
napos kocsiforduló sem érhető el. 
Nagy Zoltán, sztahánov'sta mozdony
vezető elvtárs is megértette a bizott
ság sza,·ait és megígérte: azzal fogja 
ezt bizonyitan,, hogy az elmélet; is· 

meretek elsajátításával együtt a már 
elért sztahanovista, szintjét is fokozni 
fogja. Nagy elvtárs azóta is rendsze
resen el jár a foglalkozásokra, jól la· 
nul. 

A kiválogatás alapján pártszerve
zetünk egy középfokú, két alapfokú 
politikai iskolát és egy alapismeretek 
tanuló körét indított meg. Emellett hat 
elvtársunk a káderoktatásban közép· 
fokú egyéni tanuló. 

Már az iskolák megindulásánál 
szembetaláltuk magunkat azokkal a 
nehézsé11ekkel, melyek a fűtőház sajá
tos feladataiból adódtak. A fűtöház 
dolgozóinak jelentős része utazó szal
l!"álatot végez, mint mozdonyvezető, 
vagy fűtő. A pártszervezet az;anban 
még idejében észrevette ezt a problé
mát és megbeszél te a szakszolgálat 
vezetőivel. hogy 

biztosít.sá.J< az Iskolák hallgatói 

számára a foglalkozásokon való 
megjelenés lehetöségét. 

Ezt Úl!Y oldottuk meg, hogy a kik bé 
vannak osztva iskolába, azt a fog-lai• 
kazások idejére a mozdonyfelv gyázó 
leváltja és az iskola befejezése után 
küldi útra. Marosi Ottó elvtárs, fűtő 
az alapismeretek tanulókörének ta
nulója személyfordába jár Püspök
ladány és Biharkeresztes között. Ami
kor sz;olizálata úgy esik, hogy az is· 
kola ideje alatt kellene úton lennie, 
akkor a mozdonylelvigyázó mást ve
zényel helyette útra. ő pedig az is
kola után 21 órakor megy el eizy má
sik vonattal, így mél!" keresetveszte
Sél! sem éri öt. 

Az a lapszervi vezelóség- és a kivá-

logató bizottság munkájának meg- is 
I 

csé
.
r jük, az elmaradókat bíráljuk. se- útra meg-y és nem 6.ZÓI a felvi-

mutatkoz:k az eredménye. gitjük az elmaradás behazásában. gyázónak, hogy mentse fel szol• 
A haHgatók felkészülten mennek Erre a célra a laliú_jságot is !elbasz- gálatból az iskola idejére. 
el a foglai,kozásra, igyekemek ml- ná !juk, melyre kiírjuk, kik tanulnak (gy tett ,egy esetben pl. Flórián _La: 
nél jobban elsajátítanj az anya1Zot. jól, kik a hátul ku!logók. jos elvtárs. fűtö, az alapfokú polmka1 

Kollát Balázs elvtárs mozdonyvezető Pártszervezetünk az ifjúsáiz és a :skola hallgatója. Flórián elvtárs nem 
eddiiz még nem vett részt a pártokta- női dolizozók oktatására is  gondot kérte a felmentését szolgálatból, ha• 
tásban, sok nehézséggel küzdött az fordít. '· nem elment útra és nem jeleni meg 
iskola mei1indulásakar. A pártvezető- Az oktatásba bevontak 13 száza· a foglalkozáson. A pártvezelöség az 
sél!" azonban az iskela vezetőjével kö- lékát női dolgozók teszik ki, 23 ilyen esetekben elbeszél,get a hiány• 
zösen segített Kollát elvtársnak, aki százalékát pediir az ifik. A fiata- zókkal és megmagyarázza nekik, mi• 
már jegyzetet is tud magának készí- lyen kár éri őket, ha egyszer is elma• 
leni. mind jobban szerepel a ioJ;[lal · tok és nők va.lanlemyien jó ered- radnak az iskoláról. Ezt tettük Fló-
kozásokon, a v:tában. ményt érnek el a tBnulá.s terén. rián etvtárs esetében is, aki azóta 

A pártszervezet vezetősége nem Jól megállják a helyüket úgy a ter- nem :s mulasztott. 
elégedett meg az. oktatás e.őkészité- melésben mint a mozgalmi munká- A másik probléma, hogy a maz• 

· t · b · d"t · · 1 h t ban, K
0

i�györgy J'ona el\iárimö. seve e.s em I asava , anem o- donyfelvigy-ázók nem minden esetben 
vábbra is foglalkozik az is.kolákka:. ,agy Zelei Béla e:vtárs, lakatos. aki mwtik fi1t az iskola idejére az utazó 
Határozatot hintünk pl. arró\ hogy mozdonyvezető akar lenni és jó mun- efol&r.sákat: 't.eiutobb is nég-y e vtárs 
minden iskoláért egy-ei1y vezetőségi kája eredményeképpen egy hónappal hiányzott emiatt. A pártvezetöség a lag felelős. A köz�okú iskoláért a korábban mozdonyra tették fűteni. mazdonyfelvigyáz;ókkal megbeszélte, vezetősél!" Varga Gyözö elvtársat, a A tanulás eredménye a politikai is- hogv vegyék komolyabban ezeknek az; pártszervezet elnökét tette fele'.őssé. kola hallgatóknál máris kezd megmu- elvtársaknak felmentését, ne a vélet• Var,qa elvtárs felelős az iskola ha' ! - latkozni. Ezt mutatják a termelés te· lenre bízzák, hógy hátha még az gatóinak tanulásáért, meg-jelenéséért, rén elért eredmények. Nagy György utolsó percben visszaérkezik az útról gondoskodik az anyaghoz szükséges l akatos például 1 13 száza'ékról l 18 az;, akinek iskolába kell menni. irodalomról, biztosítja az iskola szá- sz;ázalékra növelte teljesítményét. Be- A fűtőházi pártszervezeteknél a mára a helyiséget, ha kell . a fűtést, loi Béla elvtárs Sztálin elvtárs sz;üle- speciális munka miatt az oktatásnál egyszóval az iskola minden problé- tésnapjára, december 2 1 -ére ezévi több nehézsérr mutatkozik, mint egy májával logla·kozn'a  kell. Varga elv- t · k b f · · ·t a 'ánlolta fel "' 
társ még az iskola előadójával is 

ervene . e eiezese l . más munkát végző üzemben. Az ed• 
foglalkozik a hallgatókon kívül. El- Pártszen·ezetünk megértve az digi tl\pasztalalaink azonban azt bi• 
lenörzi felkészü ését. Az iskola meg- oktatás jelentőségét á. landóan zonyítják, hogy minden problémát 

kezdése elölt átnézi Jegyzetét, hogy igyekszik leküzdeni a menetközben meg lehet oldani, ha a pártszervezet 

miiven helyi problémákat, példákat felmerülő problémákat. vezetősége célul tűzi maga elé, o ne• 
építsen méiz be a jegyzetébe. Az egyik lyen probléma, hogy még hezségek leküzdését és kővelkezetes 

A többi iskoláknak is hasonló mó· mindig nem tudtuk teljesen megszün-
, 
harcot folytat a kitűzött cél eléréséért. 

don megvan a felelőse a pártvezető- telni a hiányzásokat. Előfordul, hogy Filzeséri István, 
ségen belül. A jól tanulókat megdi- egy-két elvtárs inkább a pártvezetőség tagja. • 

A s,serető gondosl.odás ,nég jobb� pontosabb 
és odaadóbb naunhá:ra hötele• bennünhet 

Pártunk és kormányunk újabb sze
rető gondoskodását tükrözi a minis-zter
tanácsinak a vasutasok bérrende-zé
séröl szóló re,delete. A mull rend
szer bérpóJtikájától eltérően ez nem 
a minisztérium és az igazgatóságok 
tisztviselőit, hanem a legkisebb fizetésű 
forgalmi, kereskedelmi és vontatási 
dolgozókat érinti. Tudom, hogy ez. az 
intézkedés a vasutasságnak a felszaba
dulás óta végzett becsületes munkája 
jutalmazása. 

Nem kisebb, hanem jóval nagyobb 
jelentösége van a mi drága Rákosi 
elvtársunk beje!entésének. Mi, vasuta
sok, szívünk eP."ész melegével üdvözöl
tük a jegyrendszer megszüntetését, az 
árak, bérek �s fizetések rendezését. 
Az igazság az, hogy hirtelenében lel 
sem tudjuk fogni pártunk és kormá
nyunk határozatainak messze kiható 
jelentőségét. De azt máris láthatjuk 
mi, vasutasok, hogy a nap�kkal előbb 
bekövetkezett fizetésemelésünket újabb 
fizetéseme!és követi, amely jelentős
mérvű és ismét kifejezi Rákosi elvtárs 
megbecsülését a dolgozó vasutasság 
iránt. 

Jelentős mértékű a gyermekek után 
járó családi pótlék felemelé6e és az a 
rendelkezés, hogy októberben kapott 
fizetésünk és mos1ani családi pótlé
kunk 10 százalékát, il!etve felét a 
dolgo1ók megsegítésére ki kell fizetni. 

Al;t hiszem, dolgozótársaim nevében 
16 beszélek, amik?r kijelentem, hogy 
Rákósi elvtárs november 30-i tanítá
sát megfo�adjuk és hálából, szeretetük 
viszonzásaként megszilárdítjuk mun-

kalegyelmünket, é.esen és öntevéke
nyen lépünk fel a feg) elemsértök ellen 
és munkánkat úgy végezzük, hogy az 
őszi és téli forgalmat sikeresen lebo
nyolítva évi tervünket teljesítsük és 
tú'. te!jesftsük. 

Ha visszagondoloK 1939-töl a felsza
badu'.ásig elte'.t időre, amikor mini 
poggyászhordár az utasok kénye-'ked
vének kiszo!gáltatva, változott napról 
napra a keresetem, sokszor egyetlen 
lil'ér nélkül tértem haza - látom azt 
a hata:mas változást, ami az é'.etem
ben is bekövetkezett. 

IHég jobb munká,•al 

háláljuk meg 
pártunk gondoskodását 

népi demokráciánk állama havi 65 
forintér I élelmezi és tanítja. 

örömmel tölt el ez a fizelésre1dezés 
azért is, mert érzem, hogy ebben is 
eddigi jó munkánk eredménye, szocia
lista épitésünk fölénye mutatkozik meg 
a kapitalista országok gazdasági rendje 
fölött. Amíg a nyugati országok dal• 
gozói bérharcot folytatnak létminimu
muk biztosításáért, addig népi demo
kráciá1kban pártunk és kormányunk 
fizetéseme'.éssel járul hozzá a dolgozók 
élelszín,onalának emeléséhez. 

Ez a szerető gondoskodás még jobb, 
pontosabb és odaadóbb munkára köte
lez bennünket, minden magyar vasut.as 
dolgozói. Meg fogjuk mutal'li, hogy 
nem voltunk érdemtelenek erre a bi
zalomra. Mint, ahogy a felszabadulás 
óta számta:anszor !anujelét adtuk bar. Ma, mint vonatkísérő dolgozom, havi cos kiá'.lásunknak, a koc iforduló leszokeresetem mindenkor biztosítva van. rításával, az őszi csúcsforgalom sike• 1952 január 1 -töi pedig jelentősen res befejezésével meg fogjuk terememelkedik a fizetésem. Voltak. akik teni az e!öleltéte!eket, hogy feladaúgy akarták megelégedésemet letörni, tainknak a téli forgalom idején is ma�.ogy azt mondták, hogy kevés ez az radékla lanul eleget tudjunk tenni, hogy emelés. Ezeknek hátran a szemükbe országépítő tervünk' öl a reánk eső vágtam, hogy részt minden vonalon teljesíteni tudjuk. 

iskolás gyermekemet a MAV l(a- Orosz II. János 
posvárl Fiúnevelő Intézetben vonatkísérő, Budapest Keleti pu. 
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, Olvassátok, tan ulmányozzátok Rákosi elvtársnak a ' , Központi Vezetöségl ülésen a Jegyrendszer megszUnteté- : : séröl az ár- és bérrendezésröl,  az á l lami és mun kafe- , 
, gyelemröl mondott hatalmasjelentöségű beszédét! : 
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DECEMBER 21-RE TELJESÍTEM 
1952. ÉVI TERVEMET 

Néhány nappal ezelőtt megtekintet- tcm e l  eredménveket. Az.onban hibái 
iem a kommunizmust építő or&zág kiál- követtem el akkor, ami-kor a szakvonali 
lításál. A kiá l l ításon ott volt előttem a képzés mellett elhanyagoltam az elmé
bOk-sok mi11 ió új típusú ember aJko. leli képzfat és így elkövettem az1 a 
tá,sainak kics;nyífott, mása. mint pl .  hibát, hogy kommunistához nem i i lő 
herszonterületi sztálini kolhozváros, viselkedés! tanusítottam. 
vagy mint a Metro, amelyek mind a 
óolgo;ió nép érdekeit sw'gá!ják. A párt bírálata nyomán igyekeztem 
Eszembe jutoit, hody· mi is hatalmas é& ig:11eksze111 a hibáimat krküszöbö!i,i 
épilkezéseket folytatunk. Nálunk is !a· és ú�y a_ te_rmelésben, _mi11t a fon�!�s
láihafó sok tíz. és tízezer ember. akik ban e �nJaEíl_L Most, am,�or az osz,a:Y; 
a Szovjetunió példáját követve épl!ik harc elezod1k. e feszult nem�t>tko_z! 
ötéves tervünket. 

1 

helyzetben feladatom a SzovJetumo 
. Et; a . Szovjetunió hö� vasutasainak á l_t.a_l ;ezetet: _béke,táb_or erö5.ítés_e, ezé'.t 
eletet es munkamódszereit tanulmá· halabol Sztabn e,vlara; szu!ete:,napJat 
nyoztam, az ö példájukat követve ér- munkaíelajánlással ünnepelem. 

1. 1 9 5 1 .  december 21 -re teljesitem az 1 952-es •'-'i tervemet, Jelenleq 1952 
október 20-i terv teljesítésénél tartok. Ezen ere(4ményt a szovjet mozdonyvezetők 
pétdáJa nyoman a ,.2000 tonnáS" és az „500 kilométeres" é,s a f�lemett sebes• 
séqü vonatok továbbításával er�em el. 

2. Néqy átképzösnek het'i négy órá" keresztUI átadom eknéleti és qyakorlati 
tapasztalatomat üqy, hoqy a fiókműhety '26 százalékkal emeli mi"öséqi munká. ját. (Vaskö Jözsef, Dorkö Lajos, Tóth Bertalan �s K(lllll Sándor átképzösök.), 

3. A mozdony jókarbantartásiln keresztül (Nazarova..mozqalom} a kezdö 
hibák me,qszüntetésével, kisebb javit.isok elvéQzésével a mozdonyJavitás kcilt
séqe,t 20 szii%alékkal csökk-.ntem. 

4. A &énkiszabásomat, m101yné1 14 százalékos meqtakarítást értem el, 18 
•azatékra foqom emelni. 

Fe:aján:ásaimnáJ szerzett gya,kor:ali 
tapászta la taimat mu-nkatársaimnak át
adom és minden törekvésem oda irá
nyu:, hogy munkafelajánlá60mat pár
tunk és a szovjet hös mozdonyvez.etÖ'k 

munkamódszereinek ,a!i<.a:mazásával 
teljesítsem. Tóth Ill. J�os 

Kossuth-díjas sztafianovista 
főmozdonyvezető, 

a „Swcia'.ista ,·a&ú!ért" 
tudósitójn. 

./l /dl/)!JlfJ/J,ll&� /eNkr'c;adj� �, 
az ötéves terv túltel jesítéséért 

üzemünkben a terveket eddig eoVe· 
-dül a müszakl vezetők dolgozták fel. 
Az egyoldalú munl,a helytelensége fe1-
lődésünk a·Kadá:yozójá\á vált: havi 
terveink l a zák vo: tak. A tervek örven
deles tú:tel jesitése egyben azt is meg
mutatia, hogy ter\eink nem voltak 
eléggé [esze.sek. Kern vetlük számí
tásba do. gozóink �véni kezd�mér1ve
zésé!. megeiégedtün,k a müs-zaki ,·e
zc!ök ten·ezésével, akik pedig el6relá
tásaikat, i i letöcn klssé óvatosak. 

A szeptemberben meginduló terv
brif;(ád-mozgalom ú jszer[ien hatolt 
üzemünkben. /1\ár az első napokban 
létrehoztunk hat tervbrigádot. Ismerve 
dolgoz.óink lendü;etét, bizakodva· n�;:,
tünk a fejlemények elé. Dzemgazdii
;;ági Osztályunk kidolgozta az év első 
felének tényszámai alapján faila,:zos 
gazdasági adatainkat. majd az erról 
készült nvomtalványokat rnegkü'..dtük 
s brigád,·ezetőknek. Ezzel egvidőbeo 

mozgalmi szerveink is megkezdték 
a tervbrigádok és feladatainak ál-

talános ismertetését. 
A szakszen·ezel és a vá:Ialatvi:zetöség 
értekezletre hivia össze a tervbrigádo
kat. l lt részleteiben -is meg-kaptuk [e!· 
adatainkat: tanulmányou.uk át ré6zle· 
teiben az 1952. évi ltrvet es dolgoz· 
zuk fel minden mühe!yrészlrg prob:é
máját. Ezekkel a kérdésekkel á l lan
dóan fogla lkoznunk kell, közölni kel ! 
a do'.gozókka' és rnejl"ha,ll=atjuk erre· 
vonatkoZá javaslataikat. Keressük meg 
•zokat a h iánvoo.ságokat. amelyek a 

fejlődést gátolják. A dolgozók vélemé· 
nye alapján dolgozzunk ki javasla
lol;at, hogy mi lyen míiszaki, szen-ezési 
in tézkedésekke! 1 ehei a terveket előbb 
teljes!teni, hogyan lehet az önkö!tséget 
Cllökkenteni. 

Dolgozók javaslatai 

a jövő évi tervekben 

E munkák elvégzése utan a gyakorlat 
mégis azt mutatta, hogy a tervbrigá• 
dok munkájirban még nagyon sok h-il>a 

mutatkozik. A do.g-0zók kevés javas
l atot nyujfottak b-e, versenytársunk, ai 
Esa,aki Jármüjavitó is megelőzött ben
nünket Munkánk fö hiányossága, hogy 
nem tettük központi fe;adattá a dol go
zók ja\·aslataival való ioglaíkozást. 

Ertekezleten megtárgyaltuk a hiá· 
nyos;;ágokat, s határozatot hoztunk, 
hogy a do.gozóknak mi nden elhangzoh 
javaslatát k iértékeljük. 

Az üzemi l}izottság az egyes ér�e
kez'.eteken felvett jegyzőkönyve
ket átadja a vállalatvezetőségnek. 
A vál lalat főmérnöke a felszólalá
%icat tételrö,-téte!t'e átvizsgálja, 
kiértékeli. Mérlegeli azoknak jelen
tőségét és azt a lehetőséget, ho gy 

hogyán va,ó.sithatók meg __ 
A kiértékelt javas.atokal do'.gozókként 

kartotéklapon vezi:,!ik, fei kere6ik a ja
vasJatlevő do,gozól és vele közvetlenü. 
megtárgyal ják a részletkérdéseket. Ezen 
a l apon azt is [eljegyzik. hogy a veze· 
tőség kit köte:ez a ja vas: a tok bev.eze• 
tésére. A végreha j tá;;t hetenként el.en. 
órzik. Minden alkalmat [elhasrnálunk 
d lTa, hogy az össze.s j avaslat, felszó
lalás, hiányosság témája, és annak el
intézése nyilvánooságra kerü jön. A 
javaslafüartonok átkerülnek a lervosz
tá'yra, ahol azokat bedolgozzák az 
üzt>m tervébe, a forintban, és időben 
kiértékelt nyereséget rávezetik a karton 
hátsó ol d-al ára. 

A megvál(ozott munka eredménye, 
hogy a maj napig 86 javasiatot vezet
tünk be, abbó. 56·ot építettünk be jövö 
évi tervünkl)e. A tervbrigádok munkája 
ezzel azonban nem ért véget. Mun
kánkban még mindig találhatók hiá
nyosságok. A javaslatok még nem ter• 
fedtek ki a baleselelhárításra és cs,ak 
szórványosan fogla lkoznak a külföldről 
behozandó anyagok hazai anyagga 
való pótl ásáva 1. Cé)unk: a megkezdett 
úton to\·á'1:J.l>haladva, olyan eredménye. 
ket elérni, melvekkel ötéves terYünket 
a kilüzött idő eiőtt teJ jesiteni tudjuk. 

Ébneth Sándor 
mérnök. 

l-ervbrigádvezetö 

SZOC.IAtlST A . V A.St:JTt:.RT 

� 

A MIJLTBÓL . . .  

1 951 duent1Jer s. 

«« «« <«< <«, «« <«<«««« «�< «« «« (((( «<««< «« <«««< «<««<«« <«< <«< «« «« 
" V 

A V 

� � 

A mag) ar vasuti munkások hő- � ,_.. __ ....- � 
sies harca a jobb megtélheté5ért, � ''lli�ltl ! szocia l ista viszonyaik Javításáért -11 .,. 
már az 1 894-es esztendőten meg- � � 
kflzdfüöt1. E!}ben a rovatban elő- § ........ ,...,,,,..,, ! 
vesszük a vasutas munkásmozga lom � 

__ .,..__ i&�i!�� �: krónikájának egy-egy megsárgu't � � 
� lapját  a mai vasutas dolgozók „ 

l átókörének bővítésére, abból a cél- � 
VONTATASI SZOLGALAT. � 

ból, hogy a mult hősi küzdelmei- � Kovács Mihály sztahanovista m<>zdónyvezet6, RadQo János és Bakai � bői erőt merítsenE'k hogy közelebb � András fűtö.k, debrecen; fűtőház. ! kerü ljenek a nnak megértéséhez, Az őszi forga!om tartama alatt ezideig a következő kimagasló ered 
hnay mennrire me!lvá l tozott a � mén_Y�ket érték_ el: az_ egy _mozdou�•ra esö i:1api km teljesítményüket á � 
.......,, � ._. ,.. cetk1tuzeshez Vl-SZ�>nynv� ,8 �za�Iek!_<al túlte!,tesHették_ Szénmegtakat�f- �v vasutas dolgozók élete, társadalmi  � tásuk a tervhez v1szony1Lva 2-> szazalekos a 2000 �onnás mozga'omban 

h l t • ,.. . k .. ·· 1  · • .... terven fe'ül 22 lúi.súlyos vonatot. a 4-es 'mozgalomban pedig 5 �onatot � e yze e, SZOCJa , iS  oru.menyet . 
§ továbbítottak. A mosástól-mosásig .. mozga;omban eddigi eredményük � Vereb Mihály egyike volt azok- .. 1 4 .625 km. fümagas!ó te'jesitményul<et a forgalmi dolgozól<!kai való szo, ::; 

nak a harcos vasut.i munkásoknak, � •= együttmüködéssel érték el. � 
akik megialkuvás né!kül szembe- � FORGALMI SZOLGALAT. � 
szal l tak a „császári és királyi" el- � Barta tmre sztahanovista kocsim•ster, DebrKen. i nyom ássa 1, Most a magyar vasuta-

S 
A •kocJiforduló ,Jeszo1:ilása érdekébe'! az _e!muJ\ 10 nap _alatt 11z egy ::;

::; 1 b, d • 'd • ,  ,· d k "' ko�sn;a eso m�z�atas1 1dot 1 1'!-�, a kOCsltartoz.kodas! egysegidőt 1 1 1 . 1  so  < erren ezese I eJen, nem er  e -. ,., szazu.él,ra tel.1es1teue. garanc,a•evél leJ 8 vonatQt vá'1alt továbbilani, ez· v 
telen feljegyezn i :  init mondott Vereb ! zel szemben l 2  vonatot továbbított. Hiváió leljesitu1ényét a mu11ka jó � 
Mihály az L 904-es sztráj1<ot tneg� � megszer\·ezésével é1·te el . 

� 
előző egyik nagygyűlésen. Béreme- � KERESKEDELMI SZOLGA LAT. 

! '.ést követel maga és dolgozó tár- Szabó Ferenc és 1 1  fő brigádja, Záhony itra,kó, ,.. 
,;aj számára. Nézzük csak mil mond � Az őszi forgalom gazdaságos megvalósi\ása érdekeben ,iz elmult ro � 

� nap alall a f-elaJánlásll'kban vaPalt 200 száza'.ékos átrakási teljesítményt v Vereb Mihály teszédéről a krónika: ~ 3 1 2  száza'ékra telJesitet1ék. Iilvá'ó teljesítményüket a brigád tagjainak � 
" Vereb Mihály szólt a tárgy- � szoros egyíittmúködéséveJ érték el. 

� 
ró[ hosszabban, különösen kiemel- ; PÁLYAFEN NTARTÁSI SZOLGÁLAT. 

� " h bb 'l 18 ?Q ')2 liódmezövásárhely1 osztalymérnökség dolgozdj Sztá1in elvLá.rs 72. ven, ogy a O a -- -: � születésnapjának tiszLelerére ver-.sen:vre h ivttlk ki va'.amennyi osztál}·- ! forintbíl a szolga hatodmagával ~ mérnökség do.gozóir. A kihiv1'is az alább! versenyfellételekben történt, v 

megélni -képtelen. A llag nyolc § OktólJer hóban eolért 1 ::!6 szaza•ekos ál'ageredményüket 130 száza. i 

lirajcár esik egy családtag riapí � ����r�-�t 
·
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n
���:a,':�{�sí����1jit•be�el;�fzelt órá.k viszonyszámát 87 .4 szá- � 

P.lelmére amiből rnéa a népkony " Ezen vállalás Le-ljesHésével, i l !etve tú 1.eljesíLésével a béketábor bölcs � · ' 6 
• � v.ezére, Sztálin elvtárs szü!etésnap.iának mélLó megünneplésével dolgo- � hán sem iáplálkozlzatik. A bajon " zóink nagyban elösegitil< az ősz; f0l'galom sil,ere.,, lebonyohtását és ez- v 

.�ürgősen kell segíteni. Ugyan• " zel ötéves tervünk másodí·k tervévénet, határidő előtti teljes;te,aét. � 
'/ h l t -k ·t 

" � Felépítményi Vasan.yaqjavitó OV. dolgozói a Nii,gy Októbet�i S20- v 
L yen a e yze U , so meg rosz- � cialista Forradalom ünnepének tlsztelelél'e vállalták, hogy az 1951. évi ::: 
szabb a kisegítő fékezőkrtek, akik � tervüket novembe,· 25-re befejezik. . � 18 20 ko ·t k k I ' , Az üzemi válJa.la l egyes osztálvai az alábbi időpontok szertnt f'ejez• - rona eresne l01la- � t.ék be tervüket. A vá1ltgszere�ő mühe:y és csűcsbetéte.s keresztezés sze-- i 
ponként, amiből családostul meg relömúhe!y október 31-re. a re:é-pilményl és szerszámjavitó mühe!y n◊• 
k ll '/ · · h · b · t t· / · 1't � vember 7-re. a kovácsműhely, gé.pnlühely és asztalosműhely november �v

v e e m e.:; az er tze m. 
� 24-reÁ felépítményi s-z.erszamjavitó múhel,- dolgozói Sztálin e>'vtá<rs szü- � Kiket érdekelt a felszabadulásig le1ésnapjánuk tisztele tére vá!!a! lák. hogy 250 db Conraine1•.kocs1 e!készi. v 

:i munkások sorsa. Rabság, nyomor, i tésénél egy újítással 20 százalekos megtakaritást érnek e1. Ennek ér-Léke �v
v 

,zenvedés. a megl:ecsülés teljes ;; 15u 7o Ft. 
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hi ánya kísérte a vasutasok életét, ««««<«<«« «««<«<H««<«««< «««« <«<«« <«<«<«««<<«<«<«H«<«««i««< 
A ,zolga ( később a lt iszt, mo�t h iva
ta !segéd ) sivár napok elé nézett, 
csakúgy mint az alt isztek, i késöbb 
segédtiszt� ) .  Egyedül  a ren'dszert 
szivvel - léleikkcl támógató tisztv,ise. 
lői ka r számított a jobb bánásmód 
és javada lmazás szempontjából. 

A nvomor és kita�zitotlság érzése 
d iktá lta példáu l  azt a ,,felterjesz
tést" is. amelyet egyik szervező 
gyűlésül(Től küldtek el a „király
hoz"; e:ct és hal á l  „urához": 

.,A magyar királyi államvasút 
sokezer a/ka/mazotlja mai szer
.Jn.ö gyülekezetéből legmélyebb 
hódolattal járul Felséged magas 
trónusa elé, a.ki az igazságnak 
magasztos forrása, az elnyomot
t�zknak utolsó meneáéke, a ki 
a1yai szeretetével népeinek min
den oszlályát felöleli. A magyar 
királyi államvasutak alkalmazot
lairól, az állam gazdaságának 
örökké mozgósított seregéről, az 
állam mostohán gondoskodik." 
Hiába menekült azonban a �m

sok híján gerincét tört v-asuti mun
kás a magas trónus elé, h iába akart 
inni az igazság magacztos forrásá
ból.  az elnyomottak utolsó mene
dékéhez, mert „őfelsége" kutyába 
se vette a Hszti ranglétra a latt 
lévőket. 

Mennyivel más ma a helyzete a 
dolgozóknak. Hazánk felszabadulá
sával a vasútasság él1:!él en is gyö
keres vá Hozás következett be, az  
elmúlt rendszerbi:n méltányta lanul 
h áttérbe szorított vasutasság épülő 
szocia l-ista társada'.munkn,ak egyen
értékü tagjává vált - mint ahogy 
azt Bebrits elvtárs a vasutas dol
gozókhoz intézett felh ívásában is 
ki fejezésre juttatta .  A magyar 
vasutasság megbecsülése jut kifeje
zesre a róluk való gondoskodásb.an, 
egész sor szocial ista létesítményben, 
az üdül tetésben, ·az egye5 kategó
riák közötti válaszfalak ledöntésé
ben. 

A vasutas dolgozók, megbecsülése 
jut kifejezésre abban is, hogy a kö• 
z.eímultban bejelentelt iizetésrendezés 
után. népü11k szeretett vezére, a ma
gyar dolgozók atyja, a Magyar D,lgo 
zók Pártja Központi Vezetőségének 
1951 .  november 30-i ülésén tartott be
számoiójában bejelentette a jegyrend
szer megszünteté.';ét, a munkabérek és 
fizetések emelését, az árak új, a dol
gozóka1 védő szab�lyozásái. 

A multban elnyomott vasutasság 
minden öntudatos dolgozó tagja 
tudja ezt és arra törekszik, hogy a 
hős szovjet vasutasok nyomdo',a in  
ha ladva, az  ös:ci és tél i  for1· , ·om 
zavartalan lebonyolításán keresztül 
segítse egy még boldogatb és szebb 
jöVlÖ felépítését. 

Mit ta nultam 
„A szakszervezetekről" cimú könyvből 

Az elmúlt napokban felent meq Lenin és S:ztál in elvtársakna.k: ,.A sza�sz.M"'
vezetekröl'• cimü 1<önyve. Meqvettem ezt a könyvet, mert éreztem. hoqy sz..ak• 
szervezeti funkcionárius nem dolqozhat jól Lenin és Sztálin tanitásai.nak szak ... 
szervezetekröl szóló útmutatása nélkül. De ne-mcsa,k meqvettem., hanem elolvas� 
tam Apró elvtársna-k a mű meqjelenése után �rt cikkét a „S:eabad Néo" 1 951-.
november 2-i számában. 

Meqmondom öszintén. már sok könyvet olv.ast.am .a sz:akszet"vezetek felada
taival-; 'a fun.t,cciönári·u.sok maqatartásavaf e-s tenhJVálöivál kapcsolatban. de ebben 
a kötetben sok újat olvastam, mind olyant_ amelyet felhasz-nálok munkám meq_ 
javítására. Meqtudt-am, hoqy a szakszervezetek feladatán.ai< milyen fürterlelrni 
háttere volt. m ilyen elméleteket állította'k fel a trockisták és a többiek a szak
szervezetek szerepében. Lenin elvtárs döntő csapast mert ezekre az ellenseqes 
irányzatokra, majd Sztálin elvtárs új elvi kerdéseket dolgozott ki. Többek között 
a munka szociali-sta szervezésének feladatait, a szakszervezetek és az á11am 
viszionyána·k több problémáját és a szakszervezeteknek ,a dolqozókról való qon• 
doskodását. 

A bírálat és önbíráJat, a munkánkban fel lethető bürokratizmus e-llen; ttan:., 
a termelési értekezletek jelent6séqe. a munk'ásosztcily cömeqes versenymozqalmá_ 
nak szélesítése-, az új itó- és Sz.tahanov�mozqalma k  elterjesztése a te·rv túlteljesl• 
téséert, - mind-mind uta-t: mutat számunkra. 

Nekünk, sz:akszervezeti funkciónáriusoJ.ma.,k értékes seqitséqet Jelen.t ez: a 
könyv. Sok mindenre meqtanít bennünket: a pártonkívüli do1qozókk.al való foq. 
lalko�ásra, a tömeqne-veles, e Kultúrmunka feladatainak helyes elvéQzé-sére� Fe.., 
tárja elottünk 

a munkafegyelem megszilárd itásának nagy jelentőségét, 
qyakorlati t.a.pasztalatokkal seqít a kapitalista CSÖkevények felszámolásában. 
Lenin és Sztálin elvtársak felhívják fiqyefmünket a káderek kiválasztásának 
r,fontoss.iqára, a szakszervezeti funkciónáriusok, az ipar és más területe¼en 
vezetőszerepet betöltö elvtársak felelösséqteljes munkájá·ra. Emellett bó felvilá
oosítást nyújt a szerve.llés elvi kérdéseiben. 

Ami1<or ezt a na-qyszerü könyvet, min.t baratomat és seqitóUrsarnat tanut-
1má"yoztam, meqáltapíthattam, hoqy mennyire hiányos méq a munkám. Ez a 
könyv iadja meq s2Jámomra azt a seqitséqet, hoqy hibáimat i<iküszöböljem es 
munkámat megjavítsa•m. Aki elolvasta a szakszervezeti funkciönáriusok né[kü
lözhetetle-n könyvét. m-inden sor-a, lényeqe vérévé vált, a mainál sokkal köny• 
nyebben oldja meq a sokszor nehezebbnek látszó feladatokat, mert e mavel 
újabb feqyverrel qazdaqodtunk, Ezért ajánlom minden funkciónárius•tál"S.MTll\'11< 
e mű tanulmányoZla-sát, 

SURMANN IMRE, 
� ltszak,i Járműjavító DV. 

OB szervez6titkál'a. 

A 

,�S� ,, 
BIRAUITA UTÁN 

A ,.Szocialista Vasútért'' című lap 
1951 szeptember 6-i számában egy 
cikk jelent meg „Tizenhat fiatal lánq 
tanulni akar, de a vállalatvezetést 

nem érdekli" cimen. Bbben az Északi 
Jármííj,avító ÜV bírálatot kapott, hogy 
a lakatos átképzős női dolgozókkal 
nem foglalkozun:,. 

A bírálat valól>an helyes és jogos 
volt, mert 

nem biztosítottuk az elméleti ok
tatást, hibák voltak a mozgalmi 
életben, s az emberTől való gon-

doskodás terén. 
A bírálat feltárta mindezeket, de ee-y
ben megmondot,ta azt is, hogy.a,n kel l 
ezeket ki javítani. 

A bírálat után megsjavitottuk az át
képzősök helyzetét. Biztosítottuk két
hetenként az elméleti oktatást. A gy.i-
korlati munka elsajátítása könnqebóé 
vált az átképzőSök részére. Rövid időn 
be'ül munkaruhát, úi mühel_qrészt kap
tak, a hiányzó munk.apadokat pótQ/. 
ták. Közvetlen 

a munkahelyen külön női öltözö, 

hideg-meleg vízzel folyó víz-zuha• 

nyozó áll rendelkezésükre. 

A DISZ-vezetösé.g fo�lafüo�ik az íf<iak· 
kal, így biztosítva van fejlődésük• 
Ennek következtében sza,k•von-alí szín
vonaluk máris emelkedik. Bo!dán 
Lászlóné már önállóságot kezd tanu• 
sílani a munka végzésében. 

Vil! Teréznek Papp kartársn6nek es 

mé!1' egy-kettőnek viszont még több 
fegyelmet k-ell tanulniuk. 

A 1 7-18 éves Hata·! tanulók !átv-a 
azt, hogy a párt- és a szaikiszervezet, 
s a szakvezetés foglalkozik velük, most 
mé!l' fokozotta1>ban láttak tanul áshoz, 
hogy rövi-0 időn belül szakmát sajátít• 
sao-a,k el és közvetlen résztvevői lejl"VC• 
nek az aMrotómm}kának, a béke tervé• 
nek. 

FARKAS JANOS, 
az ES1Zakí Jármili,ivító OV 

Mképzőseinek oktatója, 
a „Szocial isía ··vasutért•• levelezője 



� -désének elengedlÍelellen rugoJa . 
szov1et vasutnál ·  épen úgy, m nt va· 
!amennyi szovjet üzemben, a szocia
lista bérrendszer, a 5zocialista elosz
tás elve érvényesül. Mindenki képes
sége szerint és mindenki a végzett 
munka arányában kapja fizetését. 

1 •A VASOT MUNKASAI I tiszt
vi-

selöi, vezetöi munkabért kapnak. A 
munkabér a nemzeti jövedelemnek, 
vagy az újonnan termelt értékeknek 
azt a rész.él képezi, melyet a dolgo
zók közvetlen, személyes fogyasztás
ra haszná,nak fel, vagyis az az érték. 
melyet munkájuk mennyisé2e és minő
sége után kapnak. 

A munkabér nagyságát az állandó 
termelő erők növekedése, a ter
me:ékeny<Ség emetkedése határozza 

meg. 

A dolgozók bérének emelkedésével, az 
életszínvonal növekedésével e2,'idö
ben gyorsabban nő a termelékenysé2 
és ezáltal b:ztositva van a szocia l ista 
társadalom· számára a többiet termék. 
A többlet termékből biztosítva van a 
termelés további bövitése, a dolgozók 
anyagi és kulturális színvonalának ál
landó emelkedésé, valami11t az ország 
honvédelmi szükséf!leteinek kielégíté
se. A dolgozók jövedelme - fejlettebb 
formában, mtnt )1álunk - nem sz;orit
kozik csupán pénzbeli munkabérre. 

A szabadság, bete11sé11 idejére va
ló fizetés, ingyenes oktatás, orvo
si kezelés, nyaralás, bölcsőde, s.tb. 
mindezek kb. 38 száza:ékkal növe-

lik a dol11ozók munkabér�!. 
Ezek az általános elvek a vasut min
den ágára ép úgy vonatkozik, mint az 
egész Szovjetunió dolgozói számára. 

A vasút jelle!::-'t tekintve, a végzett 
munka sajátosságát figyelembe véve, 
a szocialista elosztás elvének megfele
lően különböző bérezési formák van
nak: teljesítményi, ,x-ogressziv, idöbér, 
órabéres teljesítményi, . premizálási, 
stb. bérek. A bérek kialakításánál a 
szovjet vasúton figyelembe veszik a 
képz�l��et� , .a y��ett �omQ,ka fontos· 
ságál, mennyiségét, minőségét. 14azda-
6ágosságát, s veszélyessé2ét. Gyakor
latban mejZValósu,va láttuk Sztálrn 
elvtársnak azt a megállapítását. me• 
lyet 1931 júl ius 23·án tett a gazdasá
gi funkcionáriusok elölt: ,,Nem sza· 
bad tűrni, hof!.11 a vasiparban eg.11 
képzett munkás uf[yanannl/t fizetést 
kapjon, mint az, aki a padlót söpri. 
Nem szabad tűmünk, hogy a vasút
nál a mozdo11yvezetö ugyanannyit ke
ressen, mint az írnok. Marx és Lenin 
azt mondták, lwgq a szakmunka és a 
nem-szakképzett munka közötti kü
lönbségnek csak a kommunizmusban 
killl eitű1111i, s hogy ennek következté
ben munkabért még o szocializmusban 
is a munka arányában, nem pedif! a 
szükséf!letek arányában kell fizetni." 

A szovjet vasutakon ez az elv a 
szakképzettséget ille•ően is, maradékta
lanuJ érvényesül. A 6Zakkéq>Zettség
különbözö módon nyer dijazást. Pél
dául a mozdonyvez�lőknél azt veszik 
f igyelembe, hogy milyen vonalon, mi · 
lyen lipusú mozdonyokon tesznek 
6zolgá,latot, valamint mi lyen képzett
séggel, 2Yakorlattal. rendelkeznek. 
Ezen az a lapon csoportosítva vannak 
a mozdonyvezetők Ez az elv, szinte 
valamennyi 6zakágra érvényesítve 
van. 

A SZOVJET VASUTAKON 
is épen ÚlZY, mint az élet minden te
rületén a dolgozók bérezésének fö· 
formáia a teljesítményi bér. A telje
sítményberrendszer a szoc' a l izmusban 
2,'Ökeresen különbözik a tőkés társa
dalomban alkalmazott akkordbérrend
szertől . A kapitalizmusban a teljesít
ménybér a kizsákmányolás fokozásá
ra, a munkaintenzitás növelésére, a 
munkabér c.sökkentésére vezet. 

A szocialista termelési rendszer
ben a teljesítménybér a munka• 
szerinti díjazás szocialista elve 
mel!Yalósításának egyik legjobb 

e6Zköze. 
A munkatermelékenység növelésének, a 
munkabér növekedésének a dolgozók 
anyagi helyzete javulásának e2yik 
lelZfontosabb emelője. Tehát nem a 
termelésben e! löltött idő, hanem az 
elk�szitett termények mennyisége és 
m;nősége, va2yis a munka vé2ső ered
ménye szabja meg. A teljesítménybér 
ilyen módon elősegíti a dolí[ozók tár· 
sadalmi és egyéni érdekeinek össze
kapcso/ÁSál. A szovjet vasutakon na
lZYOn sok olyan munka van, melyet 
teljesítménybérben számolnak el. mű
helyekben a mozdony és kocsijavitá
sok, kereskedelemnél darabáru rako
dása, kocsik ki- és berakása. stb. 

ségi munkával Járó prémiummal ap• 
cso!ódik össze. lgy péidául a kazán
mosók munkájuk után megkapják a 
darabbér!. de emellett döntő ténvezi
ként je,enlkezik a jutalmazás ténye. 
melyet a mosástól-mosás:g meglett 
kilométer után kapnak meg-. Vagvis 
ez szabja meg a jutalom nagysá2át. 
Ez vonatkozik a mozdony és kocsija
vilásokra is.  Az ilyen díjazási rend
szer nagy mértékben 

ösztönzi a szov jel vasutasokat a 
minőségi munka végzésére, s ezen 
túl a szakképzettség elsajátítására, 

ami véirsö fokon ezt eredményezi hogy 
az e�yéni érdek ta lá :koz. k a közösség 
érdekével, minél jobbat termelnek. ez 
az egész közösség javát szolgál ja. 

A vasút közlekedési jel :egét tekint
ve. vannak olyan munkakört betöltő 
do:gozcik, akiknek munkájukhoz ba· 
lese/mentes szolgálat fűzödik. Pél
dáu l :  forga lmisták, váltókezelők, moz• 
donyvezelők, stb. Ezeken a helyeken 
balesetmentes szol2álatért járó pré
mium van bevezetve, s ezt egyenként 
és havonként fizetik. Van olyan esel 
:s - ha ,alaki eirész évben baleset
mentesen végezte szol2álalát - év 
végén plusz egyhavi fizetését kapja 
meir, mint jutalmat. Ez a fizetési 
rendszer felmérhetetlen segítségei 
nyújt a balesetmentes szolgálat ellá 
tására. 

Az idöbérezési prémiumrendszer is 
igen széles méretekben van elterjed
ve a 6zovjet vasútnál. Ebben a fzeté
si rendszerbe tartoznak. a kiknek mun
kájuk norma szerint nem á , 1apitha'ci 
me2. Pé:dául :  igazgatók, igazgatóhe
lyettesek hivata lnokok, szivattyúke
zelők. kapusok, stlJ. Ebben a f'zetési 
rendszerben a terv teljesitése, tú/telJe
sítése után nyernek jutalmazást. Ezen 
kívül vannak még. 

tak!IJ"ékosságl, s,zénf• karékossági, 
késéscsökkentési, túlsúly után járó 

prémiumok. 
A prém,umnak jellemzője, hogy a 
kiérdemelt bér tekintélyes részét képe
zi, ami va óban ösztönzőleg hat a ter
;nelés növelésére. 

Amint a fenti elvi kérdések.�� pél, 
dák mutatják l á that.juk. holZY 

a magyar vasutasok béreúsi rend-
1SZere, a fejlett szovjet vasutasok 

bérezési rendszerét követi. 
Az 1950. I l l. 1 -i, az 1950. IV. 1 -i, az 
195 1 -hen bevezetett bér- és premizálási 
rendszerek módositasa nagy mérték· 
ben kiémelte a régi értelemben veti 
bérezési rendszerböl. Ezek a bérezé
sek lényegében a vasútnál a fizikai 
dOlf!OZÓk bérezését Úf!.C/ re11dezte, hOllt/ 
ez részleteiben is megfelelt a szocia
lista bérezés elvének. Ugyanakkor a 
havibéres vasutas dolgozók. a vasút 
bonyolult munkaköreinek sajátossa
ga folytán, ezek a bérrendezések nem 

73,623. OOO forintot adott a 
jas vasutasok bérének rendezésé
hez, majd az általános ár- és bér
rendezés során 1 5-21 százalékkal 
növelte a már egyszer felemelt fi. 
zetést. Ezzel is, mint sok más té
nyen keresdül pártunk és kor
mányzatunk elismeri és ért&eli a 
vasutasok, s a vasut eddig elért 

eredményeit. 

A VASOT VEZETOIRE hárult 
az a 

feladat, _ho2y ezt a közel 74 millió formtot ugy ossza el. hogy ez e:öbbre 
vigye a 6Zocial. sta bérezési rendszer 
megvalósítását, va!amint ÚlZY a lka l 
i:nazza ,a bevált régebbi és  bevezetett uiabb fizetési formákat, mely ösztönzi 
a_ va�ulas dolgozókat a nagyobb telje
s!lmenye� e:érésére. lgy a munkakö
ri alapb_er .. ren_dezéséhez 30 m'! liót, a mu_nkakorok atsorolására 20,880.000 
f�n!1to1 . . a_ prémiumrendszer módosí
tasa_ra ev, 22,743.000 forintot fo2unk 
ford1'.��1. Az elosztás helyességéhez 
hozza1arult a Szov;etunióban iárt va
sulas kü1aöttsé;t tapa.sztalatainak al
kalr'.iazása, különösen abban a vonat
kozasban,, ho2r a prémium összegét 
felemeltuk, s 1gy a premizálással, i l 
letve ezen keresztül, jobban tudjuk 
mo_z�o�itani a vasutasokat a terv telJestlesere, túl teljesítésére. Ugyanak
kor olyan rendszert vezettünk be, 
mely kizária azt a helytelen egyenlős
d1se�e_t. am! e�di2 uralkodott a pre· 
m,zalas kerdesében. Hasonlóan a 
Szovjetunióhoz, balesetmentességi pré· 
n;iumot vezetünk be, mely na2')' mér
tekben fog1a csökkenteni a balesetek 
.számát. s másik oldalon tekintélyes 
pénzösszeghez jutnak azok a vasu
tas dol gozók, akik balesetmentesen 
teljesítik szolgalatukat. 

_Pártunk és kormányzatunk vala-
mrnt a vasút vezetősége a bérrende
zésért, s a bérek helye!loebb elosztásá
ért, . azt várja a vasutasoktól, hogy 
a partszervezetek vezeté,hel az üze
mi bizottságok segít�égével ' mindent 
tegyenek meg a munkafegyelem meg
szilárdítása leré'l. l(imé'.etlen harcot 
ro:ytassanak a munkafegyelem lazítói
val szemben, akik az ellenséget segítik. 
H_arcoljanak az Ö5zi és téli forgalom, a 
harn_m��pos koc�iforduló sikeres végre
haJlasaert, mely szorosan összefügg 
népgazdasági szempontból az 1951 -es 
tervév teljesítésével. A vasutas veze
tők. igazgatótól, főnöktől, csoportve
zetőkig, indítsanak harcot az egys1-e
mélyes fe:elös vezetés megteremtésé
ért. Mindezek megvalósítasában fel 
kell használni a hős szovjet Yasutasok
tól kapott gazdag tapasztalatokat. 

Szekszárdi Imre 
a budapesti Vasuf-politikai Os7la7y 

vezetője 

VILAG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK! 
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„Nagy pártunk, Rákosi elvtárs 
irá�ti szeretetünk és hálánk ieléül . . . 

14 

A Magyar Dolgozók Pártja Köz- tározatait. Leveleikben és távirataik
p:mti Vezetőségéhez, Rákosi elvtárshoz ban ígéretet tesznek arra, hogy meg· 
számos táviratban és levélben mond- fogadják Rákosi e:vtárs tanítását és 
lak köszönetet a vasutas dolgozók. megteremtik a vasúton a szilárd mun
Ezekben szeretetüket és hálájukat kafegyelmet, hogy ezzel is meghalal
nyi.vánítják a kormány és a párt gon- ják a jegyrendszer eltörlését, az ár
doskodásaért, az új  bérrendezésért. A és bérrendez�st, a vasutasok helyzeté
vasutasok ezt a gondoskodást és sze- nek jelentős mértékű javítását. 
retetet látják a fe!szabadulá6 óta a Ezekről 5zólnak a magyar dolgozó 
párt, Rákosi elvtárs, a nép kormanya nép nagy tanítójához, Rá.kosi elvtars
részéről. A Vasutas Egyetem, a vas- hoz irt hálasorok is. De ezek az irá
utas technikumok, a vasutasnap és a sok arról az elszántsagról is tanús
szállítási feladatok teljesilésében áldo- kodnak, hogy azzal halálják meg ez 
zatos munkál végző dolgozók tízezrei- újabb megbecsülést. h,gy a legkímé
nek üdüiteté6e, 36.000 vasutas dolgozó letlenebb harcot folytatják a munka
bevonása az élelmiszerellátásba, a fegyelem megszilárdításáért, a laza
bakancsok. cipők és cipőta lpak tízez- ság, a bűnös muias7Jlások ellen és 
reinek kiooztása a vasutasok között minden erejülcl<el és képes.5égükkel 
stb. - mind azt biz:myilja, hogy pár-

1 
arra törekszenek vasutas dolgozóink, 

t�nk ér!-é�elí a vasutasok áldozatos hogy Rákosi elvtársnak tett fogadal
JO munka1at. . .  . mukat teljesítve az őszi és téli forga-

Vasutas dolgozomk nagy figyelem-
, 

lom hatalmas feladatait jól végrehajt
mel, !elkesedéssa! és határtalan sze- sák, s a tervet túlte!Jesítsék. 
retettel hallgatták Rákosi elvtárs be- A kaposváriak pé,dául így !rnak 
szédét, olvasták a minisztertanács ha- Rákosi elvtarshoz: 

. ,,Kedves Rákosi Elvtárs! M i, l(aposvár állomás forgalmi dolgozói, nagy 
partunk és forrón szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs iránti szerete'ünk és 
hálánk jeléül, azért az újabb megbecsülésért, amellyel a vasutas dolgozókat az 
új fizetésren<kzés ré,vén részesítette, december 21 ,re, a nagy Sztá!in elvtárs 
72. születésnapjára felajánljuk, hogy hiányosságaink kiküszöbölésével, nagyobb 
munkafegye!emmet, a dicsö szovjet vasutasok példája nyomán, eddigi elmara
dása'nkon javítva, az utazási sebességet 96-ró! 100 százalékra, a kocsitartózJ<o
dá5t 105-ről 1 1 5  százalékra, a tehervonatok rendes irányítását 80-ról 1 00 száza
lékra, a 24 órás vonatforgalmi tervet 88 százalékról 92-re, a gőztartást 72-ről 
80 százalékra, a garancialevéllel indított vonatok számát 28-rót 35 száza'ékra 
emeljük és a kocsibeállitá5oka1 pedig 3.9 \óráról 3.5 órára csökkentjük. Ezzel 

az a célunk, hogy jobb munkánkkal hozzájárulhatunk ahhoz a harchoz, amely 

a világ dolgozóinak boldog és békés életét van hi'vatva felépíteni.'' 

Az új bérrendezés arra kötelezi a megteremtéséért, hogy az eddiginél is 
vasutas d;J!gozókal, hogy megszüntes- felelősségtelj«.ebben dolgozzanak az 
sék a munkájuk terü1etén fenn.illó őszi és téli száJlitásjk győzelmes le
biányosságokat, hogy a munkafegye- bonyolitásan keresztül a tervév sike
lem megszi lárdilá6ával fokozzák küz- rE!6 befejezéséért, a terv túlteljesité
delmüket a háromnapos kocsiforduló séérl 

»» >»: »» »» »»>»>»» »» »» »» »» >»><<<,<«< <«< «« «« ««<•« <«<«<««<<«<<««<««««<< «« ««««<«<«« «<<«« «« «««««« «««« «««««««« «« «««« «« ««< 

A aasutas dolgozók közül 1950-ben 
7953-an, 1951-ben 9000-en üdültek. 
Több mint 1000 dolgozóval többen. 
üdültek ez évben, mi•1t tavaly. A 
jövö évben pedig ez a szám még 3000-
rel emelkedik. Lényegesen emelni tud
tuk a külföldi üdülésben résztvevő 
dolgozók számát, akik a népi demo
kratikus országokban üdültek jó mun
kájuk jutalmaként. Ugys2.,inlé11 ezek
nek az országoknak a dolgozói nálunk 
tiiltötték szabadságidejüket. 

SZERVEZZÜK A TÉLI ÜDÜLTETÉST 
Azok a dolgozók, aki,k egészségtelen munkája jutalmául és a beutalójegyet 
munkahelyen dolgoznak, melynek le- kiadta. 
uegöje a szervezetre káros anyagoktól Pelyhes elvtárs az üdülésből visz-
szennyezett, a hótól csillogó hegyek- &Zatérve, termelési százalékát 131·  
ben végzett séták eredményeként, ki- rő! 145 százalékra emelte. 
tisztul! tiidővel, frissen, kipihenten ter-
nek vissza a termelő munkába. Ezek- A téli és jövöévi üdültetés jó meg

ben a magaslati gyógyüdülökben szervezése. a szociális összet.étel meg

ezenkívül minden szórakozási lehetö- javítása érdekében, üdülési ankétot 

ség, tagos társalgó, nagy könyvtár, rendeztünk a szakszervezet központjá-

A 
'I' '"d' ' I ' é ' , •· .. · egyéb sportfelszerelés, rádió, képesla- ban és a jövőben folyamatosan a te

te I u u es sz psege es 0rome1 rületi bizottságokon is rendezünk. 
pok állnak a dolgozók rendelkezésére. 

A d l 'k t "bb . bb Megelégedéssel és örömmel beszél- Megtárgyaltuk az ankéton a felada-
o goz,o nagy o sege a an 8 tokai: az üdülési albizottság kiépíté· 

téves hitben van, hogy csak nyáron nek mindenhol a dolgozók a téli üdü· sének fontosságát, az üdülési propa-
tehet Pl'henn,· ped1'g az e·" m,·nden /és szépségeiröl és 1·óságáról, akik 

, · v ganda kiszélesi/ését, a beutaló1·egyek 
Szaka·nak megva • •e'pse·ge e·s már egyszer kivették részüket abból, · n a ·" , helyes szétosztását és a szociális ösz-
mtnden évszakban a legmesszebbme- és eredményességét mutatják azok az szetétel megJavttását. Ha az üdülési 
110.k,·g b,·-•os'tva van a pi'hene·s lehetö emelkedö termelési százalékok, amiket "' ' · propagandt'll, a helyes elosztást és a 
sége. K,ülönösen a fizikai dolgozók a dolgozók az üdülésből visszatérve, pontos elszámolást most a téli hóna-
azok akl.k t'degenkednek te'l' u"d;1·tés elértek. Például: Pelyhes István öntó, , a ' ' · pokban 1•ó1 visszük, akkor nyáron, 
tői. Ezt tükrözi t•issza mátraházi üdü- aki a Laruller Jenő Járműjavítc,ban amikor több üdülö aan n.yitva, és így 
l"nk nouember 4 to'l november 18 ,·g dolgozik, a Xll I. osztály t. t. felelőse v ., - · az üdülési keret is magasabb, köny-
:JB tizikai, 9 műszaki és 45 szellemi julalomii.dülésre javasolta, A javasla-
dolgoz6 üdült. Az üdülési albizoltsá- tot az üdülés, albizottság elfogadta /6 nyebben tudjuk az üdülést jól meg-

szervezni. 

gok elmulasztották a dolgozók felvilá- l ---------------- 1 

gosítását és nem fordítottak rá gon
rtot, hogy megismerjék a téli üdülés 
szépségeit. 

Ez évben a SZOT osztotta szét a be
utalójegyeket és így a vasutas dolgo
zóknak alkalmuk nyilt az ország kü
tö11biizn helqein. résztven.ni a kedvez
ménues S!YÓS!I/Üdülésbe11. Fennáll ez 
a téli évszakban is, mikor Mátrahá
zán, Lillafüreden, a Mecsekben, Sop
ronban üdülhetnek és gyógyulhatnak 
a vasutas dolgozók és élvezhetik jó 
mun.kájuk jutalmaként 

a téli sport minden örömét b; 
szépségét, amikor síelésre, nódli

zásra bőven van alkalom a havas 

hegyeken. 

A Közlekedés- és PostaQgyi Mlntszt<!rlum 

és e Vasutas Szaks,:ervezet lapja 

Megjelenik havonta kétszer 
Szerkeszu a szerkesztő bizottság. 

LaptudaJdonos: a Közlekedés- és Posta· 
Ugy1 Minisztérium 1. Vaaut1 Fl5osztálya 

és a VasutaB Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI.. Munkáesy Mlhély-D. UI. 
Telefon- 113�7. 124-803. 313-744. 

Kiadóhivatal: VII.. Rák6cz!-dt 54. 

Szikra ll,apnyomda. Budapeet. vm., 
J6zset-kOn1t 5. 

Fe!eltle .._davezet6: KulCIÁI' ■lllAIY 

Vigyázzunk az üdülők szociális 

összetételére 

H i.álJ.yosság a olt mllflkán.kban., hogy 
nem aolt tervszerű s ez magával von.ta 
a szociális összetétel romlását is. A 
szabadságolási ütemtervet az üdülési 
üiemteravel nem hangoltuk össze és 
nem egy esetben elöfordult, hogy a 
dolgozók nem tudtak üdülni menni -
bár ezt a jó munkájuk jutalmaként 
megérdemelték voln.a - mert a szak
von.al nem tudott számukra szabad
sáfol biztosítani. 

A társadalombiztosítási tanácsok 
feladata, hogy az üdülési albizottsá
gokat minden.üti kiépítse, beoonva a 

b�zottság munkájába azokat a dolgo
zokat, akik saját élményeiken keresztül 
meggyözödtek az üdülés szépségéröl 
és gyógyító hatásáról. Az albizottsá
gok munkájukon keresztül minél na
gyobb felvilágosító munkát fejtseneR. 
ki a dolgozók közőtt, hogy azok igény. 
bevegyék az iűi.ülést, ezzel elősegítsük 
tervün.k határidö előtti teljesítését és 
túlteljesítését. 

A.s 19.JI. évi 
MÁ V  leltáro!:4Ó.S 

jelentősége 
A szoelaltst.a va:sllt 6plb6sének SZ!lk· 

séqas �!tétele az állóalapok (állóeszkö
zök, 1„1tarj tárqyak) ál landó növekedése. 
A szállltás is munkaeszközökkel (kocsik, 
q6pek, szerszámok stb.) történik. 

A berendezések, felszerelések és 
Uzemterek Jobb kihasználása eqylk leq
fontosabb felt6tete az állami tervek te1Jeslté5'nek és tlllte!JesltéSének az önálló qazdasáql elszámolás meqszllárditásának és a Jövedelmezös6q fokoZlásának. 

A vasllt használatában 16v6 átló esz· 
kllz:ök rés:ee1 az eqész n6p vaqyonának. 
tppen ezert meqóvásuk6rt, helyes kihaszn41ásukért a vasllt vezet6"6qo de 
mlndeneqyes vasútas do'qozó Is: az 
eqész maqyar népnek felel6s. 

A leltár� a szovjet tapaazta·latok 
felhasznállisával történ ik 6s qépesített 
adatfeldolqoz6s révén meqy v6qbe. 

A retadal meqval6sltása. a szov Jel 
t.apasztala:tok alapján bevezetett mód
szerek, "zen keresztUI a határidő betartása és !qy a MAV 1 951 . évi zárómér
leqének elkészi�se határldöre at'ól fUqq 
hoqy dolqomink mllyen lelkesedéssel 
és odaadással véqzik ezt a feladatot. 

A leltározás folyamán sokezer vas
utas dolgozó qy6Z6d

_
het meq a szovJet 

módszerek Jelentöséq<!rc51, amelyek ezen 
a ter!lleten Is lqen n,iqy mérlékbttn se· 
qltKc • maqyM' vnllt szocialista átala• 
kitását. 



SZOCIAtlST A V ASl:JTE.RT 
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DECEMBER 21-RE TELJESÍTEM A JIULTBÓL . . .  
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A magyar vasuti munkások hö-

1 952. EVI TERV MET sies harca a jobb megélhetésért, 

Néhány napp,al ezelö11 megtekintet
tem a kommunizmust építő or�z.ág kiál
lítását. A kiál: íláson olt ,olt elött„m a 
sok-sok mi'lió újtípusú ember alko
tásainak kic 'nyített mása, mint pl. 
herszon lerüleli ,zlálini kolhozváro,, 
'?;rY m;nt a Metro, amelyek mind a 

• dekeit szo'gálják. 

lem el eredrnénveket. Azonban hibái swcia lista viszonyaik javításáért 

követtem el akkor, amikor a szakvonali má r  az 1 894-es esztendőten meg
képzés meliet1 elhanyagoltam az elmé- kezdőjött. Ebben ,a rovatban elő
leU képz.ést és így e!köveltem azt a vesszük a vasuta� munkásmozga lom 
hibát, hogy kommunistához nem ii lö k rón ikájának egv-e!!v m easár.,.u't 
viselkedést tanusílottam. lapját  a mai  va:utas lolg�ók 

A párl birál.ata nyomán igyekf'Z_lem látókörének t,ií:".í..,;...;,.., u.hh,il •· ,..ó.L... 
é, igyekszem a hibáimat k'kfü,zöbö)ni ból, hogy � AZ OSZI 11; mi is hatalma� 

DOLGOZoJANA'K fjlunk is la· 
JUTALMAZAs'Á ql,:t, 

és úgy a lermelé-sben, mint a tanu!as-
�-

.. � 
b?''- , - ' '·mi. Mo�t. an•'· .a� ... e 

I JELENTÉS 
Oeeembcr 2 1 -én. Szt.álin elvtárs 72 . .wzületé�napján fejezöd!k be a vasutasok őszi fo,·gelmi versenye. Az öszt for

galm i „ versenyben legjobb egyéni ver
sen�·zoket és brigádokat ot'szagos és 
te1•jtletf viszonyta�ban a következőképen Julalmozzak 

Ors�áqos. viszionylatban, egyént ver
seny,.ulrnél : 1. helyezett 1000. II. helye• 
zett 800. III. helyezett 600 forint. 

Brigádnál: 1. helyezett ! 600, ll. helye_ 
ttct 1 200. Jll. helyezett 1000 torint. 

Területi viszonylatban, egyént ver. 
.!enyziHmél: r. he.lyezett 500, II. helye
zeu 350. Ill. helyezett 250 rortnt. 

Brigádoknál: I. he!vezett 900, ll. helye. 
zett 600. Ill .  helyezett 400 forint. 

A jutalmakat az 1 95 1 .  é\.i augusztue 
hó 20-tól december hó 20-Ig terjedt'! !dö 
lermc'ésl e1·edmen,•e a'apján 1952. ]a
nuár havában fogják kifize;tni. Amennyi 

ben a terület legjobb dolgozó!. vagy 
1:>r·gadial egyben dZ Drszágos legjobb 
helvez(,.st Is e:érik, részükt'e c.....�k eg�l 
,itttalom. és pedig a maqasabb jutalom 
folyósitharó 

1951 . EVI AUGUSZTUS 20-TOL NOVEM
BER 1 0-IG AZ OSZI FORGALMI VER, 
S ENYBEN A LEGJOBB ÉS KEVESBBÉ 
Jó EREOMENYT ELERT SZOLGALATI 

HELYEK, 

FORGALMI SZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
1. Miskolc sze:-né'ypályaudvar . .  l\z e;rv 

koesi t•a egő mozdítác;ii egységidőt l19.  
a vonatterhclésj t�számot 1 27. s1..e 
métv. es tehervonatok menetrendszer!nti 

!i���Üi�
át 

t lJ
0

·az
8 

a��á
s

�i���1�t�;�\�tit 
nvezöt 1 2:i szfi7.,aJékra te!.iesítette. t<ocai 
rorrralma 200.884 kocsf vol l.  Az á11omág 
dO'.l?OZÓI tervüket túltei iesítet(ék_ Ennek 
t."lér·ác:ében nagv jelentösége van annR1-: 
.ír tudamak. hogy az állomás dolgozói 
ni:nden erejüket me�feszítve dolgoztak 
az é'.üzemszint kite1jesité-séét't és a 3.5 
naPos ko�-siforduló mercvalósitác:a érde• 
kében. <5sszes pontszáma 224 pont, 
2. Pécsbánya.rendez.ö. összes pont
s�ma: 145 pont, 3. Szolnok állomás. 
összes pontszáma: 1 28 pont. 

MúH ELYI SZOLGALAT. 
LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

1 .  L"ndler Jenö J,  J .  0. V. A "ál lalat 
Időarányos .tervét 109.6 százalékra tol• 
Jesitette 3 . 19  termelékenységgel és 93.3 
tervszertí9éggel. Vállalását t 74 száza· 
iékra telje.sítette. Anyagtakarékosság te
rén egy före esö é1·ték 805 forint. 
összes pontszáma: 38.80. 2, MAV Eszakl 
Járómajavitó Ozemi Vállalat. ös�es 
pontszáma: 32.86, 3. Szol_noki Járómü
javitó üzemi Vállalat. összes pont
száma: 32.37. 

KEVÉSBBÉ JO SZOLGALATI HELYEK: 
1 .  Miskolci Járómüjavitó Ozem1 Válla

lat. összes pontszáma: 26.76. 2. Debre. 
ceni Járómújavitó üzemi VálJala.t. ösz
sz.e.s pontszáma,: 24.31 . 

A LEGJOBB ÉS KEVÉSBBE 
Jó EREDMÉNYT ELÉRT DOLGOZóK 

KI ÉRTE KELÉSE. 

FORGALMI SZOLGALAT. 
RENOELKEZő ÉS VONATINDITó 

ALLOMASOKON: 

Jó EREDMENYT ELERT ALLOMASI 
IRANYITó. RENDEZO, FORGALMI 

SZOLGÁLATTEVCi 

(1., J/a, és 1/b. csoportba tartozó 
állomásokon): 

s�es pontértéke 90 pont. 2. HeqedUs sámtk csökkentésénél 238 százalékos 
J ános forqa.1mi szolqá�attevö, Szuha� te!jesitményt ért el. Tehervonatok Lar-
kálló--Muosony, összes pontértéke 88 tózkodá.sának csökkentés te-!Jesité
pont. sénél 374 száza•él<ot ét•t el. Hocsitartóz• 

kodásl eg;·ségidőt 1 26 siázalékra teiJe
GYENGE EREDM ÉNYT ELÉRT DOLGOZO: s1tette. összes pontérlé-ke 437 poht. 

2. Tóth András váltóc.'Sr Debrecen Vá-
1. Pucsok Béla forqalm; szol,qálattev6, sártér, összes Pontérte'ke 234 pont. 

Putnok. összes pontértéke - 10 pont. 

LEGJOBB EREDMENYT ELERT 
VALTOKEZELő, VALTOOR: 

t Varju János váltókezelő, Bp. Déli
pat}'audvar. Személ).·· és tehervonatok 
menetrendszerinti indításánál a normá
hoz vis1..onvítva l !O s2ázalél<.ot ert el.  
A göztat'tás! egységidt'lt 179. az egy 
Kocsira "'30 mozdítás! !dőt 1 1.6 száza· 
,Jékra teUesitette. Ö!>Szes oontértéke 125 
pont 2. Ifj.  Sipos fmre vezetö váltóör, 
Debrecen. összes oontértéke 120 pont. 

LEMARADT DOLGOZO: 

, Bodnár István váltó&-, Miskolci 
szpu, összes pontértéke - :20 pont. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELERT 
KOCSI MESTER: 

f. Szalai István koc.simester, Füzes
abony. A:z egy kocsira e96 mozdítw:31 
idűt I ö l . tehervonatok terhelés:ét a 
menetrendfügge]ékhez \'iszonyítva 1 �8 
�zázalékra tel iesitette. A 4-es mozga lom 
bart közlekedő vonatoJ< kitel.lc�ifr�s(:néi 
1 4� .százalékot ért el. ö ·szes pontérit'ke 
1 29 pont. 2. Kérinqer András fllkocsi
mester� Gy6r összes pontértél(e 7 1  
pont. 

Ll!MARADT KOCSIM ESTER: 
1. Réqj János kocsimester, Bp. Fe

rencváros. összes pontértéke - 87 pont. 

LEGJOBB ERED M ENYT ELÉRT 
�ORGALMI SZOLGALATTEVO: 

1 .  Tamás Jenö eflenör, Mez61ak. A ké-

KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNYT ELERT 
VALTóKEZELO: 

1 . Takác5 István váltól<ezelö, Murony, 
összes pontértéke - 20 ponL 

VONTATASI SZOLGALAT, 
LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 

MOZDONVVEZ ETO ÉS FUTO: 
1 .  Tassi Mihály mozdonyveziet:6, Sza

kályi Ferenc es Csonka Mihály fűt6. 
Szeqedi fütöház Az e�y mozdonyra esd 
napi kiJometerteljesilménYüket a cél
kitúzéshez viszon:vitva 76 �záza!éklcni 
ttllte}jesitették szénmegtakarit<.hmk a 
tervhez visz0nyitva 25 száza!ék volt. 
4-es ö.�szekapc.�olásű mozgalomban 1!' 
vonatot további rottalc. összes pontérte
kük 1 96 ponL 2. Kovács Mihály moz
donyvezető, Debreceni fúb6há.z. összes 
pon !értéke !IH pont, 

�EVESBBE Jó EREDMEHYT ELERT 
MOZDONVVEZETO ES FOTO: 

1. Pozsonyi József 
Nyir�yháZi fütöház. 

mozdonyvezet6, 

PALYAFENNTARTASI SZOLGALAT. 
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 

ELöM UN KASOK: 
1. Rob� Gyula, PéCSj osztálymernök

séq. VI pm. szaka.'SZ, Alépitményi 
munkéi!atoknál állagas ki1eljesitése 201 
szá.7..a:ék A (elme1·ült munkaórák 88 
sz{1zalékát teljesi:ménybérben dolgozta. 
ö�szes pontértéke 5í.8 pont. 2. -. 
l{evé�bbé jó eredmén�• l elért dotgozót 
tlem közöltek. 

1951 dee'°"""' 1. 

sítménybérben veg-ezte. �Hagos kiteJ.ie
.sitése 1 40 százalék. összes pontszáma 
47.80 pont. 

l{evésbbé jó eredményt elé,•t dolgozót 
nem közöltek. 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT 
MOV EZETőK: 

1. Dohnál Vilmos Landler Jenő Jiirö
müjavitö Ozemi Vállalat. összes pont
száma 135 pont. A Gazda.mozgalom ki· 
szé!P.sítése te-rén végzett Jó n1unkát. 
Gyengébb eredményt elért dolgozókat 
szakmai tudásának átadásával segíti. 
2. Gaáf II lés, Landler Jen6 Járóma
Javítö üzemi Vállalat. összes pontszáma 
99 pont 

AZ OSZI FORGA L M I  VERSENYBEN 
KIVALo EREDM ENYT ELÉRT 

NOI ÉS IFI DOLGOZOK: 
Kiszeli Eva forqalmi szolqálattev6. 

Bp. Soroksári-út. A kásett szeme;y. 
szá.JUtö vonatok tartózkodásii.t csöl.;:ken• 
tette, így teljesltése 1 5 1  százalék. 
összes pontértéke: 198. 

Kisfalvi Gizel la ifi dolqozó, irodai 
adminisztrátor. Miskolci fütöház Mun
kájának jó megszervezésé"·el 96 · szó7a!ékos k.ihaszmilt.ságot ért el. Kiváló 
szorgalmával példát mutat idősebb kar
tár,s.alnal.;, 

Kátai Marqlt jeqypénztáros, Kiskun
féieqyháza. Munkaidejének teljes kihasz
náiásávaJ 237 szazalél<os te1.1esitménvt 
ért el. 

Bodnár Er:rs-ébet, Szerencs. HiválG 
szorgalmáva, es szaktudásával foglat. 
kozta�ásl fokát 2 12 sz.iza!ákra eme:te, 

Steiner Ernőne, MAV Jeqynyomcb 
Ozemi Vállalat, aki munkaidejének .ló 
kihasználásával 1 4'3 százalékos áldag
teljesítménvt ért e1. 

Herceq Edit mühelyi imol<, !szaki 
JárómüJavitó O.z:emi Vállafat, A munka
utalván��ozások hibá.tlan elkészitéséveJ 
tünt ki társai közül. 

Göröq: Andrásné. Debreceni Járómü
Javitó Ozemj Vállalat. A vételezé�ket 

Jól megszervezte, ezáltal sikerü:t bizto
aítania reszortja részére az anyageliá· 
lást. 

Lllrincz Józ.sefné kocslMwttó, Nyir. 
eq:yházi Kv. N01•máJJ minőséaf munka 
f!gyelembevéte:ével 1 54 százalékra tel
Jesltette. 

Tii! Ferencné uámlázó, Landler Jenó 
osztósz.ertár. Rivál ó szal<tudáSával 1 30 
száza·Jé:kos tel.lcsftménvt ért el. gyeia
gébb eredménvt elért l<artársnő!t segít!. 

KEVÉSBBE JO EREDMÉNYT ELÉRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

1. Za·lányi Ferenc intézi>. állomás
irányitó, SZ!O-lnok. A 24 órás vonatfor

galmi ter\·et 95 százalékra. tehervonatok 
terhelését a menetrendfü.gge'.ékhez vi· 
szonyítva 1 1 4  százalékra. személyvona
tok menetrendszerinU indítását l lű, 
tehervonatok menetrendszet·lnti jndrtását 
90 -százalékra teI jesitette a normához 
viszonyítva. összes pontértéke 109 ponr .  
2. Nyitrai Dezsó forq.atmi szolqálattev6. 
Miskofci szpu. összes pontérl.é4<.e 102 
ponL 
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�t \�1'lti�,_'.;i'�\���'7!�: LEGJOBB EREDMENYT ELERT LEGJOBB ÉS LEGGYEfolGEBB ERED-

GYENGE EREDMÉNYT ELERT Jes,tményt ért el,  Teher,·ona•nk tarló•• PALYAM ESTER: MÉNYT ELÉRT BRIGÁDOK 1 951 ÉV t. Ceqléd ál lomás, 2. Selyp állomá5. 

VONTATASI SZOLGALAT, 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 

FORGALMI SZOLGALATTEVO. kodás,mak csökkentésén&! kiteije,stt�>� f . tladnaqy Jozsef flSpályamester. AUGUSZTUS 21-TCiL NOVEMBER 1 0-IG, 
:z:irt1fá�;t\

7
'(;n,!��';.�t�t�zlr;,dá:i §�r Ves29"én,i osz.Ulymérnöks�. SY..aka-•zá· FORGA LMI SZOLGALAT. 

qálatt���:""Bi-��.,.:!f,�s�ö��I :;,�:- s7.e,, po111értéke 43'i' POht. 2. KovAcs nak á•lagos kiteljesítése 1 49 százal�k. üU RITASNAL LEGJOBB EREDM l!:NVT értéke _ 59 pont. József forqalmi szolqálattev6 Debre A hozzá beosztott do gozók a felmerült 
1. Miskolci fűtőház. Mozdony,lavit6'1, cen-Vásártér. összes pontértéke 234 rnunkaórá•k 97 százalékát te.jesitmény· ELERT BRIGADOK: 

költségüket a tervhez viszonyítva 8 szá, LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT pont.. bérben végezték. öss,.es pontért.éke Ba,;tha Pál .,. briqádja, Dombóvár 
za lél<kal csöi<i<entették. Az egy ü1.eml FORGALMI SZOLGALATTEVO 69.2 pont. 2. Ladányi Mihály f6pálya. állomás. A ,onatszétrendezési m tlvele-
mozdonyl'a esö oapi kllométerteljesilmé KEVESBBE JO EREDMENYT ELtRT mester, Kecskeméti osztálymén,öks�. tek egység!dejét 135. a le11ur1tott kocsik 
n�:üket 27 sui.zn-lél<kal emelték. A 200V (U,, UI., Hl/a. csoportbci tartozó FORGALMI SZOLGALATTEVO: ös�zes pontértéke 60 pont. mennyiOOgét a tervhez viszonyítva 164 
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mosiisi� moz�aiomban a mozdonyok 1 ,  Majorosi Imre forqaknf szolqála�t- Máté-szat.ka. Yonatot elfogia!t vágányra zót uem közöltek. nem fordult elö. összes pontérlékű'k 
k!lon,óteriel ie�itménye a célkltúzéshe2 tevö, PKsbánya..rendez.6. A 24 oras Járatott be. 198 pont. 
\'ISZonvitva 27 százalékkal etT1!'lkcde1• vunat!orgalmi tervet 90 s-,ázaléi<ra, 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT LEGJOBB EREDM ÉNYT ELÉRT Naqy Láuló és brigádja, Rál<osren-A m11,'cien út .iö,•ed-elmezöségéért moz- tehervonatok terheié"S"ét a mene• rfln.<l- SZAKMUN KÁSOK: dezö, A vonatszP.tr1rmdezé.i.;f müvele:ek .«alomban a vonali mozdonyszeméi)'Zel függelékhez viszonyítva 128 szá.Za:ékra VALTóKEZELO. VALTOCiR: ein•ségidejét 123 a ,legurított kocsik 71 százalélrn vesz. rt§szt Szénmegtaka- sze1ne.ly. és tehervonatok menetrend· 1. S2crbo Lajos kőmüves, Debreceni mennyiségét a ter\'hez \·iszonyítva 1 19 r-1b1s::t a iervhez viszonyitva 1 t száza. .szer
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e1e': százaJékr·a te1Jesíte1ték. Szolgálatukban lé-l<os. A vontaW�i személyzet hib..ijából nyJ va sza1,d.le t"a e1Jes1 e e. s «f'• zeme yaza .1 o n V'I\. uti - v• �1 a!áváirás. uto!érés és helytelen saruz<f,q 

t!f�:t •:i�\���tit���s r;���á��: .---•---------------------------------------------------, �;r 
po��dult elö összes pontértékük 

834 pont. 2. Szombathely f(lt6ház. ösz. 
szes pontszáma: 805 pont 3. Békés- tel. N•ilván még a oalambszivü do!- KEVÉSBBtt Jó EREDMl!.NYT ELÉRT 
csaba f(itóh.i>I. összes pontszáma: 51 5 , "' DOLGOZóK: pont. • • 1 1 gozók sem nevezhetik másnak azt, 

�� 

amit Tóth Sándor saruzónak momlolt, Veres Gábor és Baranyi István saru-
KEVÉSBBE Jó EREDMÉNYT ELÉRT akit munka közben ecsi rkeiogózott. sok, Rákosrendezö. lfanéletlen tolatás-

SZOLGALATI H ELYEK: Később Zeke l l .  Antal kocsirendező( 
sa1 két kocsit klsi.f<lasztoltal<. 

1 .  Keleti fütöház. összes pontszáma: iakónikus rövidséggel marhának ne- S I KTOLATASHAL LEGJOBB ERED-
- 349 pont. 2. Hatvan fűtöház összes _ 

= _ 
vezte, az.ért, mer\ nyolc rakott kocsit M ENYT ELÉRT BRIGÁDOK: 

pontsz.áma: - 437 pont megsaruzoll és nem hag�ia, hogy ösz- (Osztályon felü l i  1 ,, 1/a,, 1/b. csoportba 
PALYAFENNTA RTASI SZOLGALAT. szetörjenek a kOC6ik. tartozó á llomásokon): 

LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
Á F } V 11 } 1 •  

, Kéri Sándor csak úgy dobálja eze- Cífrusz Ferenc és briqádJa, Miskolc 
1. Hodmezővásárhely osztálymémök- ate ÍtŐ á a at te JeSÍteSe kel a „bece és boci" neveket. - fs !i'�g: �!,�i�';' :s�

na
�g,;f�

i 
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e
i;�: sec,. A 1 1 agos ,elje!';ítményi százaléka 128 

k „ b 
sok olyan tény tian még - irja töb- a tehervon�tok terhelését a tervhez vt· sz,ízalék A2 összes munkaól'ál< 90 szá· a hüro rácia útvesztö1· é en bek között Kálmán Ernő - am, mé!- szonyitva 127, a tehervonatok menet-•2léká1 vé<?ezték tel.Iesitménybérben. Az tatlan nenlesak az intézöséghez, dc az rendszerinti inditá..sát lOS. a 2000 to11-át'a<?os rakortásl időt 0.40 órára csök-

1 , V ná.s vonatok összeáll!k'isánál pedig 108 kentették Az osztálymérnőkség ered- A Fate/ítü Vállalat n0t•ember /5.én, min.denki elolvasta. m.e4vitatta, aláírta úitipusú szocia ista vasutas,wz is. e- százalékos teljesítés
t érlek el . összes 

mém-e, már hosszú idő óta tartja, A re{<gel nyolc órakor táviratot adott fel és fel;e�yzéssel látta el a rWf!.IJSZerü gye az inlézö kartárs tudomásul, hogy pontértékük 1 56 pont. 
m11n·kave�•env1 ál'andóan tudatosítják, a Vasúti Főosztály 6/d ügyosztálya te/;esítményröl szóló értesíléb/, meri az ilyen bá11ásmód1wk már rég letiint Dobos Mátyás és briqádJa, Rál<osren" válla ások megtfelén�I a .f/Z!];'"1 do!· 

számára. Ebben a dol,[!ozók örömmel pontosan. hat napba kerü{f, mí{! áttet- az ideje és ne is próbália becenevek• dezll. A 24 órás vonatforgalm! tervet 60, 
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,6rio. ;elentették, hol!!/ dombóvári iizemiik lék a versenyiigyekkel foglalkozó /. kel visszaidézni. mert a dolgozók álla az egy kocsira esö mozdllási !döt 1 2o. 

l!. Bajai os:otálymérnökséq. összes pont- rwvember /0-én, budapesti vállalatuk Szakosztálynak. mában i/yei 11em fííriillk, mert m; dol- �sz���,;;��
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pedill, 12-én befe;ezte ezévi termelési Diószell,i és Zsia,ai elvtársait mél- gozók az ilyen karlársaknál majd rendszerinli indltását 100, a 2000 tonnás mérnökséq Osszes pon zama: . . 
t ·1 . 1 k h \f megJ'e[elo" t•eoelömunka't fogtmk oe·- vonatok összeállításánál pedig 1 08 szá• 

erve „ tan csodá kozhalta azon, Of<!! a as- • lét d é l é k 1 ö t KEVÉSBBÉ Jó EREDMÉNVT ELÉRT A táviratot annak re11die és módia ú.ti Föosztály e.Iwenes folyosói mé{! gezni. Tartózkodjanak tehát az ilye11 �
té

�it 0rö2
m

po

nlt rte e .  sszes pon , 
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. .  A K Ö Z L E K E D É S - É S  P O S TA Ü G Y I  M I N I S Z T É R I U M  É S  A V A S U TA S  S Z A K S Z E R V E Z E T . L A P J A · 
XLHI. ÉVFOLYAM, 21. SZAM. 

Tanulságos, tartalmas és csodálatos 
o nagy Sztálin életútia, lankadatlan 
küzdelme és gondoskodása a népért, 
fáradhatatlan munkája a szocializmus, 
a kommunizmus építéséért. 

loszif Visszárionauics Sztálin kora 
ifjúságától fogva a párt. a munkásosz
tály, a dolgozók ügyének harcosa At
tól a perctől kezdve, hogy megismer
kedett Marx-Engels zanaival, a marxiz
mus rettenthetetlen védelmezője lett. 
A 90-es évek második felétől kezdve a 
nagy Sztálin az egész világ kommu
nista pártiának első soraiban harcol, a 
világ kommunista pártjainak dicső 
szervezöie, é.',eniáró harcosa. 

A nagy Sztálin, Leninnel egl!ütt irá• 
1tyította a párt előkészületeit az Októ
beri Forradalomra. Leninnel együtt. 
kezdte építem az új szocialista álla
mot. Egyre élesíti az ideológia harci 
fegyverét és tanít, hogyan kell helye• 
sen használni ezt a fegyvert. 

Sztálin elvtárs folytatja a marxiz
mus-lenintzmus tanainak továbbfejlesz
tését és utat mutat a kommumsta pro
gramm gyakorlati és elméleti meg• 
vaJósításárl!. 

S ahogy az 
milliói forró, 

egész világ dolgozó 
rajongó szeretetükkel 

árasztiák el Sztálin elvtársat, épen 
úgu igaz, na,wszerü szeretettel fordul 
Sztálin a doigozó népek felé. 

Szergej Mironovics Kirov, . a nagy
szerű bolsevUl, 1!)34-ben az ötödilt. 
leningrádi területi pártkonfere,wtáli 
Sztálinról szólva ezeket mondotta: 

,,Nehéz elképzelnt o"/yan gigászi 
alakot, amilyen Sztálift. Az utóbbi 
évek alatt, azóta, hogy Lenin nélkül 
dolgozunk, nem ismerünk munkánkban 
egye/len olyan fordulatot, politikánk
ban egyetlen olyan valamennyire ili 
nagyszabású kezdeményezést, Jelszót, 
irányt amelynek szerzője ne Sztálin 
elvtárs, hanem ualakt más valna. Min
den főbb munRánk - ezt tudnia kell 
a pártnak - Sztálin elvtárs útmuta
tása, szerint, az ó kezdeményezésére 
és vezetése alatt megy végbe. A nem
zetközi politika Legnagyobb kérdései 
az ő útmutatásai szermt döntetnek el 
és nemcsak ezek a nagy kérdések, de 
még harmadrendiieknek, sőt tizedren
düeknek látszó kérdések is mind ér
deklik öt, ha országunk munkásait, 
parasztjait és valamennyi dolgozóját 
' érintik. 

Vasutas pártszervezeteinkre most az 
a feladat hárul, hogv mi nden erővel 
tudatosilsák a té:i forgalom politikai je• 
lentöségél és mozgósítsák a vasut dol
gozóit e nagy feladat sikeres végre• 
hajtására. 

Mindenekelőtt . .  z őszi forgalom ta
pasztala 'aira támaszkodva harcot kell 
folytatni a m'.nkaíegyelem megszilárdi• 
tása érdekében. Az idei oozi forga;om 
során. noha hatalmas eredménveket 
értünk el, a munuaíegyelem terén ko• 
molv hiányOS6ágok fordulta•k elö. A 
,munkaíegyclem11ek ezek a hiányossá
gai, ha tovább fen,maradnak, komoly 
mértékben veszélye-ztetik a Léli forga• 
lom si�eres lobonyolításál. A téH idő
szakban a feg-yelmezetlen munkának 
sokka'. sú'yosabb következményei szár
mazhatnak, mint bármely más idő• 
szakban, 

A tavaly téli enyhe időjárás miatt 
egyes dolgozók nem tulajdonítanak 
nagy jelentőséget a téli forgalomra 
vaió fe(Készü!ésnek. llyen megnyi'.vá
,:iulás9kat tapaszlalhattunk most leg
utóbb a békéscsabai oszlálymérnökség. 
né!. abol egyc-sek azt hangoztatják, 
hogy 

,,az ő területükön az e lmúlt évek• 
ben komol)'ahb hlóesb nem volt 
és ezért mioden k'<ozotl erőfe5zi
tés a téli for·galoli1ra való felkészü. 

lés.e !eleslejles." 

Meg ketl mondanom, hogy ez nem-1 csak a szocializmus építésére vo11litko
zik annak egészében, hanem munkéink, 

Ar'a :- 20 , fill. 

el(ye$ kérdéseire ' is. . fg_q_ például:· fu,.' 
országunk védelmérielt kerdéseit' uesz• 
·szüli., ·télies hatámzottÍlágga/, kell hang-. .  . :''' .•·, 1 

· i ,  

�úlyoznunk, . hogy q_s,s;:es sikereinket, 
umelyekról beszéltem, teljes egészében 
Sztálinnctk köszönhetjük, 

PiÍBTSZEB VEZETEINK FELA»A-TAI 
- A TÉLi FOBGALOittBA1V 

Ha nem is szavakkal, de tetteikben 
e!{yes szakszolgálati vezetők i:; . ilyen 
értelemben nyi'.atkoznak meg. Békés
csabá'.l a 8-as számú pályaroes eri sza· 
kaszoa nincs megszervezve a, fjgy�lő-• 
őri szolgálat és az á l'omással az étte. 
tesítési szolgálat. Pusztaszabolcs állo
máson rc-zsdás kenetlen váltók vár
ják a téli forgalmat, ugyanitt az osz
tálymérnökségnél a szükséges durran
tyúkat nem osztdláK szét, a vízdaru
nál a salak védő burok csak egy da
runál volt meg. Számos hibát sorofüat
nánk fel a téli forgalomra va:ó felké
szüléssel kapcso'atosa'.l. Ezeknek a hi• 
báknak a gyökere, nem kétséges, hogy 
az ellenség munkájára vezethető visz. 
sza. Pártszervezeteink so� helyen nem 
eléggé harcoltak azért, hogy a dolga, 
zók, a szolgálati főnökök vé_grehajtsák 
a 72-es számú Hivatalos Lapban meg• 
jelent rendeletet. 

Pártszervezeteínk segí�re a VaGµI• 
po'. itikai Oszlál:t brosurát' a.dott ki_ .,A 

tél, for{!alom tapasztalatai a szovjet 
vasutakonµ címmel. Ez a brósura meg
világítja. hogyan készülnek íel ·;i szov., , 
jet vasutasok a té.i forgalomra és. a 
pártszer\'ez<,{ek hogyan veszi� ki ré 
szü1,et ebből a harcból. Pártszerveze· 
teinok 6:z,ervezzék meg a szovicl brosura 

széleskőr,ií · tan�lmáttyo'zását, · hogy 1 
szovjet tapasztalatokat , fe használva 
végezzék '.lehéZ' feladatukat a vasutas 
dolgozók a téli forgalomban. 

Pártszervezeteink a -sz.ikszervezeti 
bizottságokkal karöltve végezzék a fel
világosító és mozgósító munkát, irá
nyítsák a szakszervezeti bizottságokat 
ennek a nagy munkának jó .elvégzé• 
sére 

A decemberi taggyű!éseken kü lön 
napirendi pontban tárgyalják meg a 

téli forgalom feladatait, vitassák meg a 
tagsággal az elmúlt esztendő tapaszta. 
latait. Felszínre :.Cell hozni mindenkor 
a hiányosságokat, amelyek az ezévi 
felkészülésnél mutatkoznak. A decem• 
beri taggyűlések szabjanak irányt a 
kommunista- vasutasoknak, de minden 
vasutasnak a ·téli forgalomban taousí
tao·aó kemény helytállásra. Pártszerve· 
zetein� kísérjék figyelemmel a téli for 
galom legjohá pártonkívüli harcosait. 

A.z a, do.1gQzó, áld me�érti, hogy 
második tervévünk ·beleJezése és a 
hannadik tervév sikeres beindulása 
e!válaszha!atlan a ·vasút jó munká• 
jától, elvála6zihatatlan attól a 
harctól, amit 'a vasutas dolgozók• 
nak kel. megvívni, dacolva a zord 

idöjá-rá5Sl!I és tanujelét adja, hogy 
teljes erejével támogatja pártunk 
célkitűzéseit, a magyar dolgow 
nép nagy harcát - érdemesnek 
bizonyul arra, hogy pártunk tag-

jelöltje legyen. 
-Az öszi forgalom tapasztalatai azt 

bizonyítjá�. hogy a legsúlyosabb hiá• 
nyosságok a vontatás területén voltak. 
Ez a körü'.mény arra figyelmeztesse a 
vontatási pártszervezeteket, hogy sok. 
kal nagyobb figyelemmel forduljanak 
a termelés kérdései felé. 

A szovjet vasutakon alkalmazotl példa 
alapján pártszervezeteink felvilágosító 
munkája hasson oda, hogy a vasutas 
do:gozók nagy tumogatásba'.l részesít
sék az „első '•leseket". Első telesek• 
nek azoi-Oat a vasutas dolgozókat nevez. 
zük. akik a'Z első telet töltik a vasutnál 
és így rnég e téren nincsenek tapasz· 
talata,irk. Az első telesek között sok a 
nödolg;ozó. ak,knú segítése fokozott 
mértékben feladata a vast1tas dolgo
zókna�. 

A s,zak,vonali vezetőket számoltas· 
sák bi: a párttitkár elvtársak a vezető. 
ségi üléseken arról, hogyan hajtják 
\'égre a téli forgalommal kapcsolatos 
re,deletekel, milyen nehézségeik van
nak és mit te5znú azok leküzdéséért. 

t9S-l DECEMBER n. 

Ennek az embernek hatalmas aka
rata, roppant szervezőtehetsége bizto
sítja a párt számára a szocializmus, 
győzelmes építésével kapcso/,atos nagy 
történelmi fordulók idejében való ke
resztülvitelét.» 

l(irov szavai, amelyekkel oly éles 
és hiteles fényképet fest Sztálin nagy
ságáról és jelentőségéről, megma{!ya
rázza valamennyiümk számára. ho,í!,!J 
miért szereti Sztálint olyan forrón és 
odaadóan a párt, a Komszomol, a 
Szovietunió_ s a világ összes do/[!o
zója. 

Sztálin elvtárs életének példájából 
emberek milliói tanulnak és fognak ta
nulnL 

Sztálin elvtárs ragyogó példája se• 
gitik harcukban a dolgozókat. 

Sztálin szava a dolgozókat újablJ 
munkahőstettekre, soha nem látott lö
meges hősiességre lelkesíti. A nagy 
Sztálin gondolatai messze előre meg
világ!tják útunka!. 

Mi, magyar vasutasok a hála, szere
tet és ragaszkodás hangján köszönt
jük Sztálin elvtársat 72. születésnap
ján. A nagy Sztálin, népünk felszaba
dítója és barátja, a béke erős támasza. 
„Sztálin nevéhez füzi az ggész haladó 
emberiség, minden szabadságszerető 
demokratikus nép a tartós és szilárd 
béke és biztonságba vetett reményeit.» 
A hatalmas Szov;etunió és Sztálin elv
társ segítségével, pártunk vezetésével 
építiiik hazánkba� a szocializmust. A 
szovjet uasmasok tap_as;;taJatainak fel
hasZJtálásával, segitségül1kel építjük 
hazánkban a szocia/isla vasútat. A 
szovjet rru5dszerek segítségével viszik 
vasutasaink győzelemre az őszi csúcs
forgalom ügyét és épen Sztálin elvtárs 
születésnapján fejezik be a minden 
eddiginél 1tagyobb feladatokat ielentő 
őszi versenyt. 

A vasutasok azzal bizonyítják tőr• 
lteletlen hűségüket, szeretetüket és 
ragaszkodásukat Sztálin elvtárs iránt, 
hogy az őszi forgalmi versenyt dia
dalra segítik és lendületüket meg• 
tartva máris továbbviszik a téli for
galmat és úgy dolgoznak, hogy a téli 
szállítási feladatokat maradéktalanul 
végrehaitsák. 

Ezzel tartozunk felszabadítónknak, a 
nagy Sztálinnak, pártunknak és Rákosi 
elvtársnak. Ezzel tartozunk a szocializ
mus építése, a béke ügyének. 

Elje,;i a béke erős támasza, a győ
zelmes szocializmus országa. a Szov• 
je/unió és nagy vezére: Sztálin! 

Pártszervezeteink ió munkáiu!kkal 
hassa'.lak oda. hogy a Sztálin elvtárs 
születésnap Ja jegyében kiszélesedett 
munkaverseny december 21 ·e után ne 
torpanjon meg, hanem ellenkezőleg. 
továbbszé:�ediék és lendítőie legyen 
a téli forgalomnak. 

Pártszervezeleiok lekhtsé!- a téli 
forgalommal kapcsolatos felvil ágosító 
munkát és mozgósítást olyan feladat
nak, mely szorosan kapcsolódik az 
e l lenséggel vívott harchoz. Az ellenséi;? 
mindent elkövet, hogy akadályozza a 
téli forgalom s''-eres lebonyoiitását. 

Az ellenség, mely most a téli for• 
galom jelentőségének lebecsülésé, 
vel támad sorainkra, később, a 
zord. kemény időjárás esetén épen 

az időjárásra való hivatkozással 
fogja aknamunkáját kifejteni. 

Ez lebegjen pártszervezeteink v�ető• 
ségei előtt,  Érezzék át, hogy a tél i 
forgalom lel/onyo,ításában a kommu• 
nistáknak kell élPnjárni, az Ú} párt· 
vezetőségeknek be kell bizonvitaniok. 
hogy méltók voltak a· tagság biwlmá. 
ra és úgy ál l ják meg helyüket ebben 
a nagy harcban, mint ahogy azt Joggal 
vár ja· el tőlünk pártunk, Rákosi elv
társ. 

P ánti Béla, 

a Vasútpol itikai Osztálv üzemi Al�z
tályának vezetője. 
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A l,o/land vasutasok az egységért l,arco/nak 
A Holland Vasutasok, Vűlanws- és 

Szállítási Dolgozók Szövetsége az el
nmlt napokban értekezletre ült össze, 
hogy megvita.<sa az ár_ és lakbér
emelkedést. amely anya.gilog súlyosan 
érintette a dolgozókat. 

Az értekezlet részvevői a drágasát{i 
segély folyósítását és a túlóra meg
fizetését követelték. A köve/elé.s szé• 
leskörü visszhanara talált a szállító
ipari dolgozók nagy táborában. 

A szövetségnek a dolgozók egysé
géért indított mozgalmához a vasula
wk nagu tömegei csatlako.ztak és 
máris komoly sikereket értek el A 

megl'(Lozdulásokat a holland vasutas• 
ság a sa:akszerveut; hovatartozástól 
függetlenül akcióegységbea hajtotta 
végre. 

A holland vasutasok elhatározták, 
hogy december 15-én orszá/!OS vas
utas guüléSI tartanak. ahol az el.
szegényedés ellen, harc kérdéseivel 
foglalkoznak. 

A magyar Vasutasok Szakszerveze
tének K.özponti Vezetősége a gyülés
sel kapcsolatban táuiratilag fejezte 
ki dolgozóink együftérzését és rokon· 
szenvét. 

Japán vasutasok a japán „békeszerződésu ellen 
A japán állatnvasuuúwn dolgozók 

szakszervezetének központi végrehajtó 
bizottsága határozatot fogadott el a 
nemzeti tanács áttai vezetett béke
harcban való együttműködésről, az 
úgy,ievezett "békeszerződés" ellen.. 

Ugyanebben síkraszá/biak az igaz
ságos bPkekötés ,ne/lett és követelik a 
Kínai Központi Népi Kormány elis
merését, mini a kínai nép egyetlen 
töroényes képaiSefőjét. 

A Szakszervezeti V i lágszövetség 
Főtanácsának határozata 

November végén ült össze a Szak
szervezeti Világszövetség- Főtanácsá
nak V. ülésszaka Berlinben. A főta
nács ülésén résztvett és felszólalt 
Apró Antal elvlár&. a maflYar Sza,k· 
szervezetek OrszágQs Tanácsának fö. 
titkára. 

Az SZVSZ ülésszakána!--, záróülésén 
határozatot fogadtak el a dolgozók 
egységéről, az életszínvonal emelé
séről. 

A né1>tömegek életszínvonala csak 
azoJ.,ban az országokban emelkedik 
szün1elenül, ahol megsemmisítették a 
kapi-talista kizsákmányolást, ahol a 
kormány békepol ilikát folytat. 

Az akcióegyseg - a bá•ború az eh
ség és a nvomor poHtikája el-,en -
egyre rnélveben behatol a dolgozó tö
megek öntudatáha. Ez kifeje:z.,é,s,re jut 
azokban a sztrá jkokban és má-s tömeg-

meg,moz,duLásoiklb-an, aonel ',,lek;ben mii• 
l íók vesznek ré&zl. 

Az akcióegység jegyében z,1jlobt le 
sok nagy megmozdulás. l(ülönösen a-z 
olasz fémmunkásol--, mezőgazdasági 
munkások, a hesseni német íémmun
kások, a hamburgi kikötőmunkások 
sztrájkja, a bányászok• és a dokk 
munkások sztrá jkjai a délameri,ka-i ál
·lamokban az a·r-genlin v.1sutaook_ a 
chilei és brnziPai munkások és alka l 
mazotícak, az  újzélandi dolkkmun'ká
sok á l lalánoo sztráj,kjai és más meg
mozdulások. 

A határozat f.elbívással fordul az 
összes dolgozókhoZi, hogy zárják 
szorooabbra soraikat a ·tömegek gu
dasági helyzetének megjavításáért, 
valamint a fegyverke�si verseny és 
az ú j  világháború nagy veszélye ellen 
vívott ha,rcukban. 

• �ff' fk?lfdntth ffe/f /1&:/zd 
�� L ETARTÓZTATÁSA 

A Szárazföldi- és Léqiközlekedési 
Dolgozók Sz.a·kszervezeteinek Nemzet
közri Szövetsége a marokkói francia 
qyarmati hatósáqok szakszervezet
ellenes aknamunkájának újabb tényére 
hlvta fel a szállitásipan sz.a:kszerveze
tek figyelmét. 

A közelmultban letartóztatták Ma
zsuba Sen Had.2,si elvtársat, a vasuta
sok szakszervezetének főtitkárát, a 
marokkói konföderatív sz.akiszervezetek 
országos szövetséqének titkárát. 

A sajtó közlése szerint Mazsuba Ben 
Had.zsi Szeddik elvtársat a r-abati pasa 
bírósága kétévi börtönbUntetésre ítélte. 
Az ellene emelt vádat, mint telje-
sen alaptalant, méq Rabat város vizs
qálóbírája sem tartotta fenn� akire ezt 
az üqyet el6ször bízták. Az volt a kö
vetkezménye aztán, hoqy áttettek az 
ilqyet a rabati pasa bíróságához. A 
bírósági eljárás tanúk nélkül folyt le 
és formális volt. 

A v.asutas szakszervezet főtitkárát 
azér,t itélték e-1, mert a c.asablancal 
dolqozók novemberben meqrendezett 
tüntetésével kapcsolatban, amikor állati 
módon belelőttek a tömeqbe, - a rab
sz-.olqaságban sinylódö nép számára 
demokratikus jogokat követelt. 

A marokkói vasutas sziakszervezeti 
vezetók üldözése annak az önkénynek 
eqyik megnyilvánulása, amely Maroid<Ó
ban uralkodik és amely szoros kap
csolatban áfl az USA imperialistáinak, 
az ország belügyeibe történö dur-va 
beavatkozásávaJ� 

A magyar vasutasok nevében a szak
sziervezet központi vezetöséqe távirati
lag tiltakozott a qyannatosító hatósá
gok megtorló intézkedése; ellen, ugyan
akkor a maqyar vasutasok JeqteJjesebb 
szolidaritásaról biztositotta a marokkói 
vasutassáqot. 

..... SZOCIAUST.\ •ASOTtR.'f 
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Hogyan segítik a komplex-brigádok 
a tél i  forgalom s ikeres lebonyolítását 

Lapunk hasá,bjain többször foglalkoz
tunk a komplex-brigád mozgalom és a 
fuvaroztatókkail való együttműködés 
idős1.eríí kérdéseivel. Megállapíthatjuk, 
hogy pártszervezeteínk ,és az üzemi 
bizcttsá�ainlk eg-y resze fokozott gondot 
fordít a mozgalomra, s ezeken a he
lyeken nemcsak az együttmfiködés, de 
a versenyeredmények is jelentősen 

meg/· avultak A debreoeni igazgatóság 
terü etén például 

sikerült a rakodási időt 4.2 óráról 
3".2 óra alá szorítani. 

Demecser á!Jamáson különösen .ió a 
vasutas dolgozók és a fuvaroztatók kö· 
rotti e,zyüttrnüködés. Itt 

eu munkahelyi és en összefogó 
ko1T1Dlex-bri1ifád mú'ködlk. 

A t.élí szállít6si feladatolc e/végzését fékezik 
a névleges lcomp/ex-brig6dolc 

Vannak azonban hiányosságok is. !ex-brigádok s:zervezésére, melybe a 
munkát ténylegesen végrehaító dolgo
zókat vonnák be. O:ro, Diósgyőr, Csepel 
eYárlelep a temobb példák erre 

Nyirbogdány állomáson hóna;pokig nem 
értek rá brigádértekezletet tartani. Az 
Asuánuolajipari Vá.lla[at panaszkodik is 
az állomás munkájára. Ugyanígy van 
Hajtluszobosztón, I(isvárdán és még Alcik a földalatti gyorsvasút 
sok más helyen. építését lassítj6k 

Vannak ál lomások. ahol megtartják 
arz értekezleteket, de agyon admi- , A fu,:�_roztat_ok sokat _panaszkod�ak 
nisztrálják 8 mozgalmat. Sok helyen az_ elo1elentes megb1zhat-atlansaga 

miatt Budapest-I(elemöldön épen az 
a �r_i�á!1értekezletet a v_asút _belső előértesítés helytelen&éire míatit 
vltaJava teszik a szolgálati agak. 

1 

a földalatti gyorsvasút építésénél 
- mint az Hatvanban történt. Súlyos 10-12 órit v,árakoztal< a rakodó· 
hiba. hogy súlyponti ál lomása'nk nem munkások 
fordítanak elég gondot a nagyüze- feleslegesen mert a kocsik beáll ítása 
ijleinkkel szervezett munkahelyi komp- nem történt meg. Na,gyon sok be-

iyen hiba az, hogy a brigádérlekezlet 
meddő vitába fullad, vagy kölcsönös 
agyondícsérésbe süllyed. Nem így van 
ez a budapest·kelenföldi ko.mplex
brigádnál, ahol 

a helyi pártszervezet segítő bírá

lata 

nyomán sikerült meirjavítaní a munkát 
El lehet mondani, hogy a komplex

brigádok döntően segítették a december 
�l-én befejeződő őszi versenyt, de az 
eszlelt hibák kiküszöbölésével a t-éli 
szál l ít�si feladatok elvégzésé1 még 
eredmenyesebbé kell tennünk mert 
ezek a feladatok semmivel sem' lesznek 
kisebbek az őszinél. üzemi bizottsá• 
gaink vál1anak szervezőivé ennek a 
mozgalomnak. A gazdasági vezetők pe
dig fordítsanak fokozott gondot a komp
lex-brigádok támoga,tására. Ne telcint• 
sék ezt a kérdést reszortfe!adatnak és 
biztosítsák a verseny \lyílvánosságát. 
!gy könnyen felszámoljuk a komplex
bri,gádok névlegess.égét és h.1tásosan 
segíteni lludiuk a brii;rá<lok száUítá.si 
feladatok elvégzésén keresztül felemelt 
ötéves tervünk túlteljesítését, népgaz• 
daságunk erősítését a béke védelmében. 

Kostya György 
sajtótudósító. 

A sztá l invárosi vasútépítők harca 
a terv időelótti befejezéséért, a Sztálin Vasműért 

Mi, a MAV Pályaépítő- (,s Felújító 
UV dolgozói, akik Sztál inváros térsé
gében vívjuk harcunkat a terv túltel
jesítéséért, az elmult napokban győ
zelmesen befejeztük e harc utolsó sza
kaszát: 

befejeztük Pusztaszabolcs-Sztálin 
Vasmű között a vasútvonal építé-

sét. 
Az utolsó szakasz építésénél nagy len
dülelet adott pártunk, s a kormány 
határozata, amellyel eltörölték a jegy
rendszert, s felemelték bérünket. 

Még előzőleg szocialista kötelezett
ségvállalást tettünk az egyik termelési 
értekezleten, váflvetue a műszaki dol
gozókkal, hogy évi tervünket decem
ber 15-re teljesítjük. Pá!-!6'7.el'veretünk 
á l landó támogatása, az üzemi bizolt
ság. a dolgozók. a műszúi vezetés 
sz :>ros együttműködése segített ben
nünket. Ugyanakkor az építé6vezető
ségek közötti párosverseny növelte a 
termelékenységet. A helyes munkaszer
vezés., a sztahanovistákkal való rend
szeres !ogla lkozás eredményekérrl 

a kulcsi építési szakasz dolgozói 
már november 20-ra befejezték ez-

évi tervüket. 
Ormai Gyula építésvezető rendszere
sen megbeszélte a következő feladato
kat a munkave;retőkkel, csoportbizal
mia,kkaL Az utolsó félévben 1 1  új 
sztahanovistá1 nevelt a párls1.ervezet 
és szakszervezet támogatásával. A 
brigádok közül kiemelkedik 

a kopócsapáti II-es brigád, amely 
a munkafegyelem megszitárdftás.á
val, az igazolatlan távolmaradások 
fel&zámoltásával 170 százalékos, át-

lagteljesítményt ért d. 
A1: adonyi építésvezetuség d:>lgo-.tói a 
munkaidő minden percének kihaszná
lásával hálálták meg pártunk, és 
Rákosi elvtárs gondoskodását a dolgo
:uiliról. A sz.tahanovista brigádok 
rendszeres munkaértekezletet tartot
tak, s ezt átvették a többi építésveze
tőségek ís. Szabó Mihály és sztahano
vista brigádjának éf)en ezek a munka
értekezletek tették lehetővé a 1 70-1 80 
százalékos átlagteljesítmény elérését. 

Sirschich építésvezető „segítsége
„ 

Az ad:>nyí épltésí szakaszon hiányos.. 

l

fejlesztésének műszaki feltételeire nem 
ságot is ta lálunk. Másodrendű kérdés- gondol 8 míisz_aki vez_elés. H!_ba a!- i5, 

. . . • . , hogy a Strsch,ch Gyorgy muszak1 ta-
nek tekintik a verseny nyilvanosisaga- nács-os vezetése alatt á l ló építkezések-
nak biztosítását és a verseny tovább- n€1 

hiányzik a szomszédos épitésveze
tőségekkel vaLő szoros kapcsolat 

és az elvtársi segítség. 
Nem minden esetben hajtja végre a 
föéf)ítésvezető rendelkezéseit. Sirschich 
jó műszaki vezető, de hibáitól meg 
kell szabadulnia. Még többet kell fog
la lkozni a dolgozókkal és lehetővé kell 
tenni a verseny műszaki feltételeinek 
biztosítását. Vigyáznia kell arra is, 
hogy a vasútépítők ne szenvedjenek 
hátrányt gondatlan bérelszámolások 
következlébe:i. És harcolnia kell 
Sirschich építésvezetőnek a többi épí
tésvezetőséggel való együttműködés 
megjavításáért, az egyszemélyi felelős 
vezetés megszilárdításáért. 

A sztálínvárosi vasútépítők kijavít. 
ják a hibákat és még lendületesebben 
készülnek Sztálin elvtárs stületésnap
jára, hogy ezzel is elősegítsék a terv 
időelőtti befejezé,·�t, Sztlilfnváros, a 
Sztálin Vasmű feléJ>ítésél. 

Csókási Kár-0ly 
a ·  .,Szocialista Vasutérf" 

1 eve I ező je . 
• 

December 16-án adták át ünnepélyes 
keretek között a sztálin"árosi vasútépí
tők ki\lláló munkája eredményeként a 
pusztaszabolcs-sztálinva&műi vasútvo
nalat. békeműveink egyik nagyszerű 
alkotását, válaszul az imperialista raga
dozól< háborús készü ődeseire. 

A mozdonyok minőségi megjavításával is segítsék üzemeink 
a téli forgalom lebonyolítását 

A háromnapos kocsifordulóért ví
vott harcban nagy jelentősége van a 
mozdonyok minőségi megjavításának. 
Az &szaki Jármüjavíló OV mozd:>ny
osziályának dolgozói is tudatában 
vannak ennek. A tervüket már novem· 
ber 7-én befejezték. Va.s elvtárs, a 
felszerelő brigád vezetője büszkén 
mondja:  Brigádunk eredmén!f_ei a 
vasutasnap óta állandóan növeked
tek. Tisztában vagyunk azzal .  hogy 
mit jelent a minőségi munka a moz
donyjavításoknál. 

Éppen ezérl nem mindeiry. hogyan 
dol goz.nak az osztályon. A bri!?áct ter
melékenvségét hátráltat;a a munka 
rossz IT!el!\52ervezése. Az elmúlt napok
ban pé!dául 

reggel 7-től délig· nem tudtak ter• 
melömunkát végezni, csak ide-oda 

járkáltak. 

A csőjavitóbrigád dolgozói nagy 
gonddal szerel ik a mozdonyokat. Ba

ranyai János és brigádja á l landóan 
1 09- 1 1 5  százalékot teljesít. Az ö 
munkájukat viszont 

a leszerelő·brigád felületes mun-
kája fékezi. 

mert a mozdonyokról leszereli anya
got szétszórják a műhelyben, s íg� 
megnehezítik a kazán- és armatura 
csere gyors befejezését. 

Szabó László sztahanovista brigád
vezető és munkatársai javítják a du
gattyúkat és hengereket Elmondja, 
hog-y a munka helyes megszervezé
se révén 1 44 százalékot teljesítenek. 
Arról panaszkodik, hogy a Csongrádi
brigádot nem érdekli a m<Y�donvok 
minőségi javítása érdekében való szo
ros együttműködés. Azt mondták, hogy 

a száz százalékot Szabóék nélkül is 
teljesítik. 

A jó műszaki ·vezető 
Kemény harcot vívtak az osztál

_y dolgozói a munkafegyelem megsz1-
lárdításáért, a minőségi munkáért. 
Jávor elvtárs. a mozdonyosztály ve
zetője komoly segítséget nyujtott 
ebben a harcban. A jó műszaki vezető 
dolgozótársait tanáccsal látja el mun
kahelyükön és építő bírálatot gyako
rol .  Nemcsak neveli őket. de gondos
kodik a ·verseny műszaki feltételeinek 
biztosításáról is. Ennek köszönhető. 
hog-y a fizikai és a müszaki dolgozók 
szoros együttműködéseként 

.a mozdonyok főjavítási időtarta
mát 34 napra, a fövizsgák időtar
tamát pedig 54 napra szorították 

le. 

A szovjet tapasztalatok átvétele nem
csak itt jelentkezik, hanem a minőség 
emelésénél is. 

A mozdonyosztályra már hosszú 
idő óta nem küldtek vissza álta-

luk javított selejtes mozdonyt. 

Az osztály dolgozói mindent el követ
nek, hogy a mozdonyok minőség' 
meg-javításával is segítsék a közeli 
napokban induló téli forgalom, a téli 
verseny lebonyolítását, a háromnapos 
kocsiforduló megteremtését. 

szabad megtörténnie annak, hogy hat 
darab 4 1 1 -es, lángbolttartó-cső hiá
nyában még a javítás után három hé
ti,g is a műhely;ben álll. 

A Vasúti Főosztály is adjon meg 
minden támogatást ahhoz, hogy a 
mozdonyjavitók anyagel látása ne 
hátráltassa a téli szállítási feladatok 
lebonyol ítását. a minőségi mozdony
javítást. 

Kiállítás a Műcsarnokban 

195 1  december 23-1952 január 20 

A mozdonyok minőségi megjavítá
sának előmozdítására a leszerelő-rész
leg javítsa meg szerv&zetlen munká
ját. a műhely pedig- furdítson nagyobb 
gondot a tisztaságra. A szertár veze
tője harcoljon következetesebben 
mozdonyjavításokhoz szüksége� 
katrészekért, hogy azok idejében jus
sanak el a munkapadokhoz. Nem 

a 
SZÉRVEZZONK CSOPORTOS LATO• 

GATAST A KIALLITAS MEGTEKIN• 

Tl::SERE 



SZOCIALISTA VASOTERT 

--------------------------- � 
3 

N épgazdaságunk erőteljes fej lődé-
se, szocialista építőmunkánk 

nagyszerű üteme következtében az őszi 
forgalom váilozatlanul csúcs-színvona
lon mozog. Bár jelentősen több a 
napi kocsimegr.akások száma, mint ta
vacly ilyenkor, az összes igényeket 
mégsem tudjuk kie1égíleni. Font:>s bel
f,öldi é.s export-szállítárok számára nem 
tudunk üres kocsikat biztosítani. En· 
nek egyik oka az, hogy kezdeti sike· 
reinket nem tudtuk stabilizálni és a 
3.2 napra leszorított kocsiforduló ismét 
3.8--4 napra emelkedett. Ahhoz, hJgy 
felszámoljuk az elmaradái;okat és a 
napi rakodásokhoz igényelt üres ko
csikat maradéktalanul ki tudjuk � l li
tani, háromnapos kocsifordulóra van 
szükség. Ennek eléréséért a forgalmi, 
kereskedelmi és v,mtatási szolgálat 
dolgozói - előre kidolgozott terv sze
rint -, szorosan együttműködve, dol
ioznak Minden jel arra mutat, hogy 

az őszi forgalom átnyúlik a téH 
forgalomba és a kocsiforduló csök

kentése súlyponti kérdés marad. 
0 Tehát úgy kel l felkészülnünk a téli 

forgalomra, hJgy munkánk ne veszít
sen őszi forgalmi lendületéből. Ellen
kezőleg! Azt tová,bb keH fokozni, 
hogy a zord időjárás okozta nehéz;;é
geket le tudjuk küzdeni és a télen is 
folyó nagy építkezésekhez az anyagot, 
árut, terményt idejében rendeltetési 
heiyére tudjuk szállítani. 

A tél i  forgalomra való felkészülés 
az ei:rés.z vasút területén folyamatban 
van. A mozdonyok javítását, karban
tartását fokozott figyelemmel végzí-k. 
Az áfömások forgalmi és biztosító be
rendezéseinek működéséhez szükséges 
anyagokait és eszközöket készenlétbe 
helyezik. A hóekéket és h6hányógépe
ket kijavították. A hófuvásos helyeken 
a hófogó sövényeket túlnyomórészben 
már felállították. Megszeruezlék a fi
gyelööri szolgálatot és a munkaerők 
biztositása céljából megteremtették a 
kapcsolatot a helyi fa,iácsokkal. Gon
doskodás történt arról, hogy az utazó 
személyzetet hidef[ és me:ef[ étellel 
lássák el_ ualami11t arról. hogy a sza
badban dolgozok hideg idő esetén Jor
ró, melegítő ita!t kapjanak. 

yovábbi erőfeszítésekre, a felké-
szü lés mielőbbi befejezésére van 

szükség, hogy a téli időjárás hirtelen 
beköszöntésével a brga.om zökkenő
mentesen lebonyol ítható Jegyen. A téH 
időjárás viszontagságai lényegesen 
megnehezítik a vasúti szolgálat el lá
tását. 

A köd. a havazások, hófúvások 
erősen korlátozzák a tátási viszo
nyokat, ember és gép munkáját 
egyaránt megnehezítik, a baleseti 
veszélyt növelik. Ezért a dolgorok 
fokozott éberségére, céltudatos ke
mény helytállására van szükség. 
A téli forgalom fokozocl köuetelmé

n.yeinek ellátásához feltétlenül szüksé
g.:s a szilárd, öntudaton alapuló mun
kafegyelem! 

Nem lehet tűrni a hanyag, felelőtlen 
sw:,g-ála!lételt, leitl�rodást. a szolgá
latból való indokolatlan késést és elma
radozást

. 
az álbetegookedést. Az i lyen 

fegyelmezetlenségek a becsületesell 
dolgozók munkáját tesúk tönkre és s.ú
l)'.OSan _ veszélyeztetik dolgozó né
punk erdeke1í_ Meg kell szívlelnünk 
Rákosi elvtárs november 30-án mo.n
d.Jtl beszédének szavait: .,Olyan szel
lemet kell kialakilani, mely elítéli, 
megbé!yegzi a fegyelmézetlenséget 
melyben a fegyelem megsértése, iga
zolatlan kimaradás, sel�flgyártás, szé
gyen és gyalázat". 

A munkafegyelem megszilárdítása 
súlyponti kérdése, fontos előíeltétele 
a _ _  té(i forgalom akadá:ytalan )ebonyo
htasanak. Fe' keH lépni az olyan 
hangok el len, mely lebecsüli a téli 
forgalom nellét,séi:reit, mely azt hirdeti, 

A T É L I  FO RGALOM E LŐTT 
hogy ,.nalunk úgy sem lesz korrwly 
tél nem lesz n�� foraalom". 

A té;i forgalom lebecsülése arra ve
zet, hogy elhanyagoljuk az alapos fel
készülést s így készületlenül állunk a 
meglepetésszérüen bekövetkezhető zord 
időjárás nehéz,ségeivel szemben. A tél, 
forgalom l<c>becsülése a tavalyi va ióba,n 
enyhe téli idó'ben nem egy helyen ko
moly zavairokra vezetett. A székesfe
hérvár-komáromi vonalon „lefagytakn 
a váltók. nem lehetett vágányutat adni 
a vonat.oknak, mert n.ern gondoskodtak 
kellő időben a váltókna,k hótól való 
megtisztításáról. Zavarok voltak Zir
cen, Eplényben, Kisbéren és másutt i6, 

K
i biztosít bennünket arról, hogy 
a küszöbön álló tél nem lesz-e 

sokkal keményebb, mint az e:mult tél 
volt? tppen ezért 

a 72. sz. Hivatabs Lapban kiadott 
téfi forgalmi intézkedéseket mara
déktalanul, a határidő betartásával, 

pontosan végre kell hajtani. 
Elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
párt- és szakszervezet helyi funkciomi
riusa.i bekapcsolódjanak a tél; forga
lomra való felkésZÜlés ellenőrzésébe és 
álta,lában behatóan f.Jglalkozzanak a 
kocsiforduló csökkentése, a iorga lom 
zavartalan lebonyolítása kérdéseivel. 

Nagy gondot kell fordílan; a, dolgo
zók oktatására, téli forgalomra való 
kiképzésére! Az áHandó Jktatásokon, 
sztahanovista iskolá'kon szakadat:anul 
fogla lkozni kell a téli forgalom aktuá
l is kérdéseivel, a téli munkára való 
kiképzéssel. Kövessük e téren is a hő� 
szovjet vasutasok példáját, akik f iatal 
,.első teles" társaiknak átadják téli ta-

pa„ztalataikat, vá l la lják egy-egy fiatal 
ársuk patronálását. Kiilönösen nagy

je:entőségű az élenjáró mozdonyveze
tőknek f iata,1 szaktársa ik felett vál lalt  
patroná!ása. 

Nálunk az idén kb. 1 00- 1 50 új moz
dJnyvezetö kerül a téli forgalomba, 
akiknek még nincs tapasztalatuk a 
zord időjárás viszonyai közölt végzen
dő fokozottan nehéz munkában. De a 
forgalom egyéb területein is talá:unk 
ujoncokat, akiknek ez lesz az első téli 
munkájuk s így nagy segítséget jelen
tene számukra ennek a szovjet mód
szernek alkalmazása. 

A szovjet tapasztalatok gazdag tár
háza egyéb területén is rendelkezé
sünkre ál l ,  csak merítenünk ke: 1 belo
le: Igen fontos nagy hidegben, hogy 

Üzemi bizottságunk a háromnapos kocsilordulóért 
Ozemj bizottsági vezetőségi értekez

leteken fog,a lkozlunk a kocsiforduló 
kérdésével. Megvi2.Sgáltuk munkánkat 
és megál lapítottuk, hogy nem tettünk 
meg mindent a kOC6iforduló leszorítá
sa érdekében. 

A pártvezetőség útmutatása alapján 
ezután kibővített üzemi háromszögér
tekezletet hívtunk össze. Itt megtudtuk 
azt, hogy súlyos h ibák vannak a szá, -
lítófelek munkájában. A Hungária 
Vegyiműuek például 14- 1 5  óra átlagos 
rakodást végez. Ugyanígy felvetődött 
az ál lomás s a fülőház közötti együtt
működés hiányossága is. 

Tisztában voltunk azzal, hogy 
az évi terv túlte ljesítéséhez az őszi 
forgalmat, Rákosi elvtársnak tett 
fogadalmunkat, a télre való felké
szülést maradéktalanul keU végre-

hajtanunk. 
A soronkö\·etkező termdési értekez

letet szakszervezeti központunktól kas 
pott irányelvek a lapján már a fűtőház 
dolgozóival együtt tartottuk meg, ahol 
a dolgozók egymás hiányossága i t  is fel· 
vetették, azonban önbírálat kevés volt. 

Ezt követően üzemi bizottsági veze
tőségi, műhelybizottsági és bizalmi ér
tekezlete,ken vitattuk meg a feladato
kat. A bizalmiak csoportértekezleteken 
végeztek hasznos munkát, amelyeket 

az üzemi bizottsági és műhely-
bizottsági tagok e llenőriztek. 

A fűtőház és ál lomás jó együttműködé
sének b:ztosítására felújítottuk és új 
alapokra he;yeztük a komplexbrigád 
szerződést. A szerződés egyik eredmé
nye máris, hogy a gőztariási normák 
terén az érkező és induló gépek nor· 
mája nyolcszázalékos javulást mutat. 

A verseny nyilvánosságának bizto
sítása, a műhelybizottságok és bi-

zalmiak segítségével 
szintén jó hatással volt eredményeink 
megjavítására. Számos jó teljesítmény 
segítette a kocsiforduló leszorítását, 
Rá�os; elvtársnak telt fogada lmunk 
megvalósítását. Széchi l(áro1y például 
kocsitartózkodási normáját 1 18, Hor
uáth Gábor gurítóbrigádja 1 1 5 száza· 
lékra leljesíte,te. Papp János vonat
vezető brigádjának havi átlagteljesít
ménye �dig elérte a 1 27 százalékot. 

Dolgozóink munkalendületét méginkább fokozta a jegyrendszer eltörlése, 

az ár- és bérrendezés 

Dolgozóink versenylendületét még. 
inkább fokozta drága Rákosi elv· 

1 
társunk bejelentése a jegyrendszer 
megszüntetéséről, az áítaiános ár- és 
bérrendezésrőL ami nagyon gyonsan 
követte a minisztertanács előző rende-
letét a vasutasok fizetésrendezéséröl. 
A népnevciők .és b•zalmiak felvilágosító 
munkát végeznek és i smertetik a hatá
ro7.at egyes pontjait. 

Meg is lát&zik  a dolgozók megelé· 
geclése. Az egyes műszakok l<özötti 
vers1eny .komoly l€'ndülate! kapo'.t éppen 
a dolgozók által elindít,,tt kezd�rnénye
zések során. Hor,•álh Gábor gurítás
vezető például Yál lat ia a gurítás 1 1 6 
százalékra való teljesrtésél és "' ,i;enyrc 

hívta a többi műszak dolgozóit. Szalai 
J<i7,sef pedig versenyre hívta az állo
más valamennyi tolatásvezetöjét a 
iajiagos kocs,mozgatás kiteljesité5ére. 
Bizalmiaink népszerüsítik a vállaláso
kat és ezzel is hozzájárulnak az őszi 
csúcsforgalom sikeréhez. 

üzemi bizottságunk munkájának k0-
mo;y hiánycssága, hogy kultúrszekto
runk nem segíti a munkaversenyt. 

Az üzemi bizottság tagjai e!Jenőrzik 
a téli íorgalom előkészületeit és kom
plexbrigád szerződést kötünk a téli íor-
1<alom idejére a pályafenntartás dolgo. 
zúival. 

MAGYA� BÉLA, 
O B-el nök 

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

Vasutas fiatalok „az őszi forgalom legjobb ifjúmunkása " 
címért folyó verseny utolsó szakaszában 

Födi Sándor sztahanovista ifjúmun- radozik. Ja·,aslalot te1t mozdonvának el. Az anyagmei:rtakaritási mozg-a·mat 
kás mozdonvvezető felhívására a fia- önálló elszámc,l,i�ára. Szeged-Rókus- még tovább szélesítik ifi szervezeteink. 
talok ezrei vá'aszoltak. Elindult a ne- pályaudvaron Tőrök András és bri- Kormányzatunk arz; anyagmegtaka
mes versengés, a meglévő versenyvál- gádja a kocsik ki - és berakási tervét rítá�oon jó eredményeket elért dol
lalásaikat felülvizsgálva. új szempon- 321 szá1.alékra tel jesítette. A Kiskun- gozók számára a bérrendezés követ
tokkal, új vál lalásokkal egészítették ki halas, Fűtőházban Sa/la, Arpád szia- keztében több mm1 
a hosszúlejáratú versenyszerződéseket. hanov1sta 1f iúmunkás mozdonyvezető húszmillió forintot fordítanak a jobb 
A lelkesedés. f k 

szorgalmas , n:itn,ka az elmult hónapban 342 mázsa szenet munkára és anyagmegtakarításra 
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takarított meg, Patak, .József csőluvató ösztönző prémium öss,zegének eme-e az I ose o gozo,.na, 1s en u- 1 84 , 1 .k "tJ t 1 . 't , yt • t lé ,  !etet adott a munkához UJ. kiemelkedő szaza e os a ag e 1es1 men er sere. 

ered'!lén:,ek �z�lett�k. A _fiatalok har';· A O.ISZ tughönyrrser#• • ,, ,, . ,,.. t l •- L ' t baszalltak bngad- es egyem versenyzes "r#tSI • a ••a a On „ureu 

formájában a megtisztelő cím és a Budapest Nyugati-pályuud1111r ifjú- Az őszi forgalom 5:keres Jebonyolí-
Vasutasok Szakszervezete által alapí- sági br.gádja naponta 150 vagon árut !ásában na,._<ry részük van a fiatalok· 
toti vándorzászló elnyeréséért A f.'a- kezel. A munka lendületét nagyban nak. A pártszervezetek és üzemi bi· talok 97 százaléka tett felajánlást. A fokozta a tagkönyvcsere. !'eres Géza a 
vál lalások tagkönyvcsere napjára vál lalta ei:ry ii- zottságok segítsék a DISZ-szervezetek 

közel hét és félmillió forint értél<- júsági brii:rád megszervezését és telje• munkáját, karnlják fel a fiatalok kez• 
ben növelik a termelékooyséiret és sítményének ötszázalékos emelését. Az deményezéseit. hogy még jobb ered 
helyes munkaszervezéssel, anyag- ál lomás fiataljai december 2 1 -re beie- ménnyel tudják megoldani a nem ki• 
megtakarítással ötmillió forintot ta- jezik ez évi tervüket és a kocsi kihasz· sebb feladatok;kal járó téli fongal-
karitanak meg népgallldasá,cunknak. nálásl a tervhez viszonyítva tíz szá-

a fogadó uágányra beérkezett vonato
kat 15-20 perc mulua felhúzzuk a 
guritóra, amtkur még a c,aµágyak 
nem hül/ek le túlsá1<osan és a kocsik 
;á: gurulnak. A csapá[!1Jak /eltöltésére 
meleg kenőanyagot kell allandóan k,
szenlét ben tartani. A guritódombok te
tőporujál zord időjárás esetén - ami
kor a kocsik nehezen guminak - meg 
k.el/ eme'nr. Nagy jelenlöségget bir a 
rakodások. elegy-áramlások fokozott 
szabályozása menetírányok szerint, 
torlódások elkerülése, az állomások 
rendezöképességének megóvása érde
kében, a szabadon, vagy keduezóbh 
tielyzet/Jen lévő menetírányok felhasz
nálása céljából. Beoált módszer torló
dás esetén a csomópontok előtti állo
másokon történő von.a/rendezés, 

8 ,ztosítani kell, hogy szükség 
esetén a hó és iégelhárító eszkö

zök és anyagok, va:amint a szükséges 
munkaerő kellő i dőben rendel kezésre 
állion. Az átl lomásféínökök, szo'gá l ati 
vezetők, menetirányitók egyéni fele
lősségének teljes mértékben érvénye
sülni kelt a téli brga:omban, mert 
idejekorán tett gyors és határozott in
tézkedésekre van szükség a téli ele
mek e!leni 'harcban. Az Hyen intézke
dések elmulasztása súlyos következmé
nyeket von maga után. Vonalak, vo
nalrészek, nagyobb forgalmi egységek 
bénulhatnak meg. 

Elengedhetetlenül szül<séges az 
összes szolgá!ati ágak legszoro-

sabb együttműködése: 
A szüklátókörű szakmai sovm1tmus 
súlyos károkat :ikozhat a téli forga
lomnak és ezen keresztül népgazdasá
gunknak 

Minden szakszolgálat dolgozói előtt 
felemelt ö1éves tervünk maradéktalan 
te'.jesítésének nagy célja lebegjen. En
nek érdekében ki kell kiiszöbö:ni min
den tényleges yagy vélt el lentétet. Kü
lönösen a rnntatás és a forga:om dol
gozói között kell feltétlenül megjaví
tani a viszonyt, mely az utóbbi időben 
nem volt egészen kibgásta lan. 

Pártunk és ál lamunk, dolgozó né
pünk méltán számít arra, hogy a vas
utasok, munkájuk legjavát adva, biz
tosítják a tél i forgalom zavarta'.ansá
gál. A vasula& dolgozók az utóbbi 
időben többször tapasztalhatták, hogy 
nehéz és felelösségleljes munkájukat 
el ismerik és megbecsülik. Ez megmu
tatkozott abban a brmanyintézkedés
ben, amely 73 mil!ió for;ntot adott a 
vasutasok fizetésének felemelésére. 
Ennek következ•ében a kisebb fizetésű 
dolgozók, különösen a kocsirendezők. 
váltókezelők,. íorga!mis(ák, stb. jöve
delme jelentős mértékben emelkedd1. 
Ehhez hozzájárul még a jegyrendszer 
megszüntetésével kapcso' atos bérren
dezés. mely a vasutasok fe:eml'lt fi,. 
zelését további 21 swalékkal nöue/1. 

R
ákosi elvtárs beszéde, a jegy-

rendszer megszüntetése, az ár
és bérrendezés, újabb csapást mér né
pünk, szocial ista építé,ünk el lenségei
re: a kulákokra, spekulánsokra és 
megmutatta népi ál lamunk szilárdsá
gát, egészséges politikai es gazdasági 
fejlődését. 

Mi, vasutasok, úgy há'.álhatjuk meg 
legmé:tóbban pártunk és kormányunk 
gondoskodását, ha az őszi és tél i for
galom sikeres teb,nyolításával hozzá
járulunk feh,melt ötéves tervünk telje
sítéséhez, a Szovjetunió vezette béke
tábor manarvrszági szakaszának to
vábbi megerősítéséhez. Fődí elvtárs azóta is á l landóan foko- zalékkal növelik. mat. 

zottabb mértékben foi:rla lkozik ,_a Há· A nyíregyházi pályafenntartás ifi. -----------------------------• 
mán K,aió Fűtőház fiataljaiva,l, ö maga brigádja 
pedig újabb kezdeményezéseken és előző havi 160 százalékos teljesit-
szovjet tapasztalatok bevezetésén fá ményét 1 75-re növelte és bekap

csolódtak a l(ovaljov-moz,calomba. 
EZT IS AZ ÖTÉVES TERV ADTA 

MÜSZAKI VEZETŐINK A TERVÉRT 
Szaoo F ere ne és sztahanovista bri
gádja pedig teljesítményét 75 szá,, 

zalékkal növelte. 

A �elemelt ötéves tervünk harmadik é.ve január 1 -én i-JdUI el megvalósitása 
fele, Ebben a m�nkában hatalmas seqitséqet Jelent a nephez, a, hazához. a 
pirtf>oz hO muszakl értelmlséq seqitséqe, Képünkön a Landler-müvek kl
tíln6en bevált javítóbal<ját látjuk, amely Kiqyós1 Sándor mérnök új ftika. A la
vttób�k hasznáFatávaf nfutószalaqon'' történik a J.cocsik JavH:ása� amellyel 
döntően seqitette a Qzem u 6szi es most a téli forqalom lebonyolltását. 

Sztál inváros térséi:rében dolgozó ifi .  
brigádok büszkén vívják harcukat a 
következő tervév győze: méért. 

A fiatalok harci lendülete döntően 
segíti a kocsiíordulóért vívott harc si
kerét és e_gyre több fiatal ér el kiemel
kedő eredményt. Pártunk és kormány• 
zatunk a fiatalokra is gondolt a kkor, 
amikor felemelte d minőségi és meny
nyiségi munka után ,járó prémium 
összegét. 

A pártszervezetek és üzemi bizoH
ságok foglalkozzanak méir többet a 

fiatalokkal. 
A nemes célért fo1yó versenynek egyik 
akadályozója, hog-y a küzdelemben a 
fiatalok sok esetben magukra vannak 
hagyva. Nem kapnak kellő támogatást 
a szakszervezeti üzemi bizottsái:rok!ól, 
de a pártszervezetek sem ellenőrzik 
ezeket. A Szolnoki Járműjavító fiatal 
j.aina•k munkájára nagymértékben rá
nyomta bélvegét, hogy ávri l is óta egyet
len taggyűlés, de ifjúgárdaér(ekezlet 
sem volt. 

Nag-y hiányosság mutatkozik az 
Eszaki, a Szolno/1; .lármiíiavító, Komá
rom és Dorog Fűtőház fiataljai mun• 
kájábaq is. Ezekben az üzemekben a 
liat�loki,ak csak e1;y része hal lott Föld 
elvtárs iclh!vásáról, még kevesebben 
osatlakozta'k ehhez. 
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dony is egyike az ötéves terv ajándékainak. A réqt villamosmozdonyok maximális 
sebessége 1 00 kilométer vclt, a Bo-Coé már 1 25 kilométer. A régit 2500 lóer6s qép hajtotta, az új villamosmozdonyt 3200 lóer6 röpíti elöre pályáján. 

A B_o..Co október elseJén került forqalomba, s érdekesséqet hoqy kil'ön hajtó� rudja nincs, amely annyit Jelent, hoqy m nden kerékhez kUlön mo�o,:- van fel• 
szerelve. amely foq.askerékmeqhaJtással dolqozik. 

moto�/ p�
i
;il�a���r,�to�ta�AVAG ké5zltette, a beepltett hata·m,, vitlany-

Jövőre már két darab ilyen vHtanymozdony seqiti a forg.;,iJm".' olítanf, 
de uqyancsak 1 952-ben tolaUsi célra két da�ab 600 lóerös villan- rr ,;-,y, es eqy 1:�t.�. 2000 lóerös Dies•l-rendszerű qyorsvonati viHamosmozd�ny i<errn forqa-

lc;iy ép!ll, szépül vasutunk . , ,  
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A keleti fűtőházban jól szervezték meg 
a szakszervezeti oktatást 

A szakszervezet; i.smeretterjesztő 
előadásoknál 1tehézségekkel küzdöt
tünk „ muit esztendőben. Ezek a ne
hézségek mintegy �öröklődtek" az új 
oktatási évadban is. Egy-egy ismeret. 
terjeS2Jlö tömegel(,adáson csak 10-15 
dolgozónk ·veti részt. Hivatkoztak a 
túlzsúfolt programmra. a szak.vonali 
elfoglaltságokra. 

Nagy fo11toss�"Ot tulajdonítok az 
oktatásnak. Világosan látom, hogy a 
Szovjetunió által vezetett békeharc,, 
hoz szükségünk van arra. ho{ly a dol
gozók képzettek, tis,ztánlátók legye
nek. Ez eredményesebbé teszi a vas
utasok munkáját i.s. 

G. Tóth Imrével. a tömegoktatási 
felelőssel beszélgetve. beláttuk, hogy 
fordulatol csak úgy érhetünk el. ha a 
pártszervezet segítségét kérjük és a 
szakszervezet; aktívákat tevékenyebb 
munkára serkentiük. 

A kéri segíti;éget megkaptuk. A tö
megelöadás idöpontját nem változtat
ják meg: az üzemi bizottsá{l a párt
szervezet/el egyezteti az e/öadások 
időpontját. 

Ú; közönségszervezési módszer 
o; módszert vezettünk be a közön

ségszervezés sikere érdekében. Már 
az előadás megtartása 11tött pár nap
pal beszélünk a l,övetkező előadás 
anyagáról, s kiemeljük az előadás 
témájának érdekesebb mozzanatait. 
Ezzel felkeltjük a dolgozók érdeklő
dését. 

A fűtőházi dolgozók érdektődését 
bizonyítja, hogy így az utolsó három 
előadáson részueuők száma a,_\af}Osan 
me{fnött és mindi{f többen iesznek fel 
kérdéseket az előadások e/hangzása 
után. 

Az oktatási munka fonlossá{fának 
megértését segíli, ho{fy minden reggel 
félórás úiságkiértékelht tartunk, ahol 
megtárgyaljuk a fontosabb be/. és 
külpolitikai kérdéseket. 

A fűtőház mé,nökei előadások 
tartá6át vállalják 

es ezzel komoly se{filsé{fet 1cyujta
nak. .,A földalatti gyorsuasút" című 
előadást is e{fy mérnök elvtárs tar
totú:t meg. Amikor befejezte, Lukács 

Miklós brigádvezető így 11yilalkozotl 
tlársai nevében: ,_Még több ilyen elő-
adást szeretnék lwllani. amelyben 
ismertetik ötéves t'ervünk hataémas 
építl1ezéseil". Becse; János, az át
képzösök oktatója például rendszere
sen hallgatja ezeket az előadásokat 
és „Az élet keletkezése" címíi elő
adásra 30 átképzős dolgozótársát 
szervezte be. 

Ezt a,z előadást zsúfolt teremben. a 
legnagyobb érdeklődés mellett hall
gattuk. Dobos József átképzős meg
jegyezte: ,.Az eddiJ!i babo11ás elgon
dolásainkat tisztázta az elvtárs jó 
�lőadása". 

„Az öszi forgalom feladatai és a 
téli forgalom jelentősége'' című elő
.adást decentralizálva tartottuk me{l és 
ebbe fíitőltázunk mind,en dol{fozóját 
bevontuk. Az előadás ('11_1/Cl!J!ának fel
hasz11.á!ása Jwgymértékben ,ef!íle/le a 
!Jermelési értekezletek munkáját. Több 
vá/.lalás törtém itt és bevezették de
cember 2I-re, Sztá;in elvrárs születés
napjára a Na/[// András-féle úiítást 
amelynek segítsé{!éuel a mozdon_qok 
szénkiszerelését f[f/orsítiák mef[. 

Nllgy népszeriíségre lett szeri a 
diafifm vetítése is. ,,Nők ll vasúton" 
címíi diafilm értékes szolgálatot tett 
a dolf[ozók nevelésénél és sok helyte
len nézetet terelt helyes irányba. Ma 
már ott tartunk, hogy a dolgozók 
se{!ílik munkáiukban nötársaikat és 
büszkék eredményeikre. 

FíitőháJwnk területén egy pár hó
nappal ezelőtt méf[ · {!yakori volt a 
késés. az igazolatlan úfoolmaradás. 
A szakszervezeti oktatásba való be
vonás révén e.z nagymértékben csök
kent, az utolsó hetekben csak 4-5 
fegyelmezetlenség fordult elő. 

Az ismeret/eries,ztő előadásokkal. 
a szakszervezeti oktatással megértet
jük dolgozáittkkal, hogy amit építünk, 
azt magunknak építiük. tehát van 
miért iparkodnunk, áldozatos munkái 
végezníirrk, horm a pártunk vezette 
úton a szocializmus építését méf! a.z 
eddiginél is sikeresebben, .e:l/Orsabban 
végezhessük. 

Szöllősi Anial 
mozdonyvezetö 

A l' . )�-, ";. _ _  ,,p,;�-/a 
„.J- 1/ .,,. 

~ NYOMÁBAN 
Lapunk �november 15-i ,;,zámában 

Sze,,tmihályi Magda, Rákos á l lomás 
dolgozója bírálatot gyakorolt Horváth 
Gábor. l(ó'bánva-teher p. u. távirászá
nak magatartá,sa felett. Horváth 
u�yanis ne.m értette meg a párt taní
tását és a nödol gozókkal szemben hely· 
telenül viselkedett, nem támogatta őket. 

Horváth Gábor főál lomáseJőljáró ma
gáévá tette az öt ért birálatot, s erről 
értesítette szerkesztőségünket. 

., . . .  Belátom, hoqy a nöi dolgo
zók eqyre fokozottabb alkalmazásá-

, ban nem láttam e történelmi jelen· 
töséqü intézked�s naqyszerüséqét. 

Pá>tunk javaslatáea, kormányunk 
1952, feb,uá, első napját a S�abad Nép 
meqjelenésének tizedik évfordulója al· 
kalmából a maqya, sajtó napjává nyil
vánította. Ebből az alkalomból a 
SZ!abad Nép februá-r másodikára és 
harmadikára összehívJa a magyar sajtó 
munkás. és parasztlevelezöinek el.só or
szágos konferenciáját. 

A sajtó fevelez6; eddia is döntóen 
segítették a naqy feladatok meq.yalósí
tásat. Erősítettél< a beke arcvo.nalát, jó 
munkájukkal előbbre vitték a t.erv tel· 
Jesitését. a szocializmus építését. Vasutas 
levelez6inknek fel kell készülniök az ó 
meqbecsülésüket is jelentő első konfe
renciára. Méq több értékes levélen ke-. 
resztill kell készillnUnk a maqyar sajtó 
napjának méltó módon való me-qünnep
lésére. és az első konfere-ncián való 
részvételre, hoqy vasutas Jevelez6ink 
részvétele Is seqítse a konferencia 
sikerét. 

Munk6slevelezőink feladata 
Levelez:óink feqyenek bátrak, kezde· 

ményezök, tárják fel az üzemben �!ért 
eredményeket. Muta·ssanak rá leveleiken 
keresztül a meqlév6 hiányosságokra. 
Seqltsék ál landó tájékoztatás\tkkal, leve
lezésilkkel a szerkeszt6.séq munkáját, 
tárják fel hiá-nyossáqaittkat. Bírálataik
kal seqltsék a terv te1jesitéséért vívott 
ha-rcot. A hibák feltárásával seqítsék az 
újltások bilrok,atikus elbieálásának fel
számolását. 

S:rerkeszllöséqilnk támogatja 1evele
z6lnk bátor kezdeményezéseit, s követ
kezetesen seqíti a terv idő elötti 
teljesltését akadályozó. qátló körül
mények meqszüntetéséért folyó har
cukat. Dolqozólnk széles rétege levelein 
ker"esztül tett észrevételeivel, Javas
lataival seqitse rnunl<ánk meqja-vítását, 
kövesse élenjáró levele2!61nk példáját, 
hogy a hibák Időben való feltárásával 
is seofts0k ötéves te-rvUnk id6 el6tti be-
fejezését erlfsltsUk békééet folyó har
cunkat. 

Naponta keresi-k hll szerkeszt6séq_ün� 
ket a dolqozók levelei, amelyek seqrtlk 

Epen ezért a jövöben iqyekszem 
a dolqozió nőkkel szemben udva„ 
rias, keszséqes és munkájukat tá
mogató dolqozótársuk lenni. A to
vábbiakban minden tek iritetben 
változtatni fogok a nöi dolqozókkal 
való bánásmódomon. 

Meq kell azonban mondani azt 
is, hoqy a helyi viszonyokat figye
�embe�é�e. munkám fizjkaila•q tel
Jes mertekben leköt és ez egyik oka 
volt annak, hoqy idegeskedtem és 
nem tudtam a kezdő kartársn6t 
qyakorlati oktatásba-n részesíteni .  
Igyekszem munkámat a lehető leg
jobban elvéqezni ,  hoqy továbbra is 
értékeljék és elégedettek legyenek 
vele. 

s:zerkesztösiqünk munkájának meq
Javitását, de nagymértékben hozzá. 
járulnak az üzemekben és ál lomásokon 
fennálló hiányosságok megszüntetésé
hez is. Vannak levelezőink, akik rend• 
szeres tájékoztatást adnak az üzemek 
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Művekből állandó tudósításával seqlti 
szerkesztőséqünk munkáját. Sárossy 
Gyula, az eqri fütöházból rendszeresen 
közli az elért eredményeket, de naqy 
flqyelmet fordít a fennálló hiányos
sáqokra is. 

,,A munkáslevelezök a proletár-köz
vélemény parancsnokai" tanítja 
Sztál in elvtárs. Számos hiba felszámo
lását seqítették elö a dolgozóktól be-
érkezett levelek. A MAV Pályaépítő és 
Felúj itó üzemi Vállalat sz.tálinvárosj fö• 
épitésvezetöséqé.nek dolqozói példáu 1 
feltárták leveleikben, hogy hiányos az 
eqészséqvédelmi felszerelés. a rác
almásiak panaszt emeltek a helytelen 
munkameqszervezések miatt. Szerkesz
tőséqünk meqvlzsqálta a felvetett; hiá
nyossáqokat és lapunk hasábjain birá
latot qyakoroftunk a mulasztást elk� 
vetók felé. melynek eredménye lett, 
hoqy a sztálinvárosi pályaépit6 dol
qozók részére meqfelelö eqészséqvé� 
delmi berendezést építettek, Rácalmá
son pediq a dolqozók javaslatainak 
meqfelelc.'Sen, az ü:nemi bizottság tá
moqatásával a szUkséqes terUteteken 
átszervezték a munkákat. 

Az eredmények mellett vannak 
hiá-nyossáqok, az eqyes vezetö elvtár
sak, vagy funkcionáriusok qátat akar� 
f'!ak emelni a munkáslevelezés birála
talnak, eqészse(Jes kezdeményezéseinek. 
Vannak Uzemi bizottsáqa·ink. mint pél
dául M iskolc fütőház Uzemi bizottsága, 
ahol elveszett Tóth I l l .  János Kossuth 
díjas f6mozdonyvezetönek írt levél. 
Egyes elvtársak nem értékelik a mun
káslevelezés feladatait és íq:y nem is 
tudják felmérni ennek Jelent6séqM, 

Pártun,k és kormányunk minden tá· 
moqatást meqad a levelezól<nek, hogy 
bi>álatuk fejlesztésével seqitsék tovább 
szocialista építésünket. 

SZOCIALISTA' 'f AS-0TtR1' 
� 

Lapunk szerkesz1őségét sok olva
sónk keresi feJ levelekkel. Ezek érté
kes sorokat tarta lmaznak, és hozzájá
rulnak ahh:iz, hogy munkánkat meg-ja
vítsuk, a dolgozók bírálatát és észre
vételét köz8dnccsé tegyük. 

Bagdi Lajos tüzikovács arról í�! hogy mennyire megváltozott az o 
helyzete a felszabadulás óta. Hét újí
tása van, melyek közül az öt!etnapo
kon is több újítás juta!mazást kapott. 
Egyik i lyen újítása például a kocsik
nál a lánckikapcs�!ó, amely megaka
dályozza a láncok elvesztését. Most 
á l l  kipróbálás a lal! a va6úti kocsik 
forgócsésze kenése zsirozóval. 

Bagdi elvtárs 67 éves. de - mint 
írja, - sok éven át szeretné még 
munkáva,!· és újítása·ivaJ meghálál-mi azt 
a szerelő gondoskodást, melyet pár
tunk és népköziársaságunk nyújtott 
az új ár- és bérrendezéS6el a jegyrend
szer e Eör I és évei. 

özv. l(ucsera Nándorné békéscsabai 
nyugdíjas, levelében köszönetét fejezi 
ki a pártnak és a 5zakszervezetnek, 
hogy a minisztertanácsi határozat a 
nyugdíjasokra i·s gondolt. özvegy va
guok - irja levelébel/l - ma{!ányos 77 
é"ves, senkan sincs. de mégis gondot 
visel rám az álfom. minden személyi 
válog<Uás nélkül. 

for{'ek l(ároly, Budapest Nyugati
müszAki k:,csihivatal dolgozója, ba l ·  
ese l  utáni felgyógyulásáról ír: Sú
lyos aaióbaléset ,uán, a szakszervezet 
vezetősége intézkedett kórházba szállí
tásomról, ahol életemet menutték meg 
és rövid idő u!án fe/gyógyu/haUam, s 
most ismét épí1hetem hazánkat, a sao
cia/izrnus országát. Még jobb munká
val és fokozottabban veszek részt a 
szocialtzmus épí,ésében. mert egyik 
ajándék után a másikat kapom a népi 
demokráciától. 

Számos dolgozó az üdültetés szép
ségéről ír és b.asonlítást tesznek a 
mu:t és a jelen között. Szabó Sándor 
tolatás"ezelö L i l lafüreden ü<lüil kél 
hélig. , .A milölü11k ellopott pénzem. 
dőzsöliek és építettek maguknak ilyen 
gyönyörii palotákat - fejti ki a levél
ben. - Ma a dolgozók élvezik a pi
henést. a kitünő ellátást és a terrné
szetnyúj/ofla gqö11yöröket.'' 

Ug-yaní1ev ír Fazekas László, Ma
gyar József_ Bozóki András, Makra 
Pál. B. Tóth Márton sztahanovista 
vasutas Ga:yatetőről. 

_,ökölbe szorul a kezünk - írták -, 
ha arra gondolunk, hogy a mult rend
szerben munkásember ilyen helyeken 
még álmában sem lehetett je/en. Meg 
is fogadtuk. hogy az eddiginél is jobb 
é� több munkával, munkamódszereink 
átadásával kiterjesztjük a sztahano
vista mozgalmat és még több elvtársat 

és lwrtársat sorakoztat.unk fel a béke 
ügyéért, ö1éues tervünk megvalósítá
sáért." 

Kenese; Károlyné, Budapest-Nyugati 
pályaudvar dolgozója írja többek kö
zött: 

,,A fizetésrendezés az egész pálya
udvar területén egy hatalmas felsza
badult öröm hangját váltotta ki a dol
gozákbát. Most látom. hogy vidámabb 
a hangulat, többen jöttek e/ a termelé
si értekezletre, vidám.abban serceg a 
tol/ a kartársak kezében és hallom ifi 
is, ott is a ;obb iövőben bízás hanf[
jait . . . en az ú:l.ősebb korosztályhoz 
tartozó asszony vagyok. Sok mi11den 
van a hátam mögött ,  súlyos éve/1, dc 
én lé:ekben és fizikailag erősnek és 
fiatal·nak érzem magam. Fécradhatat
lan vagyok, kivirulok a küzdelemben, 
el vagyok ragadtatva. En látom azt a 
f[igászi küzdelmet. amelyet Sztálin elv
társ vezet és osodálva Rákosi elvtár
sat, a hií taní!Ványt, - a magam be
csületes munkájával segitem a pártot. 
a szociali.zmus építésében.-

V. T. Oszipo-v: 

IRANYVONATOK SZERVEZtSE 
ARU BERAKASI HELYEKR(IL 

Az irányvonatok közilekedtetése a.z 
áruszállítás és a kocsiforduló meqgyor• 
sításának, valamint a kedvezöbb üzemi 

jel lemzök elérésének hatékony módszere. 
A könyv a vasuti szállítási terv össze-
állitásának rövid áttekintése után álta
lában az irányvonatok szervezésével és 
közlekedtetésével foqlalkozik. Háromféle 
lrányvonatot tárgyal: a feladás helyén 
összeál lított, úqynevez.-ett rakodással 
képzett feladói irányvonatot, a lépcsö
zetes ir-ányvonatot és a rendezöpályaud
v.arokon összeállított irányvonatot. E 
három irányvonat összeáll ításánál haté
konysáquk a "többi vonatnemekkel és 
eqymássa1 szemben i-s k idomborodik. 
Az árutovábbitá.s id6szerl.1 kérdéseit a 
szerro iqen sok qyakorlati példával vl
láqltja meq. 
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Hogyan akadályozza a fegyelmezetlen dolgozó 
terrünk túlteljesítését 

Mi, hütökocsi bádogosok, fokozott egyhetes távollétét betegségre való bi
anyagtakarékOS6ággal, mennyiségi és vatkozáS&31 igyekezett „igazolrn". 
minőségi munkával, hiányosságaink 
[els,álmolásával készültünk tervünk 
határidő előtti befejezésére. Ez ered
ménnyel is járt, mert 

ezévi tervünket november 6-ra be
fejeztük. 

A jó eredmények mellett a.zo!}ban nagy 
hiányosságok is vannak 

Osztályunk valamennyi rés�l egének 
komoly harcot kellett vívnia a későn· 
jövök, az igazol atlanul mulasztó doi
gozók, a táppénzcsalók ellen, hogy tel
jesíteni tudtuk évi tervünket határidő 
előtt. Ezek gátolják mínden becsületes 
dolgozó eredményének fokozását, s 
nem utoísó sorban tervünk idő elöt!i 
befejezését. 

Ezt hátráltatja Brdélyi József, kOC6i
osztá'Jyunk dolgozója, a!ki 

többször elkésett 

és igazolatlanul mulasztott műszakot, 
vagy Takács József, aki 

ittasan jelent meg szolgálattételre 

és emiatt műszakot mulasztott. 
Olyanokkal is ta lálkozunk, akik táp· 

pénzcsaíással akadályozzák tervünk 1 teljesítését. I lyen volt Tóth Gábor, akí 

Rákosi ejvtárs az ár· és bérrende. 
zést és a jegyrendszer meg6zünte!ését 
bejelentő beszédében a munkafegyel
megszi lárdítására hivta fel figyelmün
ket és az öntudatos munkásokra utalt, 
akik nem tűrik maguk között a mu!}ka
legyeJem megbontóit. Nálunk is így 
van ez. A !eghatározottal>ban elítéljük 
építőmunkánk akadályozóit és mindent 
etkövetünk, hogy a párt, a 5zakszerve
zet segítségével öntudatos munkásokat 
neveljünk belőiük, hogy közös erővel 
szálljunk harcba jövőévi tervünk telje
sité6éért. 

A béketábor nagy vezérének, Sztálin 
elvtársnak születésnapjára mi, a VII. 
osztály hűtőkocsi bádogosai 1952. év:i 
április 4·i tervünket befejezzük. 

Arra kérjük nemcsak üzemünk, de ■ • 
vasútüzem valamennyi l>eC6ületes dol

gozóját, hogy folytasson következetes 
harcot Rákosi elvtárs útmutatása alap
ján az üzem munkafegyelmének va6• 
fe�ye!emmé való szilárdításáér.t. 

HOMMER GYULA, 
a Landler Művek dolgozója, 
s ,,Szocial ista Vasutért" !ev. 

Kultúrotthonunk a szocialista kultúráért 

Nekii.nk, a Szombathelyi Jármíi
;avitó OV doff[ozóinak mé{f élénken él 
emlékezetünkben az esztelen fasiszta 
rombolás, a romokban heverő üzem 
A párt se[.fítsé{fével a romok helyén 
ma szép és iól felszerelt kultúrotthon 
áll rendelkezésünkre. 

Napról napra emelkedik azoknak a 
dol{fozóknak S2áma. akik tanulni és 
.<?'.órakozni akarnók. 1500 kötetes 
könyvtár áU az olvasók rendelkezé
sére. Kőnyvtárunk olvasóinak száma 
naoról napra emelkedik. Háromszáz 
do/f!ozó rendszeresen olvassa könyv
/árun!, ideoló{fiai, szakmai és szép
irodalmi míiueit. Kultúrolthonunk elő
csarnokában az éleniáró dolf[ozóink. 
úiítóin k és észszeriisítőink munkáinak 
eredményei/ állandóan kiállítás for
máiában mu. tat;uk be. ami ef[yre nö
,ie/i az újítók és észszeríisítők számát. 
Kultúrotlhonunkban 

44 tagR'al műszaki továbbképző kör 
működik. 

ahol a dolf[ozók maf[asaáb műszaki 
képzésben részesülnek. s elsaiátítiák 
az a/sá- és középvezetés ef[qszeril és 
haladottabb formáit. 

A szórakoztatásról a kultúrolthonort 
belül míiködő 60 taf[ú férfi. énekkar, 
70 laf[ú vegyeskar. 40 ta(!Ú fúvós
zenekar, 10 faRú penf[elős-zeneka.r 
f[ondoskodik. Kuftúr&rif[ádiaink 

a termelés.ben élenjáró dol,gozókat 
a helyszinen csasztuskák,kal, jele-

netekkel köszöntik, 
a mi mé{f tovább fokozza dolf[ozóink 
harci készségét a terv idöelőtti befeje
zéséért folyó versenyben. 

A kultúrotthon irányítását kilenc
taf!ú választott vezetöséf[ vél(zi. A ve-

zetőség mellett míikódik ef/.11 üzemi 
kultúrbizottsá{l. amelu a kultúrotthon 
vitás kérdéseinek rendezésében hatá
rozal-Ot hoz. 

Ezenkívül hétkőzben ismeretteriesztö 
előadást, keskenyfilmvetítést tartunk. 
1952 ;anuár 10-if!, 

a kultúraktívák számára hathetes 
kultúrt:anfolyamot fogunk meg-

indítani, 

hof!y ezen keresztül méf[ iavítsunk 
kultúrmunkánk eddif!,i hiányossá.e:ain 
és méf[ iobban /öltse be kultúrottho
nank hivatását. felemelt ötéves ter. 
vünk határidö előtti teliesítéséért ví• 
volt harcban. 

Dolf[owink és családtaf[iaik szert'!
tettel iön.nek kultúrotthonunkba és 
vesznek részt rendezvényeinken. 

Munká11kat a helyi pártszervezet. e 
m.e,1_qei SZOT_ üzemi bizottsáf[ és a 
Területi Bizottsáf!f[al közösen me{!
beszélve vége?Ji'JÜk. Munkánk további 
m�g;avításának érdekében kériük. 
hof!,y 

a szai<szervezet Területi Bizott
sága még többet foglalkozzon a 

Járműjavító problémáival 

s a helyszín,en se{lílsen bennünket 11 
feladatok me![ualósításában. 

Mi mef[fof!adiuk Rákos; elvtársnak, 
hogy szerető f!orzdoskodását azzal há
láljuk mef!,. hogy Sztálin elvtárs 72. 
születésnapjának mef[ünnep/ésére mé,1_ 
11aru1obb odaadással és fokozottabb 
felelösséf!,érzetlel készülünk, hof[u kul
túrotthonunk munkáia eredmén.11es és 
erős fe{lyver le{lyen a szocialista kul
turáért vívott harcban. 

Lábas Lóránd, 

lmltúrigazgató 

Sportmozgalmunk alapia az MHK 
Ney,i demdkfláciál!1k kiilö�ös gondot 

ford,ít a testnevelés,re, a sporiira. úgy 
teké n ti , min'. a szooi rul'ista emlber neve . 
: é&énelt egyik esvköz-éll 

A vasutas do!,goz,ó'k, spo.rto!ök ré
szére eddig soha nem 1.áto:t aporto'<ási 
!ehet&égel bi2fos1t. spor!pá!yá1k,at, 
újaob és újabb spor:'!éteeítményekel, 
jobbnál jo'bb felszerelést nyujt népi 
ái'lamunk 

A.n,na'k e'.,'.ené-re, hogy teljes szélessé
gében kitártuk sporitelepei.nk kapuit a 
vasullas do!gozó'k elölt, nem váll 
sportmozgalmunk a lapjává az MHK 
Pártunk sz,ervező biwtt,,ága felhívta 
iigyelmünket az MHI( jelentőségére és 
határozatot hozott az elmaradás beho
zására. 

P,ártszerve�etei,ruk, üzemi l>i-zoi:r.&.ága
i'llk, szá-kvon,a]1ooli vezetöi.nk. sportaik
tívá,ink meg'szívüatélk a párfüa,t;i.roza
tot és úgy dolgozta!<, hogy a 'eri.i/etek 
a Na•gy Októberi Szocial ista Forra -
dalom napjá;g nemcsak hogy behoz.Dák 
elmaradá6ukat, ha•,1el!R kiemelkedő ered
mény•l érlek el. 

9 sz6mból 33.502 dolgozónk 
próbázott sikeresen 

Járműjavító OV.. Dombó\'á,r ái!'om,ás, 
Sopron. Béké6csaba, Miskolc Fütőhá"i, 
Budapest-Nyugat! p.-u. A nyugat'pá
lyau-dva.ri len,liiilet,re jeHemző, hogy 

a tavalyi 68 prób'ázó helyett 608-an 
prób'áztak le mind a kilenc szám

ból. 
Nem í,gy ál•I a helyre! Hidasnéme

Un, Putnokon. Nyékl.áldhá!zán_ l(azdnc
barcikán. Bánrévén, Nagybátonyban, 
óulon, vaJ.a-mint Szeged területén. Ba
ján. Metzőhegyesen, Vésztőn, l(i,skörö
sön és Bác5'8!lmáson. Itt nem moz,gó
sítottá'k a dol,gozók,a,t, amelynek a,z lett 
ae eredménye, hogy nincs ki,l�c s;zám
ból p,róbázó. 

Av. elmara-étt üzemek december 21 -e, 
Sztálin e'.v,tár6 sz.föeté:;napja tisz' el� 
-tére fejezzék be a próbázásoka.t. 

A II. Országos Alapfokú 
T orn6sz csapatbajnokság 

A SZOT el-nök6ége álla'. megincM
tolt II. Orsu.,á,gos Alapfokú Tornász 
C6apa· bajnokaág versenyére üzemi bi
rzo!tságaink mozgósi!sái'< a mM be 1e
vezett csapatokat. Pártszervezete, nk
nek, üzemi 1>;zott&ágai .1kna� � 5zak-

A p,róbázás terü•leti meg01S1Zlása a vona:,i vezetőinknek nem szabad má-
következ.ő: Bu<lape6! 1 1 .63 1,  Péc,s 5531 .  soclrendü kérdésként kezelni �csapat
Debrecen 4718. Swmbabhely 4007, bajnokságot. mert ezzel az MHK si
Sz,eged 3447 és végül Mísko:lc. ahol a kerét is veszélyeztetik. A ba jnokság 
területén 4168-a,n próbáztak. Az előírt férfi és női szabadgyakor!atának anya
kilenc 5zámból tehát 33.502 dolgozón!< gia ugya·�ris teljesen megegyezi.k az 
próbázott 61i'keresen. MHK 1. szabadgyakorlaié.val 

A területek közül • j<\ eredményt éI'l A 6portkörök szervezzék meg a tor-
el Péos és D€1brecen. Az üzemi b!zott- .,ász.bajnokságot. tartsana,k rendszere 
.;ágok '<özill k,ivá•ló mu,akát végzett a 

I 
sen edzéseket és azt tá>rsadalmi mun

Hiámán Kató Fűtühá,z. a De!Yreceni ·',atársaklkaJ e�lenörízr essék. 
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FORDÍTSUNK TÖBB GONDOT 
A NŐI DOLGOZÓK OKTATÁSÁRA, NEVELÉSÉRE 

�vekyö �aru�k, mezőgazdaságun�, el�tt kinyitotta a kiselejtezett iratokkal • egesz- nepgazdasag.�n_k soha, nem la· teh szekrényét és azt mondta : ,.amit I Partszervezetemk I a szakszervezet, 
wtt hatalmas fe1lod-ese lelszamolta a itt látnak azt mind kívülről ke/JJ, t d .. . az MNDSZ· 
mul� r:n.�zer átko,s 9rökSégét, _a 111!1�- arra pea(g maguk nem képesek, 

u
10
i� •�eryezetek , �uzdJenek erél-yese� a nök 

kane!lml 1seget, sot a munkanelkuhse- lesz ha Itt haggJ'ák as tatrl hatterbeszontasa ellen. Kove66ék 
get a legtöbb munkaterületen a munka-

' a O u · R.ákosi elvtárs útmutatását: ,,K_fmélet-
erőhi ány váltotta fel. Pártunk I I . kon- _Az sem v�letlen , jelenség, hogy a le_nül fel _ketl lépni azokkal a mara, 
gr�szusa meghatározta fejlődé6ünk pa!yafe�ntartast meg a lelszaba<luiás diakkal, osd,akkaJ, szemi>e,i, akik meg 
irányát é6 megállapította azt is, hogy uta�i 7-ik_ évben is úgy ;gyekeznek a_karjáff f!.á.tolni, hog11 a ,nag_11ar szocia• 
a további fejlődésünk megköveteli a feltun-tetm, hoi;n, a W1JS1úhnál  a /,eg. lt.Sfa ep,tes ereibe friss uér keriUjön, 
nők fokozott bevonását 8 �rmelésbe. utolsó �gálat. !özt azért teszik, hogy h�g_lJ pen_n�- korlátlanu� �s szélesen 

R,ákosi elvtárs kongre$zusi beszé. elvegyek a kedvel azoknak a dolgozó hompolyogJQn a do/gozc, nok áradata, 
deöen erről a következó1ret mondotta: n�k. a!kik élethivatásnak tekirnUk A magyar kommuniSták, a Magyar 

,1( 'T" - eme1n- kell "k 
a pályafenntartás; szolgálat ellátását. Dolgozók Pártja n.em fogja kímélni , _u ono_se\ 1111tá.sok a� A számos példa közül aem árt egyet• erőtt, hogy a dolgozó nőket akadályozá aranyszama a mu_n , __ : 1<ettőt kiragadni: k,,,:látolwt _ kimélettenü( [edö•itse ,!s 

�-unkások, a -�enne� ve�!m, kö- . _ szelesre tárja a kaput minde-n terük-
zott. fa tervunk ve1trehajtasanal< rtUf< a fOrgaitni es kereskedel- le11 a jelen és ;övö legjobb munkása, · 
egyik fontos fettétele, e2, pártunk mi tanfolyamon megfelew az et• a dolgozó nők előtt.� 
elhatározott szándéka

_,
_ e;? konná- szállá:5olás. addig_ . Pártunk, kormányunk megbecsül i  „ nyunk politikaJa. a pályafennlarta:, tanfo�yamo'l dolgoió nőket. A szakszolg ' lat f 1 -(pl, Rákosrendezon) a takoottho'l d t . • , a e 

A Népgazdaság! Tanács a vasút te• nem kietégílö, Agynemüt 6_
7 

a a �• ho\1Y a.z 1ranymutatasn�k rne�-
rü�é\.ére ebben az évben 10.000 női hef.enként cserél•iek a hallgatók feteloen b1ztos1t�a a ,_v�sutas no'k sza_: 
munkaerő felvételét írta elél. Bár a nőt ,eszére mára a szakma, feilodest, a megtetelo 
dolgozóknak a vasúti munká!ba n  tör• A .... �, . •-�fot ko tanulási és munkafeltételeket. Dolgozó 
té be · 'b k dm ' k, ,..,,g .... m, ,..,. yamo n a hall- -· ,. t nő vonasa aa vanna ere enye gatók részére biztOSítJ'ák olz ?:'�m."en van mos a sor, h02"(__1?harood-
korantsem lehetünk még megelégedet- egyenruhaellátást add"n 

1ak maguknaik azt a m�becsu-.est, ame-
tek ezen a téren. ' 1"- 1yet megérdemelnek. Tanutianak saiá-

a pályaje'lnl.artási tanfolyamon t1tsák el a szakmai ismereteket ' 1egye . (pl. l}ebrecen) ,,külön!eges (Mdl! nek fegyelmezettek, leplezzék 1� és tá!et�e' hwat���va az el{yebkéru volítsák el maguk közül mindazokat 
A vasút vezetőinek meg kell érleni, 

�y 
mar megLe?o eg!fi'nruhal,� az erkölcstelen elemeket. akik az el -Mm lehet kioszian,. lern;€-get segítik azzal. hogy az i lyen 

� .. -� � 
--��-.:: .... �.- . 

a do(,gozi, nö nemcsak munkaerő, 
han.em ugyan.o,kkor a!lya iS, fele
ség iS nő is, akinek mef!vCNmak 
a maga SClJátos ,ge11ye,. Aki ezt 
nem érti meg, � homlokegyenest 
el/.eniéthe kerül pártunk, kormá
nyurik poUtikájávat, amelyet a dol
gozó nők iránti odaadó gondósko
dás jellemez. 

.\ hanyag, lelkii.s.meretlen és netn mag-atartásuaa,kat az  öntudatlan embe-
odaadó munka megmutatkozi k a má, rek szívesen ált,a lánosítiák a becsülete
kiképzett női do! gozók munkába, szol .

1 
sen dol l?O_zó n<'jkre is. A feg-ye:mev.ett 

gáfat-1:>a áll ítása terén is, - mert itt m�
_
g-a_tartas. a mui:ik� l�IJ!1e_z�� el

, _ , � 
,

-. egze�e a szoc,altzmus ep1tését, a t;- _t�mad a.z , ellenseg. _- _E�t nei_;i béke ü1;yét swlgálja -, a lazaság, az 
al!tlJák_szolgalatba a mar k1kepzett no1 erkölcstelenség- az ellenség malmára 

A Vasútpolltlkai Osztály kttanlSen slke rlllt téN plak#.tJa le mozQ6si<tja 
utasainkat a téll száUl�sl feladatok Jó elvéqzésére. 

A vasutas férfi dolgozók lőobsé,,."" 
segítőt és munkatársat l át a női dol
gozókban é,; azon van. hogy tapas--tla
iatok átadá<sával, jó tanáccsal álsegít
sek a munkába lépő új vasutas nőket 
a kezdet első nehézségein. 

l A wasutas szakoktatás I biztosítja �zt, 
hogy az on· 

alló szolgálatra beáll ított női dolgozó 
szakmailag képzett és politikailag tá· 
jékozott legyen. Erről tanuskodnak 
azok az eredmények, melyeket már ed 
dig is elértek -· a nőj dolgor.ók közül 
többen magas kitünletésekben része
sültek. Altalában e1mondhatjuk, hogy 
a · szolgála.l ellátására kiMpzett dq!
gozó · nők töobsége derekasan meg
állja a helyét. 

Mar azt i6 elmondlratjuk, hogy • 
vasúti · szolgálat eltátá6ára" ll'llítdén 
fokú oktatásban részesülnek. !gy pél· 
dául az előmunkástanfolyamtól a� 
egyetemi „uasútepitő mérnöki" karig, 
a jegyvizsgáló tanfolyamtóJ az egye, 
temi „ii.ze,nmérnöki" ka.rig-. Mind több 
és több olyan nő, dolgozó van, aki 
él is az alkotmányunkban biztosított 
jogokkal, nem elégszik meg a szakmai 
alapképz.ettGéggel, hanem tovább tanul, 
képezi magát. 

Bá.nrévi Eszter kartársn.ő a forg. 
keresk. tanfo/yam e/végzése után a 
HTisztitanfolyamot" kitiinő ered-
1nén,iyet végezte el. 
Csi'JJ11uulia R,6za kartársnő -
Debrecen állomás egyik Legjobb 
váltnkezelöje - minden igyekezete 
a�. hogy uonat.menesztő térfetvi
gyá2ó legyen. 
Kugler Mária kartársnöt, akit 110-
natkisérö szo/gálaua vettek fel, 
magánszorgcJomból távirdavizsgát 
telt és most íelenleg Debrecen áJ.. 
lomáson az ái/elvéf.éles láuirászok 
közÖtt a legjobba.,, állja meg a 
helyét. 

Sorolhatnánk százait, ezreit azok
nak a vasutas dolgozó nőknek, akik ér
deklődnek a magasabb szakmai tudás 
elsajátítása iránt. Ahol gondot fordí
tanak az oktatásra és biztosítják is a 
tanulá& feltételeit, ott az eredmény 
nem marad et 

l ,\z ellenség I Is 14:l ismerte a n�ol• 
1---��� gozokoak a vasuthoz 
történő fokozottaob bevonásának [on
tosságát és épen ezért megkezdte tá
madó aknamunkáját. Mindazok, akik 
a régi rendszert visszasírják, a régi 
rendszer kiszolgálói. a felszabadulás 
után a vasúLra beosempészett �nö
kök, kétlaki doll}ozók a hanyag, mun 
kafegyelem-lazítok beiolyá60lni i gye
keznek azokat a férfi dol gozókat. akik 
seg-ítenek a női dolitcitOk szakmai kép· 
zésében. a c;z.akmai ismeretek elsajáli
tá6ában. 

Ezeknek a körülményeknek a hatá· 
sá ra kerülnek be ellenséges és egyes 
esetekben erkölcsi szempontból nem 
megfelelő elemek a vasútra. !gy tör
ténhetik meg az, hogy egyes helyeken 
ne.,.71 biztosítják a nők részére a taou- 1 lás feltételeit. 

Bakonyszentlászlón az i1Jomásfö
n6k. a viltókezelők - akiknek ta
nítani. nevelni keltene a nöl dolgo
zókat a vasúti szole-á'at ell'.átására 
- íe-v nyilatkoznak: ,.tanítsa az, 

aki felvette őket". 
A felsőrajki állomás vezetője, R.om

ha'l!li Imre, a felvett ilÖi dolgozók 

dolgozokat hajtja a vizet. 

A minisztertanácd vándorzászlajáért 
továbbfolyik a verseny 

AZ ELNÖKI TANÁCS A MAGYAR MUNKA· ÉRDEMREND 
ARANYFOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA BEBRITS LAJOS ELVTÁRSNAK 

Az éves ,tervek határidő előtti befe- dés- és postaügyi mini.sztérium, több 
jez:éséért folyó szocialista versenymoz. minisztériummal együtt. 
galom további kiszélesítése érdekében A vándorzászlókat januárban arok
a minis1liertanács elhatározta, hogy u nak az üzemeknek dolgozói nyerte d. 
all<otmán ünnepének tiszteletére kez- akik 
deménye.zett munkaverseny győztes a) az előző évi (tehát jelenleg folyó 
üzemei részére alapított vándorzászló· évi) tervük határidő előtti teljesítésé
kat - a z,ászlókkal járó pénzjutalom- ben, �lelve túlteljesíitéMben, 

b) az anyagtakarék05Ságban, 
�1 egy�tt - �ugusztus 20-án kívül e) a termelés minőségében, 
minden ev januar első felében is oda- d) valamint 82l üzemek közötti egyiltl-
ítéli. 

I 
mül<ödés megjavífásában egész évben 

Külön vándor.zászlót nyer a közleke- a legjobb eredményeket érik el. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Bebrits Lajos köz'.ekedés
és postaügyi mini,;;zternek hatvana· 
dik születésnapja alkalmából a 
Magyar Népköztársaság közlekedé· 
sének újjáépítése és fejlesztése terén 
elért eredményes munkája elismeré-

séül a Magyar Munka Érdemrend 
arany!okozatát adcntányozta. 

A vasutas do!gozók nevében a 
vasutasok szakszervezetének köz• 
ponti vezetősége távirat i lag üdvö• 
zölte Bebrits elvtársat és további 
sikereket kívánt a miniszternek a 
szocialista vasút megvalósításához. 

A. Közleke,dés- és Postaügyi Min isztérium 
és a Vasutasok Szakszervezete ielentése I a ronatkésések tsökkentésére 

a minisztertanács vándorzászlóiáért fo lyó M_i: ! MAVAG __ Mozd�ygy�r do!- fe,I 1re:'lö eréllyel a munkafe1<?1Yelem la-
�OZot otéves tervuak sorao 111ar ez· zí:óival szemben, hogy közlekedésünk 

verseny á l lásáról ideig is több úja_bb aikolást adtunk, a betöltl-.esse hivatását az  ipari terv ma-
vasutas dolgozoknak népgazdasag1 radéktalan tel jesítése érdekében . is. 

A köz:ekedés· és postaügyi minlsz• 
rer-:um és a va:rntarok 5-zaU<:s.:rervezete 
jelent, hogy a mms?.tert.anáci; vándor
z.í5zfaj.á,érl folyó versenyben a követ

kező üzemek érték el a leg-jobb ered· 
mfutyt. 

l .  MA V R'á1<osrendezői állomás. 
Az állomás do! gozól a.z őszi for

galom során november 30-ig a teher
vonatok öss.ze'állításában 1 13 s,záza 'é 
kos telje.sítményt értek el. A2- állom'á
son élém<, lendületes szoc;ali&ta munka
verseny folyik. A verseny nytivános· 
sága jó, nagyrészt e1V1ek kösronhetö, 
hogy az állomás úgy a koogresszusi. 
minit a.z a¾kotmány tisziteletére meg
indult vel'senys:r:af<aszok sorlÍfl az élen
haladók között foglalt helyet. A1, ·á1to
más dolgozói a közlekedő vonatokra 
megadott tervs,z,ámokat 98 s:iiázalékro 
teljesitetté1c Az állomás balesemien
tes>eo do' g-0:zott. Novemberben 6 ké
sés és 8 hiányzás volt u 'állomásoo. 

A munkafegyelem terén teh'át még van lervü,k maradéKlalan teljesítésének 
javítani való. 

2. MAVAUT 
Vállalat, 

lebonyolításához, a va.suti forgalom- Kövesdi István OB-elnök, 

Autóbusz1<özlekedésl hoz. Nem régen fejeztük be az új Palánkai lstv;án, Pohiba János 
303-as sorozatú mozdony építését, a MAVAG dolgozói ne\lében. 

3. Posta Távbeszé-tő Altözponü 0'1Je
mi Vállalat. 

4. MAV Szolnoki-fütöhú. 
Ev. kocsijavítás; tervüket 1 20 szá

zalé1<ra, mozdonyjavitási tervül{e,t 1 0 1  
százalékra teljesítették. A kocsijavitás
ná.l 1 952. év 1. negyedévi t.ervükön 

do! goznak, amit december 2 1 -re. 
Sztálin elvtárs sziiletésnapjára befejez.. 
nek. Minőségileg is kiváló munkát vé· 
geznek, amit bizonyít, hogy ritkán for
dul elő szo!gálatképtelenség. A fütö
há.lll dolgozók a versenymozgalomban 
mindannyian részlves-znek. A-z üzem· 
ben a versen,y nyilvánossága jó. 

5. MASZOVLE.T. 

amely a budapesl-miskolci vona:on 
közlekedik. Ugyanitt emiíthetjük meg 
a Bo-Co-ié1e villanymozdonyt is, 
amelyel a közelmultban adtunk át a 
vasút dolgozóinak. 

Kedves Elvtársak! A tervünk telje
síté�éért folytatott harcban, valamint 
AZ uj a:Kotások, tervek valóraváltásá
hoz szükségünk van a ti támogaiástok
ra is. A mozdo„ygyár és a MAV AG
üzembe 

több mint 5000 dolgozónk jár vo
nattal. 

Ezeknek a dolgozóknak a terv és an
nak teljesítése népgazdaságunk erősí
lését. s a béke védelmét jelenti, 

6 FOVAROSI VfLLAM.OSVASlJT Mi, akiK Hatvanoól, Ceglédről és 
kispesti forgalmi és vontatási telepe. I<unszentmíklósról járunk be Buda-

pestre, a már rendszeressé vált vo,at
késésböl származó munkaóra-kiesést E!!t/l'g t•aruta.•ok arra való hivaJko?.ás- szenvedünk. 

sal, hogy a mult évben enyhe tét volJ, Az elmúlt hónap egyetlen napját 
n.em veszik komolyan a téli forgalomra mérlegelve 

1 közel 400 munkaóra kiesésünk volt 
l vonatkésés miatt a termelésből. 
1 Ezek a késések nemcsak a tecvek tel

jesité�él akadályozzák, de szorosan 
hozzájárulnak a rnunkafegyeiem lazí
tóinak elképzeléséhez, tarcunk gye,. 
gítéséhez. l(ülönösea a • klllllszentmik
lós�budapest: viszony atban köz,eked0 
mu.nkásvonai rendes közlekedtetését 
kérjük. Megállapilásunk az, hogy sok 
esetben azért kap a 939-es 15-20 
perces késést, mer\ egyes állomásokon 
tehervonattal elöztetik meg munkás 
vo-iatunkat. 

Arra is lig-yelemmel kell lenni, hoizy 
a késett \'Onaiokrói leugrálnak mun• 
kástársaink, s hogy néhány percet be. 
hozzanak, még életüket is kockáztat
ják. 

A H IRHEDT PEVE.R-PAl(TU MOT 
30 esztendővel ezelőtt, 192 1  december 
22-én kötötték meg. Harminc eszten
deje annak, hpgy Peyer és a Szoéiálde• 
mokcata Párt másik két funkcioná
riusa, Farlkas és Miaklts aláírták azt a 
titkos paktumot, melyben eladták kép
viselői mandátumul< fejében a magya, 
munkások szervezl<edési jogát. A mun
kásárulók a paktumban arra is ígéretet 
tettek, hogy nemzetközi kapcsolataik 
segítségével szolgálatára les.znel< a 
Bethlen-l<ormánynak külföldi kölcsönök 
megsze,,:ziésében. az ellenforradalmi 
rendszer megsa;ilárditásában A felsza
badult magyar vasutassá2 gyűlölettel 
gond-OI vissza a mull gyászvltézelre és 
mé1t szorosabbra tárják soraikat, s kí
méletlen harcban állnak Peyerék ittma• 
radt elvbarátaival, a jobboldali szociál
demokratákkal. u imperialisták aljas 
ügynökeivel. 

A RAI<OSI FOTOHAZ dolgozói de
cember 6-ra részleteiben is teljesítették 
1 95 1 .  évi tervüket. A kocsijavítóműhelv 
dolgozói Sztálin elvtárs születésnap
jára 600 teherkocsi meg-javítását vál
lalták és elhatározták. hogy valameny
nyi kocsit az érkezés napján megjaví
tanak és ,�sszaadnak a lorg-a omnak. 

BUDAPEST NYUGATI·P U. I<E
RESI(EDELMI FűNűI<SEGE ez évi 
tervét december 12·én, a szombathelyi 
osztá lymérnökség- dolg-ozói pedig de
cember 14-én fejezték be. 

T• mondtad azt, hoqy nem kell felkészUlni a �i forq,aJomra, mert 
az idén sem lesz télll 

IISl!11ételten arra kérü!llk benneteket, 
hogy a Hatvanból induló 329-es és 
337-es, s a Ceglédről 3 óra 55 perckor 
és 4 óra 25 perckor induló vo:iatok 
menelrendszerinti pontos továbbításá
ért harcoljatok, használjátok fel ezen a 
téren is a h& szovjet vasutasok ta
pasztalatait Ha pedig kell, léojetek 

A LANDLER JENO JARMOJAV!Tö 
OV DOLGOZOi november 30-ra be
fejezték ez év-i tervüket. Ezzel a lény
nyel a december havi teljes termelési 
értékkel mintel!')I 12 millió forinttal és 
négy és nel!')ledmill .ó forint anyaiz
meg-takarítással teljesítették túl tervü• 
lret. 
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M Csonka Mlhilly �tahanovista f(lt6k, szegedi tat6há.t, � 
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� viszonyítva 26 százalékos, a 2000 tonnás mozgalomban 17 túlsúlyos vona- 'I 
� · tot, a 4'-<>s mozgalomban pedig 21 vonatot továbbítottak. Javítási költ- • 
; ségüket a tervhez vlszonyflva 42 száZalékkal csöl<kentették A mosástól- !fi. 
f.é mosásig moz,galomban eddigi eredményük 25.000 km. Kimagasló teJJesíL lJ 
11, ményüket a forgalmi dolgozókkal való szoros el!3/ütt.müködéssel érték el. � wz, &�i � Pe,«:/� d«4Já/-óe 
� Kovács Mihály .sztahanov sta mozdonyvezető, Ratl<ó Já.nos és Makai � 

lf951 . tVI AUGUSZTUS 20.TOL NOVEM• 
BER 30-IG AZ 6SZI FORGALM I VER
SENYBEN LEGJOBB ÉS KEVtSBBt JO 

EREl)Mt!;NYT ELtRT SZOLGALATI 
H ELYEK 

A LEci�i
G
l��L�fc,.G_f.

L
!� .. YEK: 

l. Miskolc, személypályaudvar. Az. 
egy kocsira eső mozditásl Időt 1 17 szá· 
zalékra, a vonatterhelési tervszámokat 
126 százalékra. a menetrendszerintl vo
natlilditást 105 százalékra, a kocsltar
tózkodásl egyoogidöt 113  százalékra 
teljesítette. Az anyagtakarékosság! té
nyezőt 125 s,záza!ékra teljesitette. Ko
csi forgalma 247 .!?38 kocsi. ös=es pont
száma: 1 96 pont. 2_ Bp .. Ferencváros pu. 
összes pontszáma: 1 94 pont. 3. Pécs
bánya-Rendezö állomás, összes pont, 
száma: 1 60 pont. 

• KEVt.SBBt JO EREDMtNYT ELtRT 
SZOLGALATI H ELYEK: 

1. Ceqléd ál lomás. összes pontszáma 
- 1 7  pont, 2. Tatabánya-Alsó, Almás
fUzit6 és Bicske állomások. Vonatkozó 
Jelentésüket Ismételten nem küldték 
meg az lll:'azgatóságnak. 

.VONTATASI SZOLGALAT 
A LEGJQBB SZOLGALATI H ELYEK: 
1. Szeged, fütöház, Mozdonyjavitásl 

kÓlt.sé-J�'iltket a tervh'ez viszonyítva 27 
százalékkal csökkentették. Az egy üzemi 
mozdonyra esö papi ki!ométertelj�Hmé
nyüket 1 százaléh"'kal emelték. A 2000 
tonnás mozgalomban a nap1 többterhe
lés 50 tonnával emelkedett. A mo.sás\6!
mosáslg mozgalomban a mozdonyok 
kilométerteljesft.ménve 10 százalékkal 
eme!kedett. A · minden tlt Jövedelmezö
ségéért mozgalomban a vonalt moz-

t��
s
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A vontatas1 személyzet hibáJából két 
ezolgá<latképtelenség fordult elő. bal
eset nem történt. összes pont.sráma: 
520 p,ont. 2 Miskolc, fütöház. összes 
wntszáma: 42,!i pont. 3. Szombathely, 
füt6ház, összeg pontszáma: 377 pont, 

KEVtSBBt JO EltEDMltNYT ELtRT 
SZOLGALATI HELYEK: 

P'ORGALMI SZOLGALAT 

LEGJOBB EREDMÉNYT ELtRT 
FORGALMI SZOLGALATTEV6K 

(11,, tii„ It t/a, csoportba· tartozó 
szolgilfatf helyeken): 

Galambos László fötiSZlt, Veszprém
küis6, A 24 órás vonatforgalmt tervet 
78, a tehel'Vonatok terhelését 1 25, a 
személyszá}.Jító vonatok meQetrend sze
rinti Indítását 105, a tehervonatok me
netrend szerinti Indítását 100 száza• 
lékra teljesítette. A 4-es mozgalomban 
közlekedett vonatok tervszámát . 150 
százalékra teljesitette. összes pont
szama: 98 . . 

Majoros Imre forgalmi szolgálattev6, 
Pécs-bánya-rendező. összes pontszáma: 
88. 

LEGJOBB EREDMtNYT " ELERT 
VALTOKEZEL6K, VALT06ROK: 

Ifj. Sipos Imre állom'ásfetvlqyáZó, 
Debrecen. Személyszállító vonatok me
netrend szerinti indítását a tervhez 
viszonyítva 1 10, a tehervonatok menet• 
rend szerintt indítását a tervhez vfszo
nyftva 1 10, a göztartásl egységidclt 129. 
az egy kocs1ra esö l)'lozdi(ás! tdót 1 16 
5zázalékra te!Jes!tette. A vonatok je:zö, 
nél való !eltartásá,t csökkente.tte, te!je
sltése 106 százalék. összes pont· 
értéke: 142. 

Naqy ijároly vált'66r, Szentes. összes 
nontértéke: 130. 

GYENGE EREDM ÉNYT ELtRT 
VAL TOKEZEL6, VALT66R: 

Kiss József, Móri Bé"fa és Nagy Ben
Jlimln váltóörök. Pttsztas.z,ibolcs ál!<>
máson hanyag és figyelmetien szolgá
la'ttételOkkel ba.leootet idézteil< elt5. 

GYENGE EREDMtNYT EL tRT Jii András f.(itók, debreceni füt6ház, � ' FORGALM I  SZOLGALATTEV6: \ Az öszl forgalom eddig! tartama alatt a következö kimagasló ered· � 
Juhw, Gábor forq..-lmi $ZOlqálat11ev6, 11, rA0���1:G.�
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�rv��:"t\Tz�ri'.vt:: � HarkányfUrdö, Előzetes ér-testté.s nélkül � 28 százalékos. A 2000 .tonnás mozgalomban 61 túlsúlyos vonatot a 4-es , elfo.<:Jalt vágány,:a .v.on?tot Járatott. Jii_,.,. mozgalomban 5 vonatot továbbftottak. Javítási költségüket a "tervhez 'a · vJs,zonyltva 15 százalékkal csökkenteltél<. A mosástól- mosásig mozgalom LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT .• Y4 eddigi erdményilk 18.068 km. Hlváló te!Jesftményűket példamutató mun- Y VALTOKEZEL9K, VAL1"06RöK: � káJukkal és mazdonyuk J� karbantartásaval érték el. '4 

Kiss Pál Gyula váÍtóke�16, ' Fén.yes- � · Csóti Józs� Jt!lvényes sztahanovista esztergályos, SZeqedl fQt6hiz. � 
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kentette. Tel1esltése 116 ,százalék. Az � százalékos eredményt ért el. Kiváló teljesítményét emeli. hogv munkáját � 
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koóásJ egységldt5t 246 százalékra telje- 11, FORGALMI SZOLGALAT, 
r:. slté1te. öss,.es pontér!éke 261· pont. � Budai, Lajos forgalmi szolgálattevő, Kiskunhalas. � Mátyás Ferenc v-áltókezelö, Mez61ak. J A kocsiforduló leszorítása érdekében a 24 órás vonattorga!mt terve• 'a összes pontértéke 234 pont � ·ra, a tehervonat terhelését a tervhez Yiszonyitva 1 15, a személy- é-$ teher � 

GYENGE· EREDM tNYT ELtlt-T � vonatok menetrend szerinti lnditá.<át pedig J OO ozá.7,alékra teljesítette 
VALTOKEZEL6: ' � 

I<lvá!O t1•!Jesltményét ·a brlg6.d t,agjaln!lk szoros egytlttmOk(!désével érte el , � 

Pecz Sándor válf6kez&lcS . . Hark,ny- � KERESKEDELMI SZOLGALAT. t 
fürd6. Előzetes értesltés nélkül elfog. � Nilidal György 6 16 brlgá!IJ,a,, Szen-. � lait vágányra vonatot Járatott. il ö • � tJ('-z s'Z! forgalom gazdaságos megvalósftása érd<ili;ében az árumoz. ;a. 

VONTATASl SZOLGALAT Á! �kát 
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MOZDONYVEZETOK tS FOT6K: "" ,. 
Tassi Mihály sztahanovista-Jelvényes 11,. PALYAFEffNTARTA.51 SZOLGALAT. 
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���t!:'.ó el6munkás • brigádja, Békéscsaba osztálymérnökség ! 

Csonka Mihály szitahanovista fü.-t6. Sze- , ' -, A munka Jó- megszervezésével, valamin
t a munkai dö telje.s ktha:i:;z. � 

��t. fi��� m���yfa°�t
t
��gr J?c!'. , nálás>ával sfnc,__<erélési munkálatoknál 168 százalékos kiváló teljesítményt .,-

métertel lesilmén·�"''et. a · célkitllzésúk&t � értek el · , •• yu� 
� -

�
6
egt!t�':-tl!r�t �ú

l
1t��i�

et
�},on�f�� � 

Fontor János el6munk6s N brigádja. Omiskolci osztálymérnökséq. -� 
26 s?..ázal&. Mozdonyjavftá::;t kölL�gük � Vámos.�yörki .szak?sz.án vágan�·szabály_bz�si mun_k.Hatoknál 1 48 szá- � LEGJOBB EREDMltNYT ELtRT 410 rorinl. Szo!gá!atukban baleset és zalékos teJJesltményt ertek el. mmagasló te?jesítményoket a Rova!Jov'" f 

KOCSIMESTEREK: .szol.<tá!alképte,Ienség nem fordult elt5. ' 
munkamódszer gyakorlati alkalmazásával érték el. " 

� Szepesi János f6ke>esimester. Miskolc Mosá,stól -mosáslg -mozl!alombnn ezidelg 
%11,._.,. ..,,,_.,. ,,,.,.!.._.,. -.,� . .,. . • ..  . 

,> sz:pu. A7- e!1,v kocsira esö mozditási 25.000 km-t tettek meg. Több!erhelés• .., .. ...,,,.., "'·"' ...,J,i "•◄:► "<b- ..,,.-<llll!" "'/411i,.. �,,.,. "'/4111�.,. "'/41,IJ." "'/41Íi-� "'Ili�.,. .. /4111�.,. "-i4:►"' •/41ii:' 
egység)döt ! 28. a tehervonatok terhe!é· :�I �;�';!�:it��
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� KERESKEDELMI SZOLGALAT GYENGE EREDMtNYT ELtRT Rét 125. a_ tehervonatok menetreud összekapcsolású vonatot ÍOvá,bbltottak. LEGJOBB !:'.REDMtNYT ELl':.RT TERVHIVATALNOK: szerint! lnd,tását _95, a 4--es mozgalm

1
1 A minden űt Jövf)(:lelmezöségéért moz- ' 

vonatok lervs,ámat 1 10 _ s�zalékra te - '(alomba" . �észt .ve.szn.ek, vonatjal'kat SZALLITASI TERVELLENORöK: Lengyel Gábor, Celldömölk. összes 
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ké•ésmentesen továbbftJák. · · Ovárl János, Pápa. össz.,,. pont�záma pontszáma - 34. 

LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT i:,esvárl lstvAn é,a Vasas János füt6, váílalatok ötnapos berakási terveinél az NOVEMBER 30-IG. 
t. Hatva-n, tatóház összes pontsztáma: FORGALMI SZOLGALATTEV6K Miskolc: füt6haz, t:lsszes pontértékük: :'.
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lrányvonatt terv· FORGALM I  SZOLGALAT - 291 pont. 2. Hámán Katö-fütöháZ. K",ZtPALLOM,ASOKON 177 =• 
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EREDMtNYT ELtRT DOLGOZOK: 
LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT , Berta Pál qurításvezetö és brlqádja, 

1 .  Hódmezővásárhelyi osztálymérnök- száza.lék. Az áliomáson tényleges mun- MOZDONYVEZET6KNtL ÉS FOT6KN�L TERVHIVATALNOKOK: Dombóvár. A vonatszétrenclezésl mOve-
kát végzö tehervonatok tartózkodását KörtvéJesl ödön -mozdonyvezet6 és Bicskei Kiss Béla, Gy6r. összes pont· lelek egységidejét 138. a legurított ko-

ség. A�lagos telJeslt�ényi százaléka 129 csökkentette. Teljesítése 220 százalék. Bányai Imre fat6, ·Békéscsaba fút6ház. száma 300. Az ötna'pos bera/kást tervek- esik mennyiségét a tervhez viszo�zázalek. A [-elmerült munkaórák 92 A kocsltartózkodási e,s,ységldőt 132 szá- November 27-én az 1614-es számtl vo- né\ az eltérés - 2 százalék A stl'Y· nyitva 165 száZalékra teljesítették. 6'Zázalékát dolg_ozták le teljesit.ménybér- za'é-kra teljesítette. összes pontértéke: nattal „megállj" je1"ö mellett OrosháZán ponti vá'•lalatok ötnapos berakási ter- szolgálatukban aláváitás, uto!érés és ben .  Az átlagos rakodást időt 0.72 órá• 

1

234. be-haladtak az állo,násba. . velnél e:térés nincs. Irányvonal! terv- helytelen sa.ruzás nem fordult elö. ró! 0.40 órára csökkentették Klvá>ló Kovács József tiszt, forgalmi szol(Já- Tóth Lajos mozdonyvezet6, P.ées fiit6- te!jes!tése 260 s.z-áz.alé"k. összes pontértékük 206 pont. eredményüket a munka Jó megszervezé- lattevö, Debrecen-vásártér. összes pont- ház, Hanyag szo!gálattétele miatt Jobb FUrd6s Gyula, Bp. Nyugati , összes 
sével érték el. .,sszes pontszáma: .69.-20 értéke: lRR. hátsó ft5tengelyágya kiolvadt. pontszruna: 275. Juhász Pál qur[tásvezető és brigádja, 
pont. 2. Kiskunhalasi osztálymémökséq. ,-· -----------------------------------------·-----------, 

Rákosrendező. A vonatszétr
e

ndezés
! ö·sszes pontszáma: 68,40 pont, 3. s.;.' mavelet egységldejét 1 19. a legurltott 

k.éscsabal osztálymérnökséq, összes mérnökeink már „téroe;:i.k" az új pá- kocsik mennyiségét a lervhez vtszo-
pc,ntszáma: 68 pont • • ·• · f i  

lyakocsikat. nyitva 118 százalékra telJesitették. 
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,. • •• k, Szolgálatukban aláváltás. utolérés és 

KEVtSBBt JO EREDMtNYT .ELtRT 
SZOLGALATI H ELYEK: 

· 1. Székesfehérvár; osztáiymérnökseq. 
összes pontszáma-: 42.6 pont_ 2. , Bp., 
Józsefvárosi , osz,tálymémökség. összes 
pontszáma: 42.S pont. . 

KERESKEDEi-Mi SZOLGALAT 
A LEGJOBB SZOLGALATI HELYEK: 
I. Bp., Nyugatl-p, u. kereskedelmi f6-

116kseq, Az átlagos rakodási !döt 18 
száZalé<kkal csökkentette. A J<ocsrklhasz
nálásl .  yalamLnt állomási kocsiklhasz
n*lás! tervét 128, illetve 102 száza.ték
ban tel.lesltette. Irányvonatképzés terén 
200 százalékot ért: el .  ötnapos berakási 
tervét 100 százalékban te!Jesitette. A 
kereskedelm! dolgoz�k · átlagos foglal
koztatás! fokát 92 százalékra növelte. 
Anyagtakarékosság terén .49 százalékot 
ért i,1. Jó eredményét a komplexbrigá
dok al<tivfzálásán kereszto,J érte el 
ö....,s pontszáma 376 pont. 2. Záhony 
ál10111ás, kereskedelmi főnökség, Osz
·s:zes pontszáma: 369 pont. 3. Győr ál lo
más, kereskedelmi fónökséq. összes 
pontszáma: 339 pont. 

KEVítSBBt JO EREDMtNYT ELtRT 
SZOLGALATI HELYEK! · 

' 
1 1. Bp, Déli-p, u. kereskedelmi fönök-

séq. összes pontszáma: + 77 pont. 2. 
Kecskemét, kereskede-lmi főnökség. ösZr 

,szes pontszáma + 77 pont. 

MO HELYI SZOLGALAT 
4 LEGJOBB EREDMtNYT ELtRT 

SZOLGALATI HELYEK: 
,1, tsz,aki Járómlljavitö Ozeml Válla

lat. fd'5arónyo., tervét 115.7 3záza· 
Jékra teljesitette. 3.48 szaza!ékos ter
melékenységgel, é" 95.3 százalékos t!!rv
szcrúséggel. Vállalásá� 407 száza 1ekra 
te}!-esftette. Anyagtakar..ékosságban az 
egv főre es6 érték 484 forint . öss2.ies 
pontszáq,a 41 .52 pont. 2. Miskolci 
Járómüjavltó Ozerhi Vállalat. összes 
pontszáma 38.08 pont 3. Landler Jenő 
Járómüj.avítö Ozemi Vállalat. összes 
pontszáma 37.48 pont, 

REVtSBBt JO E,REDM t.NYT El,tRT . 
. "SZOLGALATI HELYEK: 

f .  Szomba:thelyi Járómüjavitó Ozemi 
Váll,alat: Osszes pontszáma 2,9.69 pont. 
!:!, Szolnoki . Járómdjavító üzemi Válla
lat. összes i,ont�záma 1 6.97 pont. 

AZ őSZI FORGALMI VERSENYBEN 
AUGUSZTUS 21-TOL NC1"<':M6ER 30-IG 
BEZ�ROLAG A LEr.JOB� •� KEVÉSBBt 
Jó EREDM ÉNYT ELÉRT DOLGOZOK 

r _ 
SQ,r; U]llSana helytelen saruzás nem fordult elő. 

majd mi felójjük öss,,es pontértékük 1 1 1  pont. 

Miért nem lett sztahánoyista 

Császár és Bartha
„ 

kartárs 
A MA V Felépítményi- és Vasanyag. 

javító OV szegedi műhelyének vezető• 
sége sztáhá11,0vista oklevél elnyerésére 
terjesztette fel Császár Nándor villany
h.egesztőt és• Bartha Ferenc kovácsot, 
előző háromhaui tel;esítm.én/.lük alap
ján. 

Miruiúttim még csak fok,:,zták ered
ményeiket a felteril!sztés után és arra 
törekedtek. hog_q a sztahánovista 
büszke címet méginkább kiérdemeljék. 
Feltételezték. hogy a Vasúti Főosztály 
'6/d ügyosztálya, miután értékeli a két 
sztahánovisfa /elölt jó munkáját, min
dent megtesz azért, hogy időben meg
kapják az okleveDet. 

V asanyagjavitó 0-V versengfel.elase ·.....! 
nem is szólva Császár' �s Bartha kar
társakról - egyre !esték a Vasúti Fő
osztá/flbÓl érkező poStát: vttjjo-i meg. 
érkezik-e? 

Egy na.póri aztán tén.yleg megérke· 
zett a várt posta. A . 61 d ügyosztály 
arról értesítette · az. üzemet, hogy a két 

sztahánóuista bekűldött duniirígtti ,;el,• 
tüniek". 

A 61d ügyosztál.y rossz munkája 
miatt a ·két do!gozó nem lett sztahá-
novista. . . 

Az a véleményünk, hogy az ilyen 
.,hiányosságokat" egyszer s minde'l
korra fel kelt számolni a 61 d-ben, mert 
�zz.el nem előrelendítik, hanem féke

K.at.ona _ Lajos, a_ Felépítményi- és zik a ua.sutasok rrersenyét. 

Molnár Lajos újítását elutasították a vasúton, 

de a Sztálin Vasmúnél már alkalmazzák 
A ,ieptcmberben megtartott vasu

tas újító értekez'et sok hiányosságot 
l\ozott felszínre. A szakszervezet se
gítsége és harca azonban még mind;g 

nem jelenti v • gét a vasutnál lévo 
bürokráciának. amely bürokrácia so)< 
értékes újítás nyakát töri." 

Itt az én esetem. Mé� márclus 
első fel�ben beadtam egy újítást. 
Ebben az ü!közőknél ismeretes ütő
dés. zökkenés csökkentését szolgáló 
újtípusú heveder alkalmazását java
soltam. 

Az újítási birotts ág nyolc hónapig 
tartogatt,i fiókjál>an, 

mig végre táq�·yalás alá bocsátotta. 

A javaslatot egyébként hétről hétre 
sürgettem. Azzal biztattak, hogy már 
rajzolják, s a.zóta is rajzolják. 

Méi;t mull év februárjában meg
kezdtem újítási · tevékenységemet. 
Turbinák elhelyezéséj: javasoltam pél
dául a vízdaruk fővezetékében, hogy 
áramfejlesztés révén lpari és világítási 
célra felhasználhassuk· 

Az újításomra nem is válaszoitak. 
Ebben az esztendöben a Sztálin 

Vasmünél már alkalmazzák is. 
A közben beadott ú.iításaim soroza

tát nevetséges indokolásokkal utasít
ják el. A pályakocsi kirakós1,erkezet 
újításomat azzal utasították el, hogy 

SIKTOLATASNAL LEGJOBB EREDMtNYT 
Agoskm elvtárs, miókor · kijött a mi- �LtRT BRIGÁD 

nisztériumból. javaslatomat felül' {Osztályon felüli 1.. 1/a. és 1/b csoportba 
vizsgálni, így vélekedett: ,.A multban tartoZó állomásokon): 
rtem kaptak semmit az ilyen dolgokért, Bede 11 ,  László tolatásvezető és 
most pedig minden szamárságga! brigádja, Miskolc szpu. A 24 órás 
jönnek,' mint újítással. Különben csak vonatforgalm; tervet 1?8. az eJty kocsira 
újítsanak, majd mi 1-előjjük", esö mozdítási !döt 1 1 9. a tehen•onatok 

Persze ez· nem vette el kedvemet és terhelését a tervhez vlszanyilva 127. a 
. .. t „ d tehervonatok menetrendszerinti !nditá-egymásután újabb három ÚJ I ast a · sát 105, a 2000 tonnás vonatol< összetam be: ezek egyike a vasbetonaljak- áll!tásánál pedig 106 százalékos leUe• 

nál új sínrögzftés, amivel a nyombö- sftményt <írtek el. Az áitaluk inditbtt 
vülés is szabályozható. · A mási� újí- tehervonatok 60 száza,léka szavatossági 
tási javaslatom: oszlálymérnöksé- levéllel köziekedett. összes pontértélkak 

günknck szüksége van 500 darab la- 1 12 pont. 
katra. öcska, használható anyagba! Mih�lyi Béla �latásvezet6 és brigád· 
erős és biztonság-cs lakatot . ál l itottam Ja, Szo!nol( A 24 órás vonatro,·galml 

e.lő. Ezt is bead'tam, de hogv mikor tervet 85, az egy kocsira esö mozdítás! 
időt 106 a tehervonatok terhelését a 

kerül tárgyalás a!á, azt nehéz lenne tervhez �lszonvítva 117. a teher-vona,ok 
megjósolni.  menetrendszerintl indítását 85. a 2000 

Ezideig 35 újítást adtam be. de ne- tonnás vonatok összeál l itásánál pedig 
gyedrészet sem fogadták el. Osztály- 1 20 szá.7..alékos eredményt értek el. 
mérnökségünk újítási javaslatait összes pontértékűk 96 pont. 
egyébként nauslani Neumann Rezső KEVÉSBBÉ JO EREDMÉNYT ELt.RT 
volt műszaki főtanácsos bírál_ja el és DOLGOZOK: 
határozza meg már előre, hogy az Kálóczi Miklós és Majzlk Illés kocsl-
í,jítás alkalmazható-e, vagy sem. Meg rendez:ök, Bp. Ferencváros. Az őszi for
sem vár}B az · ö11etnapon a _javaslat- galom Jelentöségét semmibe véve. a 
tevők mondókái"t, már előre így be- munkafegyelmet" megszegve. i t tasság 
szé1: ,,Ez már uan/11 €s görcsösen miatt három naÍ:,ig szolgá:atból távol� 

szorítja a pénzes 1,acskót. de IÍa a maradtak. 
bizottság tagjai mégis elfogadják. e1 '  
mondja: ,Kérem jegy,ökönqt•be fn!!
lalnl, hogy az i{!az,;atóság megbí
zott;a nem járult hozzá". IQ"en P'Va 
kori eset az is_· hog-y az egvsz�ríí dol
gozók javaslatai e!l'yáltalán nem ke
-rülnek úiítási bizottság- elé. 

Mi, újítók va1ahog,v ÚP.'Y látjuk. hog, 
a bürokrácia útvesztőjében már so!-
kezd„mén·vezés 'elveszett. Az újítást'l
kat felülbíráló bizottság nem vállal 
lelelössél!'et az újítás elbírálásáért. 

. Elodázzák azzal. hogv az ú i itás nem 
m�i:rfe!elő, s íg-v megszabadulnak a,  
Ííjítótól és  az újítás az aszt a lfiókhe 
kerül. 

Molnár Lajos, 
111 Budc,pest.Józsefvárosi 

Osztálymérnökség dolgozója. 

(' . �::..-,..�,C,.:J, JZtJal"íh·• '.1� 
A KözJekedés- és Posta:0.l?VI M101szte1·tum 

és e Vasutas iSzakszervezet laoJa 
· Megjelenik havonta kétszer 

Szerkes2,U a szerkesztO bizottság. 
Laptulajdonos: & Közlekedés- és PQ\'lla
Qgyt Minisztérium i. Vasut1 FőosztáJya 

és a Vasutas Szakszervezet 
Szerkesztőség: 

Budapest, Vt„ Munkácsv M1haJy.u. t�. 
Te•efon- 1 18-887 ! 24-89;3,. 313-744. 

Kiadóhivatal: Vll., Rá.kóczl·tlt 54. 
Sztkra l>apnyomda. Budapest vm„ 

József-körilt 5. 
B'elelös oyomdavezet6: Kulcsát Mihál)', 

.... 
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