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· · 1  ( 1 · 1 1 ·t · · f I d t  k 1 · · · t  a ta· 1·sad<• .. •m ·1 b•.·r,·,0a· ,(1 el_1· " 1·a· s sora· n. !\em egv esetben üzemek. gy�rak, _vál-F l 't ·t · f „ k · d'k 1 n1e· tbr•t tctlek me" a mosa·s10 mo e· , sza 1 asi e a a o · e vegzese , s • , ~ " • 1 e _em_eJ o e�-e� erv_un_ maso 1 o , .,, ,, · · 
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feszi(e1l tervünk harmadi k évének tel •  Szép János m :izdon } ,·eze[ö há 1'om lőllen, gondat lan.  a munka egye-.me 1 9ii'� úiszöbén, az  UJ esz ,en o e.so A pá l 1•aépitök és a műhelyi ,  keres- · , 1 · s�ni,nibevev6 szul!lá'a t  miat t. ' · · d ' "k  1· ' 11 t h · J·esítéséL napja nem je'.entkezett :;zo ga,at e· �, � napJa n megKeZ J 1 1  · a e.eme en• ar- 1'ede!m 1  ,1,olgala t  dolgozói sem marad• • · Ezek a tényak. akár tuda tosan vagy ma d i k  esztendejét ldk el ebben a nemes versengésben. A munkaiegyelern megsértése a l eg• te:re, mert fe:ettesa megro, asban re-

1 d l . d , a k  elő az · · 
( k ( · 1 t k I kiilönfé'.ek�ppen hátrál latJ·a a yasúl szesítette korábbi mu . aS2lásokérl. n<'m u a osan tor u •n · • -

Ha most visszap i l i an un az e mu Szolnoki J sfvan ·ébzeres szla iano- . . , e :enség ügyét szo:gá.ják. esztendőre és nag) vona lakban meg· , isla kubi kos 407 száza lékos teljesít - elöl t á l ló fel adatok el, égzését. a ko- A mu nkaiegyelfóm meg-sérlese,
A
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. , 1 ( 1 · l • t 1 ·1 1  d' b ·1· csiforduló leszoritását. Pedig a mun• fü!l". nek össze a nmaH:és.;se� Is. _z A n éhá□)' példa a melyet 1e,s Jro · . nézzük, hogi an dolgoztunk a terv e ·  nwn y er e ' ugy ana ,wr pe ig r · ka fe!!')·e:em megszi lárdi_tásáér t kor- cl ií1"'u·. t  11a poklJa n  80- 1 20 perces ke• t"nk, me!!'v i i a1!!i 1J· a m'ndcn vas-. '(' . . · 1 1 · · ' · 1 1  gád 1 a  280 szüa lékot lel jesi!ett. A - • ., ~ iesi esecrt, a ta anossagoan mega a·  Land ler Mü,·ekbea Poesz I stván esz• m;i nvza lunk  másiél éHel  ez�liít l  ren - sés,e! köz!ekedeit számos Iá, u:sági ulas d,�'.Q"ozó elöl t, hogy k imé!et:en p iiha[juk, hog) számos h iányosság e: - iergá l yos 604 száza lékos teljes i ' mén) • <le letet adott k i . A 1\\unka iön·éll\ - szemé y· és gi, 1rsvonat. szigorúsi,'gga l  oda keli hatni, hog) a lenére a tava ;yinál jobb eredményt nyel mag-a mögöh hagyta a k i tünő köny, is  ,a munkafegye:em meg,z iJ árd i- At ' airo:,an nég) m i '. l ió  m11nkús[ szá .·  fe <1vel mcl.cl:en mu 11 lrnnak egyszer  & iudtunk fel mula lni .  A Tervoszlál y de• Viitriányi T ibort, a ki u gyan ÍQ'y sern lását segít i  elö, azonban  sem szakszer- : ;tollun k havonta az üzems,kbe. Lgyan - m�idenkorra végei vessünk. J\\ég az Cc'mber 29-én rendelkezésünkre bocsá- mara dt  szég,·enben, mert már 1 954. , eze!ünk, sem a szakvonal  nern a l ka ! - ezen idö a la i t 3 munkásvonat-0k áta- edd;giné: is jobban _arra k�l l  __ tőre: fol t  előzetes s lalisztikai becslési adata i  évi ten·én dolgozik 111azla és foganalositolta az  a bban 0,05 késése összesen megl,özc: itet te a kedn i  a pii rtszervezdeinknek es uzenu szerin( az Al l anl\ asutak 1 95 1 .  évi fer- A jó eredmény mellett azonban fogl a l :aka t mcgfelelöen, Sfl órát. :\ szucia '. izmusl ép i iö üzemek b • · k k ki '  áinknak hooy , él glpb.l l isan [eljesi!ettc. Részleteiben 
1 • t I t " · l i\a!ly a munkaerővándorlás a , as· doI,r,(,zo" az el múlt napokba n fe'h i\'ás- :z
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u (nál-, a 1 4- 1 5  százalékot is eléri .  -
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1 • ·1 T mc-gbé lasi fen ét l03- 106 �záza!ékra, l>�ru- segnö megni ;lvánulások feleit. ,;a ! f:Jrdu: ta · vasu a,a,n ·102 a \'Ona • lasok közö , ,.ame � e 1 e 1, • · '\em keze: tuk súlypontkénl az üzemek- kés�;;ek csökkenté,e érdekében. A J \'(:crzi a feo-,·e· mezet.enséget, ame,y-házási ter\'ét ped ig 100 százalékra A z clmú: t esztendünek kélségte. hő! iinkémesen eltá\-ozott dolgozók .\\:\\' \G do'crozói köz[i: több m ·_nt 5000 l:>er� a fce:Ye?ém megsértése. igazJla t -le'1"e�·1te•te l•nül  leaciönlőhb h ián_\'Oss:í!la · 1 l " · · · · 1 · -- e I e 10· " ~· • - · · ' ., ., te e ossee:re,·onasa es az uz m, , a  J' ár  , onatta l. ,\z e 11 ü l t  hónap egyel• : an  !<'maradás, se:eJ.tQ"yárlás, szégyen \ 1 l 'k • t d · · a munk1fe:i') elem terü letén j elen1 ke· - d , • • t  . ' \'asutas ( O gozu . on u atos re- z ik. Rákosi ch·tá rs az ,\\D P Központi v1sszaren e,ese . k1 1  napj át mér'�ge\e  - am:nt i rj ák  é, gyaláza1 · · - mint azt Rákosi e,v· �ze le lkes és feg)elmezett munkával,  " , A munkt.f�gye'.ern lazítását  leg• köz�1 400 munkaórakiesésiik ''"11 társ mondotta. a percek kihasználásál'a l törekedett \'ezető,ége t 95 I nm ember ,.,o. i ü ésén több esetben az ulazósw'.Qá la- ,·o ii" l•"e·se·s mia tt a lerme:isbö'. .  Czrk h • · 1 [ 1 . -1 , monJoh b�szárr1ol0Jaban hanQ'sü.,_. oz.- - 0 „ A 'ecr· '·b pe' lda  erre D,,mb-6vár  ön,. arra, ogy az e1 1 Nvet e Jes1 se es '' ., (ot te:J·<�ÍIŐ do·!lozóknál l á l1'uk Az cl - a ke·,.·e·•hk nemcs·, k  a 1.0rv te ·1·e,1'1e·sét · ,,Jou 

k . . ta; ami ránk - ,asu lasokra is vonat- ·- -· -" .. - t d d · .. 1 ·ezdPmenveze ·e tú llelJ·esítse. A Land:er il\űvek. az \en.,�g 'tt feJ·t ·1 k"1 le!link� '·b aknamun- k 1 · 1 · 1-; d h a· " l u atos o.gozoina., · , 
· 

· ,  · kozilc ,.A munka1egyelem lazasága je- e � "" a ·a ( a , i ozza ", e szorosan ozz Jaru · 1 d 1 - 1 „ k„ b ·io-ll 1 ·2 el Északi Járinű;a\'ÍIÓ ü\', a AIAV Pá- le11/eo eriytk l"<rraguobb fi?k,•flk AI ; káj.ít. A m isko lc i  fütőháznál pddáu'.  nak haréunk !l.1 en i!itéséhez. �em két- 1 t a o gozo, _ o ·o __ eszon d ,e .,1 .• h_,aépilő- és Feli'1Jiló · ÜV és e,zész sor ·- .-s · ' "  ' ·'· ' • •  • 
, ' Jt l · 1 • ·1 · •  - .. 

1 . . k kö1·e1e'ték Mái e Jeno moz onyveze o � áél hamarább teremtünk e téren ren- az e·.nllf .. · 1eten 1us-1 . .Jnne ,  a sz2-rnc Y· séf"es_ U2'_, an is, hog-y a vonat ,e�es:-- · , f · l ,·asutr [izem m:.ir 1·ónl az év véo-e . .  · d · 1 - · · 1 d l ~ ,. • mcabün leté-sét, mer[ neg) CLCr Jr n os " del. nnnál uJtcl1·esebb · lesz további p a 1yau \ á ron 1z�nnyo.c 1 yen ü · oko,.ta · muHkaóraki,e5ések. a',ac)áJ ) ozzak "' · · 14 e:őtt befe1·ezte tervét. A rész:etei· 1 t i  1 kárt o•!wzott azzal , hngy· egy 4� -es frjlődési'nk." gozó maradt el iga w a anu„ t-0hb mozdonv, kocsi s eQ) éb szocia•  , .. ( Itt 1,cn va ló tervteljesítés lendü letes mun- l ista a ' kot:l,ok ' étrehozásá!. monlon\' sz,erkocsijál  össze,or e. 
ká t ,  á ldoza tkészséget és a cél ismere- R.irliósi e:vtárs tanításána k kü lönö• \'agi i ll ,·an pé:di-u'.  ,\'agy Lajos, történt 'mc>g. hogy f/0T<1álh elv társai ,  
tét kövelcitc meg. Dol gozóink  aktív sen nagy jclenlfüége Yan a vasút le• a syerencsi fií1őház dolr.rozójának A munkafegye·em lazRsiiQ"a a 

S7.0
· a ki eg) éhként a szóban iorgó rnoz-

és eredményes munkáj át erőteljesen rü:e,én. J\ munka iegye:em sú lyos hiá- f's�(e: megtagadta a 5zo'!lá l a tn1. Az c iaizmus épiféséb;n rész(ve,·ö dn!•  dunnnil járt, a többi do'.go1.ónak le 
fokozta pártuak és kormányunk meg- fl )O>Ságai komoly an ,·eszél) ezterik a öntudat lan dolgozói fársa i  ítélték el gozók tesli ép,égét is veszé yezfe(i. l,elleÍ! f ign i .  mert elkeser�désében 
hecs11 lése. és szerető gondoskodása, ,_ ________ ....;�;.... ___________ _; ______________________ _;_ ____ 
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· , :u . X I I ,· - - - . - {11,,lt k 1 1  szer el tör:ésében és a z  ár- és l>érren- . m-71ii '57,-Taf#nflQt,- -
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vnn · ·  a,i,rzarrz "lflQ�ft /IO UQ verseny a,,asa A jö,·őhen még jobban é ln link e 

dezé�bcn nyih ánul t  meg. •••1 ,.. ,li'J I S.••1 U� 1 J �.. U1 1 1'i T ' a társt1 d a lmi biró�éfg összehi\"ásanak 
l' :üa'lcsak hata lmas lendiilelet Az 1 95 1 .  é\'í december hó 30-i k i - tehervona tok lerhd�sére vona l kozé tási  tervé! 1 23.6 százalékra teljes i - kel l  lenn i  kezünkben a fegyel mezellen-

,iogáva l .  Ennek is !✓�mén) fegy\'erneh' 
a doil a terv teljesítésének és túltelje- ériékelés szerint első he:yezetl : a t ·1 1 06 · 1 ·k t 1 · · tt (btte. kedo"' e'.en - a munkafeg) elem me1r• ,ité,ének, az őszi forga lmi  verseny . erve szaza e ·ra e JesJte e; � , _ 
eredményes befejezésének Sztálin elv- i\L\\'AUT Autobuszkőzlekedé,i \';:ii.  harmadik helyeze!i :  a Posla iávbc- A vasulon be1 ü l kia laku l t •orrcnd : szi :árct itásáért. 
t •, 7•1 -- 1 1 · · · k ·11 · · la la t ;  másodi k  he'.i•ezetl: Buclape,-t A 1 · , · 1 · 1 ·1 . . · 1 k 11 alkal ars -· szu e esnapJana . me o mo• szé!ö a l központ ü\'; n�• cd;k he lye- 1 .  Budapest Ferencváros á l lomás;  ,emeny �ez po haJa e . 
don va:ó mcgünnep:ésére etindítotl Ferencváro;; á l lomás. Az á f lomás a ' maznun-k, mert a munka fegy e:em. meg. sztá l ini műszak is. Vasuiasaink ra- kocs i lartózkodási tervé! 1 1 4  szá za- zet ! :  a i\\.\\' Szol noki füiőház.  A 2. Szolnoki fűtőhírz : 3. A Szombat· sértői, dolgozó népünk el'.enségci . A gaszkodúsukal és há lájukat bizonyí- lékra, az egy kocsi ra �;,ő mozdi(ás i  iűtöh áz mozdon} ki lomé(er terv�! helyi Jár. n[ijad(ó ü\'. E ' ma radl a nótárius lógcikal az öntuda ios dolgo• totl;í'k a nagy S:lálitt i rúnt a sztál in i  egységidő tervét 1 0.f százalékra ,  a 1 08.3 száza lékka l ,  szénmegtaka rí- versen) ben: Hajduhadház á l lomás. zók közösít ik k i üzemeinkböl, szo'gá· m ü,za k  rendkivü l i  eredményességével l at i  helye'nkröi. A fegye:mezef lenkedö-�s e;n ben jr le_ntős lökést adtak telje• kel o;Fkszervezdí vona l  ,n is !egyel• �ilmén, ükkel a terv határidő előtti A f , 1 • • ,, k k • 1 k d ,., d ' • mezzük; a szakszervezetnek nem tel jesítésének. Awk a kil'úló dolga· SZ a f n l  musza 1eme e O ere menyei szankdó1 a l ,  hanem e:sösorban neve• zók. akik fegye:mezeft munkájukkal lésse: ke:I a fegyelmet megszilá rdítan i .  
terv befejezését, kü lönösen a sztálini telte Rákosi eh·t:rs l 95i"' nov:mber z�sre j uttatták szeretetüket felszabadi- é_rtek _el ,_ asu_ ta s dolgozóin½ a terme· 
kitünö eredményeikkel segilették a Dolo-ozóink naay többsécre mao-áévú terv túl!cljesi!éséérl Ezzel is k;feje· 
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zokkal szemben mondotta 

müs1akban még előbbi leljesí!ményük- 1 b T t b 1 1 Ráko,i e'., társ - ak1k11é/ a fi-
nél is magasabb száza lékot érlek e l .  �l) án, a Központi Vezetőségi ü lésen l0nk, a v i litg dolgozóinak szeretet t  és es _mas a�a\ an is
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mneit muníiások példamwatris" nem . , . . . . , .  . , .  . . .. . . 1ug.y a élnyaszoo a ta erm� sz -egy régi szlahanovistát elhagylak lán- n:unl:al !ei te_t t  _k'.  az_ ev1 _ terv te,J�s_,. .. D�le:ozo:n�, ismerve a vasut e_lotl '.1 1 10  ne[ gyorsan elszá l l ítsák. A müszal: használ, terrnés:eecernn keményebb esz• gJ'.ó '.elkesedésükkel az  é:retörő új lese es tu llel1es1lese erdekeben. S.zlal,n donlo felada,okat, ezeket a va l la las.,- a!� tl ünnepél yes kere[ek közöli ind i · közök,?/ Jogunk igénybevenni. külör1ö-versenyzők elvtárs 72. súiletésnapjának tisztele!é- kat a december 2 1 -én bezáródó őszi tolták útnak az 5000. i ránvvonatot és sr:n, meri o:yanok is akad,iak közötu'Jk. 

H asábokon keresztü l  sorolhat- re ön'ként leH_ vá l la lásaikkal is . h_a:· 
1 

!�r_galom sikeres v�greha!tá".ái·a, s . _a 40 __ i rán;vonaiot indí .otta k  a szt á l in i  aNkné/ fel kell télele2fliink, hogy fé· 
nánk fel „Az öszi verseny /eg;- col tak dolgozomk a terv meg,·alo,1la• lel i forga lomra valo felkeszulesre ep 1 - nrnszak a latt .  fJ.'!Je'meui·e11ségiik tudatosan szocia-

jobb do/go.zója" címért folyó küzde• sáért, az e lmaradások behozásáérl a (etlék. A Hídmiíhe:v dolzozói a somos· lista épi1ésii11k ellen 1rá11y11I. Ezeket 
lem élcnjáró1t, a s1.tá l ín i  műszak hő· 

' 
k0újialui fe lü ljárót !<észitették el .  Ah- a rendszabályokat, mini arról nap-nap 

se_JI, _ _  legjobb územeink  dolgozoit, a kik  A vállalások segíti� a terv teljesítését sonmagyar6Yár dolgozói az eddigi 1 5  u.1án m�ggyözödhelünk, magu/1 a fe• 
pelaat muJallak az évi terv ieljesíté• - 1 7  órás kocsirakodási idüf l és fél gye;meu// dolgozók követelik !ölünk. 
5éért és lti :te:jesítéséérl foly!a toil A forgalom dolgozói a kocsilartóz- Szolnoki István kétszeres szia- órúra csöl<l:entelték. A ceglédi l :!-es .'l.z új esitcndöben végre meg kel l  harcban. ! g y  ért e l  példáu l  Nyilrw l,odási i dő csökkentésére törekedtek, hánovísta kubikos 407 százalékos µá lrnmesteri szakasz december 26-iin ta lá ln i  vasutas do!!lozóinknak azokat Dezső i n tézü, ,\\ isl,olc á l lomás rendel- ,szem e'őtl tarka a i:röztartási norma teljesítményt ért el. mig brigádja befejezte évi tervét. az eszkfüöket és módokat, a m.eiyek -kező iJrg-a lm1 szolgálattevője kima kl iesítését. Gurítóál lomásainkon a le- 280 �zázalékos átlaggal kerü lt i\ �zl á ' 'n i  müszak tapaszia 'ai a i a párlszen•eulek ·és iizemi bizoitsá-ga,ló felje,;i[ményt : a tehervonatok gurított kocsik számának növeléséért l\lre. a lap tún meg,Hlapíthatjuk, hogy do! qok politikai fe/világosíió munkája \er

l
Leléstt 1 1 4 ,  a személyvonatok me- harcoltak; a vontatási szolgálatná l  a A Sztá l in i  műszak sok új kádert ho- gozóink lendiiletese
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l
r�tesen scgilségével - elvezetik őket a szo-ne rendszerinti ind ítását 1 10, a teher- k .1 . .  t k d'tt k • készi, l tek S:ná/in e ,, a rs szu e esnap• cia l i'sta 1·ee10

,_ .elemhez .. az 0-- ntuda los vas-i k · 1  �5 ,4 · · 1• , szénmegta an a.;er ·üz o e ·, m,g a zott felszínre. !\apró! napra kimae:as ló · · k „ 1 · · A „ k ' vuna o e , , a _ oras vona torga,m1 - Jana , me,!unnep esere. musza 1 ve· fe!l_ye'.emhez. Enél kü l &zoc ia l ista vasu-lervet 65, a „négyes kapcsolt"•moz· pályafenntartási viszonylatban a l as eredmények születtek, melyek elübbrc zrf és á lta l ában komo!y segítséget ta't me!llcremteni, a szocializmus épi-ga lt•m tervét 1 08 sz{1za lékra teijesi• sújelek idő előtt i  megszüntetésén fá· v•tték ten·ünk teljesiléséi, i l l�tve [úl t1 ) 1 1 j tol t  az  eredmények eléréséhe, ., telte. Vagy itt yan Sebők lst\'án vo· radozlak. tcljesHését. Különösen a müszek ne Sz,,n·czcteink a ku l lúrrnunk,1 igénybe• !ésél meggyorsítan i, a békél ha thaló
nslvc,ef.ö �s briu:idja i\'acrvkanizsáról . A Landler Művekben az öntöde dot • gyedik napján szülelte-1< komol y ered- véte lével le lke,s itctiék dolgozóinkat, san meg;·�den ) n-em . l�hel. Ezé[

t ké�-
Az á l ta.la lovábbilolt lehe�·vonat uta- !lo·•o"r va' J l a l ta· k, l1o!!y a n1u"szak a latt . k , . bb' t l . a ,.unhan figyel men kivül ha;o: ták a szeres íc.e,őssege m

f
1n  e� va

t
su

t 
asna ' 

zásí sebességét ncmenkint és vonal- " • ~ menye · es nem egy rege 1 sz a 18 döntő tényezőket, mint pél di1u l : a ba i - hogy szi ._ ard munka egye. me a r lson. 
szakaszonkin[ 1 4:3, a tehervona tok me- rekorderedményt érnek el, hogy el · no,·istánkat hagyták el a le lkesen él· esel el len i  küzdelem iokol'ását, amel y- Kötelessége, hogv dJ gozótársai ( erre 
ne[rendszerinl i  közlekedését 1 1 0 szá . lé.Ihassak anyaggal a !ársmühelye'ket. re[örő nrsen1zök. nek elhanyagolása miatt  több baleset intse, őrködjön a rr unkafegyelem be-
zalékra teljesítette, Kovács Mihály A sztál in i 111üszak , qece;nber 1 7-én 4 .Lan.dler • •Mí.\vek�en P_oesz Jst- li\rtént ,-\ miíszak„ megmwialla, ho/lY !a.tasa felelt, ·mert a szi l árd feg,eiem 
sztahanovista mozdonyvezelő, R.alka" re1;iel kezdődött. Dolgozóin)( hangu0 ván esztcrg} lyos 604 százaklé-0s még sok jávitanívalónk rnn a szolga- a jó munka, a felemelkedés a !apja, 
J.;nos és Makai András fűtők :- a deb- ' lata csaknem mmdenütt lelkes vol l. teljesítménnyel szorította maga- lat i  ágak együiimüködésénck meg· Elsz:íntan ha rrn:junk  tehi,t a munka-
receni fütöházban, - napi k i lométer• Nem egy helyen a műszakok ünnepi javítá„a terén. L!!'Vana kkor a szlá 'i n i fegyelem el'enségei, a fkotómunkánk 
te!jcsilmény célk itűzésüket 98 szá;,.a. jel legei öl töttek. Sztál inváros térségé- mögé Vilmányi Tibort. az üzem m[íszak bebizonyította. hogy üzemeink- a 'áaknázói e"en és mutassuk meg-, 
lékkal. !ú_lsz�rn_) alták, 1 0  százalékos ben például a dolgozók zárt rendben. eddi[li legjobb eszterf,(ályosát. ben számos rei tett tar(a lél, van és hogy m i  vasutasok köve tjük nagy szérunegtakarít ásl érlek el .  A moz- zászlókkal, mozgalmi dalokat éneke l - Ezen a napon 4z üzem ál laga clér,e dolgozóinl;ban hatalmas lendület rei ·  párlunkat, szeretett Rákosi e l\' lársun-dony javítása az őszi  forgalom tar- ve vonultak munkahelyü·kre, majd a 1 36.2 sz,ízalékoi, s ígv a Landler tÖLik, melrnek segitségeyeJ mco- lud- r,al a szocia l izmus íelé ,·czetö úton. a !ama alatt 1 2 1 3  forint, 73 vonatot to•, ;zál !�shel yükre. KimagasJó eredm�- 1\ \üvek a jánqüjavítók · versenvében juk gyorsítani hazánkba!' a sz;c ia l iz. l felemelked�s ú

.
t ján a terv teljesité-VÍ!D_bitotj:,,.k fúls'útyosan 'és 20.485 ki- ,nyeket ér).e __ J; el. · 

e/sö, hel ye;:é�t k'ap'otl. mus építését . sé_ért,, a békéér.l. 
J:___ '•' • · ; 

�)fElő.re �,,.munkafegye,lem megszi l�rc;:lí,tásával, . �a:9:V, p1rtunk 
,
v.ezetése a �att ú j  t�_rmelé$ 1 s i�erekért, 

� . · ,  ötév�s tervünk döntő esztendeje célkitűzéseinek maradékta lan - megvalósításáért ! 
_ 1} Éhhe�, eredm ényeiben gazdag . boldog · d jé✓�.t,· jó munkát kívánunk a va sút dolgozóinak ! 
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�VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL ,t. 

A .Debreceni Járműjavító ÜV pártbizottsága 
értékes kezdeményezése 

Felemeit ötéves tervim'k vég,rehajhá
sa során min<l több dolgozó k;erüi a 
fahl'Tól az 'parba és a \öz,'.ekedéebe. 
„Az i,dén példáu a béPbőJ és [zetés,ből 
élélk <,1Záma h!li\•onl,a 2 1  ezerrel nö1oe
kedelt. Ez egy évre kivetítve, lóbb 
mini egy.iegyed l11ll lió új mrunkás és 
a�kla ·maz.otl" � mondoita Rákos; elvtá,rs 1951 no'<'ember 30-i beszédében. 
Az új munkások mellett sok régi dol
gozó is ,1i<lekiről Jár be munkahe' yére. 
E,z-e;'< a dol gozú!< rend.szeri-ni a muni.a 
után sietnek vonatjukhoz. Tőbbsségük 
semmiféle értekezJelen nem jelenik 
meg, nem ves.z részt ok(atásballl. Po> 
ti�i fe}lődésilk ez>ért nem !a·rt lépé.;t 
a töbhi dolgoz&kikaJ. Ez megmuta-ttozi,'< 
a mun,kalegye·em, a teí·me'.és terén ,  
vagy úgy is. hogy az ,llens� rém-
hírekel szemben ing,adozn,ak. • 

1 A POLITIKAI B IZOTTS.ÁG j 1.951 
:,,:,,-,--,-�--,-,,---,-----,-' maius 
17-i határozatának megtárgyalás.a 
olán a Járműjavitó pártbizottsága ia
vias atot telt .,utazó" pol i likai körök 
&zervezésére., me: y<f{•re a vidélken Ja kó 
dol gozókiat be lehet vonni. Ehhez se
gít;;éget kér' a politikai osztálytól. 

A Járrnűja,·íló p:\r!b;zottsága és a 
politika· csztá]v megbeszé'.te a vá 11a
],a[ ,·eze'öségével a t€'Chnik>a, fe'téle
lék biztosítását, melynek eredméme
kén,l meg,kezdődöit három, a fonra';om
ból kiivon,t koooi megjaviL�s-a. A rnun
r<át a műhely l<ommun;st,a v,asuta.sai 
n.igy lelkesedé el, hu!l'adékanya•go.kból 
végezték e .  Padol�al .  aszt,a•!m:ka,J , fíi. 
tés; é világítási berendezése] s-zere; 
tek fe' a kocs;llcat. 

Ezzel egyidőbe,1 a Járműjavító. a 
fűtónáz, é az ooz.lál yrnérnö·<ség- párt
s1.ervezetei megkezdték az előadók 

. a harl,g.ilók ki,·,á1<asztá&ál. 
A párlszervezelek három \"ideken és 

három helyti:>enlakó e vlársat je:öJ1ek 
a po il,ifrnó körök e'őa dóinak. i\.livel 
a hal lgatók zöme még nem velt részt 
okta-tásban, a poiit'I-Oai al·apismeretek 
t,a,n,u1'. óoore a,n y a gá I ve,;z,tk' á 1. 

Az „ufazó" pol; 1"lk1a i körök elös.zör 
a Deorecen-Pü51pökladán;y. Debre
oe,1- y;ráibr.í ny és a Debrecen
Nyiregyház,a közöli vonadon ind,u'la:, 
meg. A bevorut 180 ha 'g.ató örömmel 
fog,adl:a , hogy i•lyen ,ehet&ég nyí'ot,I 
s'Lámukr.a a tawlás1;a. A népneve ők 
fe!vi:ágosító. .mv,al.li,ja tii msí �n'il.
gó po'. 'ui�aí i<ör"í! •i1! dó! beill'rö d�
gozók köz:ött ige.1 népszerű Jeti és m:ir 
a má odik héten péidáuJ a pii&pök-
-adá,nyi von.al ró· újabl> . 20 e vtárs 

1'<érle az ebbe az olda tásba va'ó bevo
ná,s,á1, de kt'-r!ék mozgó politika· kör 
me,g&zerve2·é<!&t máts von,a·Jakon is. A 
kén6snek alapján további három vo
nafon: Debrecen-Tisza'ök. Debre
ren-Füzes,i bo,1y és Debrecen-N,agy
kereJki k:özÖ' i:c- megszerveztü,< a tan
folyaimokiat. l gy most h<11 ·vonairészen. 
összesen 12 pol'.íti,kai a l apismeretek 
köre műlocidik 301 ha!·l ga1tóv,a!, me. yel 
12 elő a dó vezet. 

Mh•el három megiel'elöen beren<le
�tt kocsink van é6 anna:, hat 10n.alo,1 
kell köz,lekedni, egy-egy kocsi három 
n.api•g közlekedi'k ugyana•zon vona!o'l, 
a hét további három napjá.1 pe<I g 
másik vonalon. Az e'őadók e ső e 
leadjá·, a következő he!ii anyagot. az 
éJsza•kát a for-duió á1J1omáron vendég
szobában vagy lakl•anyában lö ,t.;k_ 
másn.ap reggel pedl'g munk,ába utazva 
vitSSza.kérdezi:k az előző heti anyagot 
A Vi!á,-.a körü,ibel t11 egy óra á,11 re,1-
cte:kezésre. A tová ob' hsét napon, mí,g 
a,z ok1M tókocsi azon a vonat'.on fut. a 
hail-g-até(, egY'éni leg ta nudn,aik1, vagy a 

bizalmi vezeJ!ésfVell az any.ig egy-egy 
kérdését megtárgyaljáli 

1 AZ UTAZO OI<TATAS j megs:ei:-
. ,ezese-
nek eredménye: máris megmma1koz
,.iak. Nagy e1\'társ. a Járműjavító dol 
gozója eimondja. hogy .,most már mi 
vid "kről bejáró do1.gozók is k.épezhet
jük magunkat, épen úgy, mifit a ,·á
rosi dolgozók". Ez a megny; vánu:ás 
is murntja. hogy a J>ártoi<taMs meg
�ervez•éséYe! a városi és vidék' do1 
gozók köze'.e'!Jb kerülnek egymá&hoz, 
a tanuráson ki"re;.zlül még egys,ége
seibtbé forrnak össze az üz,emeik dolgo
zói. 

Az .,utazó" ok'l,a tás megszerve•·,.;sé· 
nek eredmé�yél mutatja, hogy míg a 
v,dékről bejáró dolgozó·{ ezelőtt nem 
igen tetlek munkafel.ajánlá0-◊kat. add'g 
most, Sztá'in e v!ár<s sz.ü'-et�napjára 
a nv! rábránvi vonal ról bejáirók 80 
&zázaléka. á \liámospérooröl bej,árók 
maj-dnem va' ame-1hyien tettel< munka
fe.,ajánlást. 

gosító mu,1káva1 és a hibát elkövetők nészltvesz.ne'< ez-en oktat-á,s,i formiLb,an. 
ie elooségrevonás.áva·I akarjut{ kiküezö- A rendszeres elle.1őrz:ésen keresztü. 
bölni. na-gydbb segrtség,et tud1.mk nyuj!tani a 

A mozgó a1!api�mereti tanköróket a t...nkiörölk munikájá!1oz. !,gy elősegítjük, 
.Járműjavító pártbizottsága és a Poli- hegy a most megindutt újsoorű dkta-
1.kia, Osztály el lenőrzi. Az r!, enőrzést !ási módszer még n.ag;yobb eredménye
azonban az eddiginél roodJSzereseboé kel hovhasson. 
kell tenni. be kelll kapcsolód,1 i  ebbe BALLA SANDOR. 
a mun<kába mindawn v<asut-as p.árl- , a Debreceal Polit.ikai Osztály 
szen·ezeinek, ame'ynek !agijai közfi.l neve;w ,peszortj•ár>ak vezetője 

Or·zágunk egyik legforgalmasabb 
vonala a Budapest nyugali-cegléd 
-szolnok-szajoli fővona• . A me
netirányítóra nagy felelősség hárul. 

A menetirányító .tisztában van az
zal, hogy csak úgy tudja feladatát 
megoldani, ha kel lően fölkészül, elöre 
tervel készít. Egy terve már van. 
A menetrend.ábrán lefektették a vo
natok menetét. De ez nem elég. 
:-?emvárt és sokszor elháríthatatlan 
akadályok zavarják a forgalmat. fgy 
boru l [el a kidolgozott terv. I l yen
kor mi a további cél? A vonatkésést 
megszüntetni, a vonatokat v isszatérí
teni eredet, menelrendjükbe és lel tél· 
lenül megakadályozni a késés iovábbi 
emelkedését, 

Hogyan éri ezt el a menetirányító? 
Felveszi az érintkezést a szomszédos 
vonalak menetirányítóiva l .  .Megtudja, 
hogyan mozognak azok a vonatok, 
amelyek az or,zág pereméről futnak 
Budapest felé. Az adatokat egy má
sik üres ábrára halványan fel raj
zolja. Ez lesz az ö von.atlorgalmi 
terve. Az el �ö szakaszon i a hős 
szov jel va-ulasok munkamódszere se
gít. I<étvágányu a pá ly.a. I<i kel! ha:;z
náln i  az ebből fakadó lehetőséget. 
Tegyük félre a kevésbbé fontos vona
tokat és biztositsuk .i személyszá l l itó 
vonatok forgalmát az.za l ,  hogy mind
két vágányon egymá - mellel! közle· 
kedtelik őket késés esetén. 
• A: tb;ol�g, � .  <liQ nag) uf�t 
tesznek meg A menettranyítö k,aaja 
a rendelkezést, hogy a vonatokat 
olyan vágányra járas'l,ák. ahol sze· 

re.lést, vizvételezést, esetleg tíízliszlí
lást lehel végezni .  Hdytelen rendel 
kezés, rossz vágánykijelölés. sze
mélyzet késői jelentkezése, mind vo
natkésé,;I idéz elő. 

Hosszabb idö óta dolgozom egyii•t 
müszakt vezetőimmel Mint szakszer
vezeti bizalmi, á ; iandó és szoros kap
c,o,atban á l lok művezetőmmel. Közö
sen beszéljük meg a feladatokat és 
közös erövel hárítjuk el az akadályo
kM is 

Egy héttel eiőre munkatervet dolgo
zunk ki, melyben meghatározzuk a 
munka szükségessége szerint az érte
kezletek sorrendjét a műhely.részben. 
!gy rendszeressé ,vált, hogy a munka
ido megkezdése előtt, ebédszünetben 
és a munkaidő befejeztével munkaér
tekezletet tartunk Ez javította mun
kánkat é 

megszüniette a !egye mezetlen
ségből származó kisebb nagyobb 
munkakieséseket, elmaradásokat. 

Az értekez leteken értékes ja,aslatok 
i. születnek. '.\agyon jól tudjuk, hogy 
a Gazda-mozgalom célja a termelé„ 
k lvamán keletkező huJadékok ha zno
silása. A Gazda-mozgalmi javaslatok 
erősítik népgazdaságunkat. Márpedig 
az olyan j�vaslatokat, a,melyeknek 
megvalósítása gazdasági eredményt 
jelent, az újítási rendelet értelmében 
újításnak ke!J [eJ..intení Nálunk pél
dául Gazda-mozgalmi újitási ötletként 
vezettük be a használható ócska ve
zetösinekböl a hevedergyártást. amel) 
tcbbezer forintos megtakarílá<st je'enf 
népgazdaság-un k"ll a k. 

l logyan számoltuk fel 

a fegyelmezetlenségel 

A menetirányító [elveszi a kapcso· 
·1a tot a mozdonyvezetővel ,  hogy késés 
esetén csökkentse a kezelési időt, 
hogy rövidítse meg a menetidőt. 

Al landóan figyelni kell a vonatok 
menetét. Nincs-e újabb a kadály, hi
szen nemcsak személyszá l l ító vona
tok közlekednek, a tehervonatokat sem 
ál líthatjuk meg órákra. Számítások 
mutatják, hogy egy.egy ál lomá,tá
volságot befuthat a személyvonat 
előtt. A mezőnyben a személycsoport 
elől! köz lekedik egy tehervonat. A je· 
lentések percröl percre futnak be a 
menetirán yítóhoz. A percekért folyilt 
a harc, hogy a tehervonat ne ácso
rogjon. Ne fogyjon feleslegesen a 
szén, ne ácsorogjon a mozdony. 

f:s ekkor Vecsés és Pestszentlőrinc 
á l lomás között befékeződik egy teher
vonat. A következő vonatokat csak 
átál l ítással lehet a másik vágányra 
terelni. Ez csak növe l i  a késési. En
nél az esetnél rövid menetidőt a lkal 
mazunk és I<őbánya-J(ispe•ten a 
cs.atlakozó ócsai vonal vonata,t hely
telen vágányra vis�zul-.. 

A menetirányító megteszi ezeket az 
intézkedéseket és módosítja tervét. 
Az ábrán az újabb terv vonala i  las
san életrekelnek. l:ber figielemmel 
kí,éri végig a vonatokat, amig ren
delleté·i á l lomásukra érnek. 

A meneliránvitó jól do,gozott, a 
nehéz;.égek E llenére is cs.al< két vonat 
ké ett meg-, A íó munka után ped� iön 
a jutalom A megnyert munkaórákon 
új vasúti berendezé,,ek, vag-ányok 
készülnek. A menetirányító munkája 
jobb lesz, tökéletesebb és btztosabb. 

!gy .eg1tjük a téli ,orgalmat, a téli 
suí l l ítitsi feladatok megoldá,sá!. 

A budapest-ceglédi vonal 
menetirányitói. 

zem. A fe lmerü lt problémákat párt
szervezetünkkel megbeszéljük, hogy 
zökkenőmente= tudjuk végrehaitani 
feladatainkat 

Talán soha nem volt olfan jelentő 
,ége a munka,fegyelemnek, mint épen 
napja,inkban. Erre különösen tekin!e!
tel vagyunk. A munkafegyelem meg
bontóit nem ítéljük pénzbüntetésre, 
hanem a kol lektíva határozza és szab
ja meg- b[rntetésüket. Ez a módszer ..e
gilelt bennünket a , fegyelmezetlenség 
felszámolásá'ban, s nem utolsó sorban 
a grengébb dolgozók se-gítéseben 
Barcik elvtárS1Sal beszél tük meg azt 
is, hogyan fogla lkozzunk gyengébb 
dolgozótársainkkal . Két erősebb . dol 
gozó közé helyeztük el a termelésben 
ki�ebb le!jesítményt felmutatókat. 

1\ terme lés közvetlen parani:snoká 
val, Barcik elvtárssal való kapcsola
tom, tehát a müvezetőmmel kiépített 
jó kapcsola t  segít szakszervezeti mun
kámban. Miután a feladatok megvaló. 
sításának időpontját világosan látom, 
ehhez mérten szervezem e&oporíom 
tagjaH. mozgósítom őket az egye• 
m unkák elvégzésére a kellő i dőben 
Ha erre szükség v,an. közös elhatárr> 
á•·al megfele lően átcsoportosítjuk 
erőinket a terv érdekében. 

Ezt a munkamódszeremet fejles1 
tem é. lökéletesítem a szovJel va, 
utasoktól átvett munkamódszerekkel 

H ábel I I .  József, 
a MAV Felépilményi- és \'a,  
anyagjavíló OV keresztezé
czerelő műhelyének bizalmija Az ,.ut,azö'· a-lap, ·me•etek tanköré-

ne', ha'!galoi közül többen még 11'1;· A m_un,aénekezletek telié� l_el1etöyé 
he,en akarna,- mepzn,aln a �zemin" volrak_ep�n �zt. hogy az os�laly_ a !- FELHIVJUK AZ OZEA\I BIZOTTriumokon. Ennek <ika egyrészt, hogy lag�el iesitmenye , 1 5-;---20 szaza lekkal ,  SAGOI( l:.S SAJTóFELELöSOK FI
e öször veszne)< részt µártokiatásb-an csoportunk tel 1es1tmenye pedig 20-22 GYELMl:.T arra. hogy legkésőbb ja-Meg,nehezíti a z .ut,azó" poi'.ili•kai kö- 1 s,.áza l ékka l . emelkedett az elmulf há- , 

k.. . . . 
1 . k I S rök rencl,szeres m'u ,•kájá1 · .hogy az rcm hón<1pban, minösé_gi munka, m<:_1 - n_ua: ozepe(g_ s7,amo
0
Jana_ . e -� " , Z<?· 

á,J lomás már obb esetben nem a meg lett. i\uwmber 7-en te!Jes,tettuk c,a l,�ta ':'_as�Jert 19u l .  ev1 hatr_alél<.a: 
fe·elő ,onafba sorozta be caz o',taló: f!.ákosi elvtá'.snak _ tett fog�daimunkat v�_I es k�ld.ie� be az 1 952. előf12«:tes! 
koc,(1 t;egutóbb p ' .  a püspö)·lad�ny· �s . mind� reszleteben befeJezmk ez• 

1 

d1Jalrnt_ , a , �epszava -�4.�95 _ szam_u 
szere vénvből maradt ki a-z oklalokC?- ev, tervunk,et. .. ,, _ rsekksz��Ja':a. A teru�et1 • b1zoltsa
cs,i az  állomás hföá_i,ábó' .. E_�l . a hi_b�t Barc,k Jozsef muv�z_e_t? elvla;ssa·I a lf?k . ell_enor1zzek az cls.zamolas meg
K állomási dolgozók kozot11 [elv1la- nap maid minden oraJaban enntke- torrentet. 
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Szovjet fiatalok ajándéka a Landler ifiknek 
A Landler Művek ifjúmunkásai a 

szovjet ifjúság, a hős lenini K.omszo
mol iránti szeretetük jeléül társa
dalmi munkában művészi kivitelű ki
csinyített esztergapadot készítettek és 
a.at a Magyar Vöröskereszt külűf!yi 
o ztálya útján elküldték a Szov1et
un.ióba. 

A magyar ifjak ajándéka a tbiliszi 
7. számú vasutasiskola iparostanulói
hoz került, akik kitörő lelkesedéssel 
fogadrák és ünnepség keretében vet
ték át a küldeményt. A szovjet fw
taJok válaszul gyönyörű albumot ké-

szí/ettek. S mint ahogy a magyar if
jak maguk gyártották az esztergapad 
minden egyes darabját, a szovjet fia
talok is maguk készítették el a hat 
mas. művészi kivitelil díszalbumat. 
R.ajzoltak, festettek, fényképeztek és 
amikor elkészült az album, elküldték 
a magyar ifjaknak. 

A Magyar Vöröskereszt titkársága 
bensőséges ünnepség keretében adta 
át az értékes ajándékot a Landler 
Jenő Járműjavító OV i/júmunkásai
nak. 

� Német Demokratikus Köztársaság vasutasaióak levele 
Az elmúlt napokban a német demc-r 

kratikus vasutassza'kszervezet köz
ponti ve-z.et6séqe megküldte a maqyar 
vasutasok szakszervezetének újabban kt
adott brosúráfukat. A brosúra ;:i.z üz„m 
folyamat újjászervezé5eröl, valamint 
a vasúti üzemi munka briqádszerú elszámolására vonatkozó tervei tarttL 
mazza. 

A ttrosúrahoz cs.a-tolt levélben �-
mondják, hoqy azokat a tapasztatato
kat használták fel, amelyeket a. szakszervezet tanulmányi küldöttsége qyOJtött össze a Szovjetunióban, 

A kollektíva, vLsszatérése Után dol
qorta ki a m"'}·küldött brosúrában sze. repló tervet, Ez a te.rv, - föbb te-nyezöiben -, az ész.ak-k:au'kázusl vasút bata.Jszki vasúti üzemének mun-k.amód
szere-ft"e támaszkodik és a német va.s
utaso.k mun,káján.ak máris átfoqó jel-

/eqú meqjavulását eredményezi a mun. 
kafotyamat es az önköftséq.Gsökkentés 
tekinteteben 
so�:�t

sa
� �:?Jku"fev:1uf�

e
t__"a:� 

az önzetlenséqért, amellyel átadjak ne. 
künk rr-unkamódszereiket. Köszöne-
tQnket azz.at a kötelezettsé..qvállalassat 
eqészitJük ki, hogy m:nden er6nkkel 
azon leszünk, hoqy méq szorosabbra 
füZ'ZÜk a barátság szálait a Német Demokratikus Köztársaság és a SzovJet
uni ó kömtt. 

Uqya-n.a-kkor azonban azt az óh,ajun• kat is kifejezésre Juttatjuk, hoqy ezzet a tervvel kapcsola.-tban tapasztalat_ csere formájában érintkezésbe Jét)hes
sünk a maqya:r vasúti üzemekben dol• qozo szakt.irlsakkal is és hO::JiY IQY e-lmélyithessU.k a Német Demokratikus Köztársasáq, valamint a Ti orszáqotok 
vasutasa; között fennáUó ba.-áts�qot. 

Csatlakozásra hívom fel a vasútüzem művezetőit 
a munkafegyelem megszilárdításáért folyó küzdelemhez 

Romhányi Géza elvtárs, az Északi 
Járműjavító OV miívezetöje e: éitk ·m

zö:t csatl.ikozotlt Deák János \I\AVAG
művezeto le hí-Y.ásához, amel vet a 
munkaieg)e!em megsv:árdí'lá:,,a . érde
k<étben boasáto<h ki a müvezeLök ret'é. 

Romhányi e;Jvtárs szer'kesztös.égün-k
höz itn.tézett 'eveiében csaHakozás;ra 
híl/ija [el a vasw,üzem miivezetöit. a 
mozdony. é,;, ,,: 1 1amos vona.re· vi•g)ózó
kat, szemafoc- és pá!yamesten,,e1 és 

minden műszak, ,ezetől. hogy 'egmes,z
szeb-bmenően szerezz.en ét vényt a 
munl<ai[egye ernnek és gá!o'. jjk meg- a 
munkafegye:em meglazu;ását. Ar,a 
hívja fet do'gozótársai f'gye1mé1. h gy 
sz-ivós nm·e'.ömurrká,va• has,;.an3l( oda, 
hogy a dai,goz.5k magu,év:\ teg)éi< 
pánun'<, korrnányuni!c t.é kitüzé.&eit 
Ail10l peo'.g erre szükség v,111, a 'cgsl-i
gorúbb rendszahá1yokat 1ika.mazz.ák, 
hogy ezzel i., !étkezzek a.z e. :enség be
hatol·ását az üzemekbe. 

Így „segíti" Zanta János a tél i  forgalom lebonyolítását 
Az elmult napokban Heródek Lajos, mások is va�nak a !ülöházban: ,.A m,g 

't5h • d én itt leszek. addig semmiféle javítás a Hámán Kató Fit�o .. az moz o,:iwez;-
nem lesz ,a mozdonyo11 megcsinálva.'" tője, a szeged1-fu!ohazhoz erkeZ\e, 

kérte a fűtőház vezetőit. hogy moz- lanta szörnyű magyar(alansággal 
donván kisebb javilási munkát végez- tett fenyegető kijelentését Heródek tu
senek el. domá;,ul vette és javítás nélkül tért 

Csamangó Jenő belsős mozdonylel- haza Budapestre. lanlának még ma 
vig)ázó hoz1:ájárult a kéréshez. Kar- is vaskalap van a fején, mereven ra
dos m_ üvezető ped_ ig, hog) ham_ ar  _e_ l - gasz'kodik  elavu l t  szabályzatokhoz, még 

d I t k t nem tanulta meg a szoyjet vasutasokkészüljenek a jav,tássa l, en�e e Y ,  :r 
tói a kölcsönös segítségn) ujtást, a arra, hogy a mozdonyt goztel�mtsek. kollektív együttműködést. A fiítőházat 

Eddig rendben ís van a dolog Ek- saját terütetének tekinti, ahol korlát
kor azonban Zanta János kü lsős moz - Jan úrnak érzi magát. De egy pi l la
donyielvigyázó, a lig hogy észrevette, nalra sem v i l lan fel előtte, hogy a 
hogy engedik a gőzt, r,:ia.�ából kik�!vc szegediek is azért küzdenek, amiért a 
rendelkezett: awnnal zarJak el a gozl. pestiek és neki is küzdeni kell a so-

A gőzt elzárták és utána jó dara- vinizmu megszüntetésével a téli for
big azon yitatkoztak, _ hogy Joga van-e galom lebonyolításáért. Ha nem tudná 
ordítani a dolgozokkal lantanak, lanta János, elmondju'k: a Hámán 
avagy sem. Za'nia kifejezte, hogy ő! Kató Fűtőház dolgozói a szegedi moz
ez nem érde'kh a javítást nem engedi donyok javítását mindig kés:.ségesen 
elvégezni. Mit ' tehetett Heródek elv- végezték el és megmentették több eset
társ ismét felkereste Csamangót, aki brn a szegedi mozdonyokat a iekve
újból engedélyt adott a moz_dony me�- 1 ma�a.dástól. _ A segítsé_gn; UJtás a terv7t 
ja

.
vitására 

.
. Am

. 
ikor Zan_ta Jan_?' errol 

l 
seg)tl, a gancsoskodas a tervet fe

tudomást szerzel!, a kovelkezo maga kez1. 
b,ztos kiJelentést tette, nyilván nem R.eméljük, lania János az elóbbit 
számol! atzal, hogy rajta kivül még választja . . .  

A szakszervezeti taggyűlések tapasztalatai 
A szakszervezeti taggyűlések jó- gátló körülményeket. Egyrészü� ko� 

része december 1 7-én kezdődő hétre molv bírálatot mondolt az uzem1 
tolódott el egyéb rendezvény�k miatt. bizottság munkája reletl. Számos he
A területi bizottságok, vonalfelelösök Jyen kifogásolták a bizalm'ak ross_z 
;,, a szakszerv�zeti központ munka- szervező munkáját. Budapest-Nyugati. 
társa i  több üzemben el lenőrizték az pályaudvaron pé'dául kifogásolták, 
előkészületeket. hogy a bizaimiak nem végeznek keilö 

\z üzemi bizottságok munká)án�k politikai felvilágosító munkát csopo_n
középpontjában mondhatni, a taggyü- jukban és a legtöbb biza l mi munka1a 
l ések előkészítése á l l t, amit abból áll , hogy a tagdíjat összeszedi. 

összekötöttek a téli forgalom!"a A lapasztaiat azt mutatja. hogy az 
való fel·készüléssel. a té!I felada- üzemi bizottsá,gok még mindig keve-

tokra való mozgósítással. set fogla lkoznak a dolgoz.ókkal .  és 
A beszámoló taggyűléseken a dolgu- sokan még ma sincsenek tisztában 
zók megvitatták Rákosi elv!ár no- a bér- és árrendezés jelentősé-
vember 30-i beszédét �s ezzel kapcs::i- gével. 
latban a munl·afegyelem megszi lárdí- A miskolci oszlálvmérnökségnél pél
lását. dául az üzemi bizottság utasítotia a 

A terüief bizottságok és vonalfeie- pá lyamestert, hogy „munka,dö u.tán 
!ősök. üzemi bizottságok felha ználták fogja olt a dolgozókat". Hámán 
az előző értekezletek tapasztalatait és Kató Fűtöházban pedig ami biz-
a legtöbh üzemben a beszámülók kap- tos, az biztos - 3 jelenlét, ivet még 
csán ívgla ' koztú az üzemi bizottsá- a munkaidő alatt lekörözték és gok munkájá, al .  a szakszervezeti mind a 67-en aláírták. munkával. E l  lehel mondani, hogy A h·: .• . · k · 1 · . onban a épen ennek következtében ,anyoss_ago e, .. e?ere a� . 

,, , s�akszervezell taggyulesek elerlek azt, emelkedett a t3;g�yu}�5ek .�zmv�- hogy a dolgozók figyelmét sikerült na!�, az_ e?.dl�I�el Joval tobb b1- ráirányítani az. őszi forgalom beí�je-rálat es onbiráJat hangzott el. .zésére és a téli for1;alomra való fel-
A taggyűléseken a dolgozók 60-65 I készülésre. A dolgozók bírálata éb ön. 

szazaléka vett részt. Hozzászólásaik-
, 

bírálata felszínre hozta a rossz mun
ban kifejezésre juttatták ,·éleményü- kamódszereket, amel iyel az üzemi b1-
ket. zömében helyeselték a jeg\'rend- zo!t�ágok eg)' része a szen·ezési kér• 
szer el!öriését, feltárták a termelést déseket kívánta megoldani. 
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A vasutas djlgozók nagy tábora 
csatlakozott „Az őszi forgalom legjobb 

dolgozója" címért indí tott , mun.ka':'e�
senyhez. Fizikai dolgozokon �,�ul 
nagyszámban csatlakoztak mérnokok, 
- téchnikusok, művezetők -, pá,:ya
mesterek és külőr>böző terfrleteken dol
g:n:ó műszaki és értelmiségi munka-
válla lók. , 

A szocia,Ust munkaversenyben álló-
1 kat nagymér!ékben segítették műszaki 

értelmi6égi dolgozóink, akiknek mun
kája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

az őszi szállítások megkezdésére 
a járműpark javítási mun�álata.i 

befejezödtek 
és megfelelő tartalékok készenlétbe 
helyezésével Já(hattun½ fela_da_tan�khaz. 

Lgyancsak megte.Hek eloke�zulete,
ket a pá,yafennta-rtasi dolgozok ,s. A 
vágányhálózM nagyrészé.( ren_dbehoz
ták a Jassújeleket megszuntetlek, vagy 
távolságát megrövidítették, a vágány
zárak idejét csökkentették. 

Evek során a hős szovjet vasuta
&Jkiól á1vett tapasztalatokkal, külö
nösen a vontatás dolgozói, - jelen
tős mértékben járulnak hozzá az őszi 
forga:om sikere, megvalósításához. 
!gy ez évben is komoly eredményeket 
értek el a,z „500 kilomé,eres"-mozga
lomban, ahol a vál.1.a[t 190 kilométer 
napi átlag.>t 196 ki:<;>m�terre , telje6í
lették, vagy a napi tulsulytovabb1l�st 
50.000 tonna helyett 57.479 lonnara 
te:jesítették. Számos mozdonyvezetö 
csatlakozott a l\azarova-mcizga!omhoz 
és vá!lalták a mozdony::>k s,zocial isl.a 
megőrzését. Nagy eredményeket értek 
el a „mosástól-mosásig''-mozg.alomban 
és ezzel lehetővé tették a mozdonyok 
jobb kihasználását. 

A vontatás do!gozóiho,z has:mlóan 
jó eredményeket érnek e[ a forgalom, 
kereskedelem, pályaíenntartás do'.gozói 
i5. Foro-almi és kereskede,mi dolgo
zóink a"' kocsiforduló három és !é!
nap:)s megvalósítás.a cé,j ábóJ a szal
Iíttató felekkel komp,ex-bngádokon ke
resztül eredményesen megjaví1ottá,k az 
együttműködés,!, Ennek következmé
nye az, hogy míg szeptember hónap
ban egyes nap<ih.on a kirakatlan ko
cs'.k 1,záma elérte az 1200 kocsit, ad
d·ig ez a s,zám december hónapban 
naponta 250 kocsi. 

Egyes szaksz:ilgáliitok Öolgozó; közötf 
az együthnűködés terén javulás ta
paszta.ható. Számos olyan esetről tu
dunk, hogy a forga:mi és vontatási 
do:aozók közös értekezlden beszélték 
meg fe!adataikal és egymás ,;egítsé
gét kérték azok megvalósításához. 
Példáu-1 Ferencváros á i lomás, fűtőház, 
Debrecen ál lomás, fűtőház slb, 

Hasonlóképen javulást mutat a felső 
vezetés együttműködése a forgalmi és 
vontatási szak.szo:gá!atnál, ahol közö
:.en vitatják meg a kocsiforduló ked
vező alakulását akadályozó körülmé
nyeket, mmt például vonaíác;;orgás, 
vonatkésés, gépvárás, tDsszabb menet 
- gépkezelés stb. problémáit. A párt
szervezetek, a Pol i t i•kai Osztály irá
nyításával és segitiségével szakszer· 
vezetünk különböző szerveinek nagy 
segíts-éget adtak !gy fokozottabb 
mértekben és eredményesebben vették 
ki rés,züket az őszi forgalom elÖlkészí
téséből. A dolgozókkal való logla!
kJzás területén javu.lás mutatkozik. Ez 
abban jelentkezik, hogy segiMték dol
gozóinkat a helyes versenyvál l.alások 
megtételében - rendszeresebben el
lenörizték azok teljesítését, javították 
a verseny nyilvánooságát, népszerüsí
telték az élenjáró dolgozókat. Az üze
mek közti párosverseny,t rendszeresen 
értékeUék. Sok he!yen belefolytak a 
komplex-brigádok szervezésébe és 
rendszeresen kiértékelték hiányossá• 
gait. 

A szakszolgálati vezetők nagy több
sége megleremteJ.ie a munkaverseny 
és az őszi forgalom előfeltételeit és 
biztosította a műszaki és egyéb fe:té
teleket az őszi forgalom sikeres végre
hajtásához, a dolgozók versenyválla 
lásaina•k teljesítéséhez. E tények 
nagymértékben h:,zzájáruHak ahhoz, 
hogy üzemei11k, 57.()\gálati helyeink 
jóval az év vége előtt befejezték évi 
tervüket és ma már az 1952. évi terven 
dolgoznak, mi•Íit például az Észaiki 
Járműjavító OV., a Landler Jenő Jár
műj.avító OV., a Józsefvárnsi Osztály
mérnökség, a Szolnoki Fűtőház st,b. 

Nagy lendületet adtak az  őszi for
g.alomna'k a november 7-e tiszteletére 
és Sztálin elvtárs 72. születésnapjára 
a dolgozók á! tal tett munkafelaján
lások. Ezek a felajánlások hű tükör
képként mutatják. h:>gy vasutas dol
gozóink nagy töbosége magáévá tette 
a Nagy Októberi SzociaHs1a Forra
dalom célkitűzéseit, mutatják a sze
retetet és há:lát a vi!ág dolgozóinak 
nagy vezére, Sztálin. elvtárs iránt. 

A vasutas dolgozók munkájának el
ismeréseként rendezte pártunk kezde
ményezésére a minisztertanács a vas
atas.ok bérét és erre a célra 73.5 mil-

,, 
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l ió forintot boc;;átott rendelkezésre. A 
vasutas dolg;,zók között ez a tény, 
nagy örömet keltett. Ez lá!6zik pél
dául abban is, hogy számos dolgo
zónk levélben köszönte meg az újabb 
gondoskodást. De megmutatkozott a 

Hogyan hasznosítjuk a tapasztalatokat 
a téli feladatok végrehajtásában 

E redményeink mellett azonban sok 
hiányosságunk van, 

Szakszervezeti funkcioi;áriusok 
nem 1ekimették minden esetben 
központi feladatnak az őszi ioc• 

ga.!om kécdését. 
Ennek következtében egyes szolgá1ati 
helyeken ,,Az őszi forgalom legjobb 
dolgozója" címért indít.>tt versenyt a 
szaks.zolgálati vezetők szerv�ák, ho
lott a verseny szervezése a szakszer• 
vezet feladata. Egyes helyeken pé'!
dául mechanikusan kiírták, hogy mi
lyen fel.ajánlásokat tegyenek a dol
gozók, azt nem beszé!lék meg röpgyíi
léseken, termelési értekezleteken mi
nek következtében a dolgozók nem 
érzik magukénak a versenyvál1'al áso
kat. 

Ez a hiányOS&ág a politikai nevelő-
mLlllka elhanyagolá&ából ered. 

Szakszervezeti aktiváínk nem foglal
koznak a d:ígozók, poli-tikai é' szak
mai nevelesével, ennek köve!,i(eztében 
a munkaversenyváJlalátiok gyakran 
formálisak  . • •  

Az őszi forgalom fő  hiányossága 
- a munkafegyelem 

meglazulása 

Az őszi forgalom íő hiányosságainak 
egyik.e a munkaJegJe;em nagymérvű 
megla,zulása. Az egyes szolgálati he
lyeken már nagymértékben jelentkc· 
zik, hogy pártszervezeteinknek, szak
szervezeti szervein<knek erőteljesen 
kel l  ezzel a kérdéssel foglalkozni. 
Megengedhetetlen az, hogy egyes dol
gozók az ellenségtöl befo. yásj!ya, 
megtagadják szolgálatukat és ennek 
következtét.en komoly aikadályok me
r·ülnek fel a vasúti forgalomban. Eh
hez hoz.z�j.ir11J, 'Ml! az, hogy do'gA
zó;nk öntud,atlanabbik része elhanya
golja a gJndjaira bizolt mozdonyokat, 
kocsi•kat, váHóka,t és egyéb munka
eszközöket, és ezzel ve�zélyeztetik a 
vasútüzem biztonságá,t_ 

Hogy a mun!kafegyelem ilyoo nagy
mértékben •megiazul.t a vasút terüle
tén, annak az. a,z oka, hogy 

egyes szo.lgálat1 nzetőlc nép
szerűtlen feladatnak tfftják a 
munkafegyelem meg.sértőtvel 

szembe-ni erélyes fel1épést 
és nem a lka.lmaz,záik az . ú,j fegyelmi 
szabályzatot, valamint a miniszter
tanácsnak a müvezetőkroo, mesterek
ről szóló határozatát. Az ellenség 
el!eni harcot sem folytatjuk -követke
zetesen. Ez Iá tszik a bban is, hogy a 
vasútüzem területén a ba lesetek száma 
nem hogy csök!kenne, hanem állan
dóan növekszik, ami korn3ly mérték
ben gátolja a téli forgalom végrehaj
tását is. Ezek az okok nagynrerlékben 
hozzájárulnak a kOC6ifor-0.u,ló kedvezőt
len alakulás.ihoz.. 

Az őszi forgaJom i,dősza:ka a Jatt a 
vasutas dolgnólk eredményesen har
co:J.ak az áruk els-zá,llíláo,áért. Azonban 
ezek a feladatok a téli időjáráa beál l 
tával egyre nagyobbak és megoldá
sukhoz nagyobb szakmai tudás., na
gyobb ak.arat sziikséga;. E!engedhe
tetlen feltétele, hop-y az Ö&'Zi forga
lom ideje alatt !�-tárt hiányosságjkat 
megszüntessük. 

A parlszervezetek, ,a Vasúlpoli•ti!rni 
Osztá ly i rán�11Tiutatá.sa alapján szak
szervezeti funkcíonáriusain'k támogas
sák a szakszolgálati vezetőket a mun
kafegyelem megszi lárdítására i,rányuló 
munkájukban. Politikai neve'.őmun
kával hassunk oda. hogy dolgozóink 
a szodal i�ta fogyelmet betartsák, s 
e',szánta-n küzdjenek az ellenség el
leni harcban. üzemi biz.>ttS>ágain4c, bi 
zalmija ink ellenőrizzék, hogy az egyes 
5z.olgálati · helyek megtették-e a 
kefö intézkedéseket a téli forgalom
mal kapcsolatban, a szolgálati ve:>.etők 
biztosították-e a technikai fel tételeket 
az akadá1yok elhárítására? Az 1 952. 
év tervlel jesitésének eredményei nem 
l-0is mértékben függnek vasutas dolgo
zóink jó munkájátó', í-gy kövessünk el 
m ndent a hős szovjet va utasok pél
damu-ta lása alapján a rél i  f04'gabm 
si•loores ·lebonyolításáért. 

Máté Sándor 
a 'f.asutasok Szak;urvezete 
Bér- és termelési oszta\yának 

vezetője. 

Az országgyűlés elfogadta a közlekedési tárca 
1952. évi költségvetését 

�mber 17-én az országgyűlés 
megkezdoe az 1952. évi költség\ etés 
álta.-ános vitáját. · 

A közlekedés-- és p-05taügyi tárca 
költségvetésének tárgyalására decem
ber 20-án kerül[ sor. 

Gáspár Sándor elviárs, a Vasutasok 
Sza:Sszervezetének főtitkára volt az 
előadója a tárcának, aki részletesen is
mentette a költségvetés fontosabb 
adatait. 

Elmondotta többek közölt, hogy a 
tárca 1 952. évi előirányzata az eimult 
évive! szemben több mint négymillió 
lor,íntta! emelkedik. A kiadási előirány
zat jelentős részét, 45.5 millió forintot 
vízgazdálkodással kapcsolatos munkála
tokra, a tárca összes kiadásána;, 1 7  
százalékát pedig kulturálís és s,zociális 
cé;okr.a fordítják. 

Jelentős összegek s,z°'gáljál< a 
müsukí káderek képzését, 

'agy goodot fordítanak a !-özlekedés
sel kapc.-;ol.atos különböző tudományos 
kutatóin.nézetek fejlesztésére is. Erre a 
célra a költségvetés több mint l l mil
lió forintot irárryoz elö. Négymillió 
forint jut a közlekedési müs,z,al.i egye
tem számára. 

Ugyancsak jelentős összegeket 1ra
nyozfak elő a minisztérium felügyelete 
alá tar,ilozó hat ipari technikum számá
ra, a gépjármüvezető!<épzés kö11'ségei
nek rendezésére, valamint a mélyépítő
ipari sza!fmun:k,ásképzés biztosít,áis.ára. 

A Vasu\as()i. Szakszervezete tá.r
.sadalombi7Jtosítási ,központjána!< 
1952. év, kia<l,ás-i előirány7.ata 1 1 4.5 
szá.zalékkal emelkedik a-z 1 95-1 . m-

hez képes( 

A te:nhe.rnházások 2 3  millió forilltt4M 
feleDJ.elését javasolják 

Gáspár e!vtárs után Rácz Kálmán 
el,vtárs, a Vasutasok Szakszervezeté
nek titkára szóba:m fel. E lmondotta, 
hogy a vasút a szocializmus építése 
követelményeinek megfelelően szerve
zeti f�építésében, munka-módszereiben, 
bérezési rendszerében és teljesítményé. 
ben az elmult egy esztendö aiatl 
nagy válto,záson ment kereszlü·1. Ez a 
körülmény lényegesen hozzájárult a 
vasút áruszál lít ás,i tervének 1 1 .5 1,2áza
lékka1; _  személyszállítási tervének 28 
szá,za lékkal történt növeléséhez az 
1950. évi teljesítményhez viiszonyítva. 
Az 1 952. g-azdasági évre a vasúti áru
forgalmat az t951 . évihez viszonyítva 
19 százal�kkal .  a szernélvic,rga lmat pe
di,g 8 száz;a•:&lkal növel ték az előirány. 
zatban 

Ezután ismertette a vasuthálózat 
fejlesztésében elért eredményeket. El
mondotta, hogy 

a köz'ek edés gyorsítását és egy
ben biztonságosságát el&egítö 

automata-berendezések szám,rt nö
velik. OzernbeheiyezíJ< a budapest
tatabányai, valamJnt a budapest
ceglédj vonalak tén<özbiztositó 

l>ereruiezését. 

Jelen lös mértékben te jlesz1!k a moz
dony- és KOC6ipar;,ot is. 

Rácz elvtárs ezután i,a:va&i>ta, ho,zy 
a köliségvetes egy-egy tételét növel
jék igv úja,bb 4 és félmil l ió fori,nfot 
fordítsunk a lroli'busz--hálózat f,ejleszté. 
sére, újabb, 15  millió fodntot .az úthá'.ó
zat megjavítására, további 3 és félmil
lió forintot biztosítsunk a dudarbányaj 
vasútvonal épíltésére. 

Gém Ferenc f�lszólalása után az el
nök javasolta, hogy az elhangz9tt ja
vas.'atot tegyék át a gazdasági é-t 
pénzügyi bizottsághoz. roojd az ország. 
gyűlés a javaslatot elfogadva. a köz
lekedés- és postaügyi minisztérium 
költségveté,;ét á',nalánosságb,an és rész
leteiben is elfogadta. 

s 

� 
� Kovács Mihály tn<YLdonyvezet6 kitűnően 
� állta meg helyét az őszi forgalmi ve:-5eny- .,,,======�=��• 

ben. I<ét társával, Ratku János és Baka, And. 
� rás fűtővel elérték a mozdonyukra a tervben 
� előírt napi 230 kilométer te!Jesltményt, maJd 
i!í azt 398 kilométerre emelték. 28 százalék� 
• szénmegtakarltást értek el. A „2000 tonnás • 

� moz�alomban előirányiZOtt 57 vonat helyet� 
� 107-et továbbitottak. Az elöirányzotl .l!!vitási 

költséget 8.2 százalékra �kkent!'ttek. � 
� legutóbbi id6ben éber szolga)a!t.ételükkel su. 
� lyosnak ígérkező balesetet har,tottak el, 

Ennyit a hivatalas jelentés . . . De mlt 
� mond Kovács Mihály sztahánovista mo�dony
i vezető arról a n1.unkáról. melynek ré-ven az 

� 
elsó fg

e

Órian
ke

s�J/;,ttem Debrecenben - irJe JI � levelében. - 11!desapám a Debrec_eni FűhóhM. 
� elöfút.őJe voll... édesanyám szegeny munkás• �1 
� y � szilló1<:T!�;�;:��n'k testvér·ek, szüleim igen nehezen �� bel!,nün!re! • 1 
;.<1 és nem tudlak tanlttatni. Amiikor e!végeztei_n az elemit, eveloig .�

� "":; � .., tanoncnak sem vettek fed sehova. Di<,sa-pam S<Oeretett voloa =• 1" 1!!j niJ;tatni me.e: is próbálta. de c.sak két középiskolái.e: _;11toftam el. . . bár 11c Végüiis géplakatas t.a'oonc leltem. A m""ter-, ba.rmenn_y>t '1.á@.,; a_ 
t milyen jól . dolgoztam neki, mindig � és s�1dalma,,ásea,l , 

� me-
g.

Ami4<or géplakat<>s segéd lel,tbm, h<>ssm évek,g ._., mdiern el- � 
t helyeek.edDi és több mint ót esztendeig dolgoztam a Pü;>pök�an;,i Pü- ,. 

tőhá7inál napszámosként és végeztem mindennemii munkat. 
� '1 A nap minden perce nehéz és tb..�zdelmes volt reszem�e a ':"mit 

t rendszerben, hiszen havonta csak 58 pengőt k!'l'tam_ a megfeszített í' 
mull>káért Ugy.a,nak•kor· láttam hogy a,zok, akik nem dolg?ZDak. de 

� ii, ügyeoon 'tudják a fejöil<et bólogatJni, jól élnek a _mt vere-jt.é�- mu!": 
i\(lf � kánl<on keresztiill. Apám nem egyszer emlegette elo_ttern„ a """dmő ifJu 

JJ_ <>lllrt a l"OOdszor átkait, így tanu·ltam meg, hogy os,ru,!yomh
�i!:

'!"'k
!;t 

� 
� ooz1'l:ly-hoz hogyan - húnek lenn, és miE<'t 1ttáljuk a a,ny o ,-

.,...-aka-t". . . • � A Szovjetunió felszabaditó harca. E!lűlt, a fas,s,,ta _ renevadek lBba � 
� ai!a1t már égett a talaj, i�eztek tokow1 a _termelest, igy á!l!tottaik be iJ 

géplakatosnak. Mozóonyvezeto let1<,m. Muoka.mat azonbat, kedvetlem.ll 
� � vég.eztem, mert nem i&.tt:am biztosítottnak jövómet. 

. 5ii � A Szovjetunió dicsőséges hadser·egéneik felszabaditó hll!"Cft utan, a 11' 
m«gy,i'l" do· goz6 nép felszabaditá,;a 11tán ismerkedtem meg a hlis szov. � 

� let Illozdonyvezetők munke.módszerévei és azzal a lendülettel., amely a a: 
� szovlet embert Jellemzi. A!landóan tanulmányozom a szov.lei, brosurákat. � 
, a szovlet vasut.a.sok életét és munká.1át. . li,_ � Igaz hazafiként ak..--ok dolg07JJl! a s2ociali2muser't, a proleí:á."'ll�zet-

J "iJl köziségért, a Szovjetunió oldalán a békéért. E_bben. ,. sze_l!emben v:e,gzem 
Jl. munkámat, képezem magamat SUikmai oktaUison. s politika, totlasomal ii. 
�. igyekszem a gya:kOl"latban hasznosU.ani: meg�anii.ani _do-lgozótársami!lt a , 
,.,. munka észszerú elvégzésére_ Az a.uyagtak&-r>ekosságot a vontatásnál. � 
.;! .,2000 tonnás"-von.atok továbbításánál a Jegma,gasabbr-a' tudt&m eme_tm ;., 
1il
,_ 

és iparkodtam minél több felemeli sebességű és ;rooy,:onatot tov'!b- J 
bítanl Ez éy elején sztahánovi"ld oltl&véllol töntettek 'kt, m=t pea1g II. � a jelvényt is megJk&ptam. Pártom megbecsúli a Jól doig,o,d<at, a szoeta- � � lílzmns épttéseben é'oo."1,·óka.t. .,. 

Eredménye>im "' erésében oroe,!llim'észe -.ott 'két tl'i� Is, a-kik � 1'. fárads,jgot nem ismerve dolgoznak vmem egyfitt a M<ICialisi>a "2Bút ;.; 
� megterem tésééM. 11' 

, Kovacs .Mihály ennyi� irt magáról!. Bizto.aat: v&gyunk .'bba,n. hogy z. 
� Kovács e'vlárs a téli forgalomban is megállja a hely� es .,..ra t.O!'eik- J � szik, hogy átadja tapasztalata>t az eksöt"'1esekne-k., t"""ábbra Is ""· -
� közört harcol, a vasút tervének tel.ieSítéséért. k 
.,.,�" .. � •• ,,_,. �.fii..� �� ·-- ,.., ,.... ...... '!/íl!J' .... � ...,. .,.,.  ,,_. ..... ..:r. 

Így készültünk fel a téli forgalomra 
Népga,zdaságunk növekedő termelé

kenysége és soha nem tátott íejlödésee 
szüksé�zerüen meg.követel i a még 
mindii:r fokozóoo őszi forgalomban a 
téli forgalcmr-a va-ló !elkész.üil-éGüniket. 

Arr.a kell lörek-ed.nii n14rn!en fillőhá2:
nak, hogy ne tekintse kampány54erű 
feladatnak a tervév szaka&zaira való 
lelkészü!ést, hanem foly.t:natOG l.arci 
követ-Ellilllény,nek.. 

Le kell vonni az 1951-es év tapaH
t-alatai't és úgy kel! felké6zülni. hogy a 
menetközbeni mmdonvkarbant.anás{ ne 
hanyagoljuk el. 

A l(eleti p. u. fűtőház !elkészülésének 
m; nden feladatát. terveit felbontottuk, 
mü-seaki ös..zevoni\ értekezleten megtár. 
gyal!uk, határ.időre felelősöknek 1i6 a� 
ellenőreinek kézbesíteHük. 

Ezen feladatok a 72. sz. Hivatalos Lap. 
ban foglal takon kívül még a következő 
in!ézkedáaekkel bővültek: A párt és 
szakszervezet segítségével a felvilágo
sító munkán keresztül felhívtuk dolgo
zóink figyelmét az erős téli forgalom
r-a és f.agyveszélyre. A mozdony-, vil
Janymozdoay és motorvezető dolgozóin
k.a! pedig- járműveik jókarbantariá
sára. A C6orgás, csepegés, tová<bbá a 
iúvások teljes i<iküszöbölés.ére. A mű
szaki vezetés minden segít-séget megad 
a járművek kifogástalan állapotban 
való tartására.' A járművek jókarba
hmása után a \rez.etők jelentik, hogy 
járművük készen á l.J a téli forgalom 

lebooyolítására és szer.ződést kötnek 

a fütőházve-LetőséggeL Alá-írja a, szer
wdést a jámiűveze(ön kfvül a mű
vezető, szakos mérnök és a fűtooáz
főnök. 

Edh t.éti forga�,a kötött ezern'í,. 
d� keres.1;tül kimélesnii.lk a Naza
rova-mozgalmunkat is. A íÚtójavítások
nak tervsurü végzését bekap(:tiOltuk • 
,,illl<lS•ástól-mosásig" való mozga,lomoo, 
úgy�ogv ,a felmerült és hossa:a,bb ja vi
tási idő( igénylő, de nem iizemveszé
lye,s. javításokat a rnozdonyvezetékmo. 
sáskor végezhetik el. Az apróbb javítá
ookat réwben a mozdon,yszemelyret 
m.aga végzi el, ré&zben pedig a fuló
takalosolc a Dl.0000tly iof'<loló �i 
idejében, 

Megszerveztük /JZ td&..:·alci TiZS>gál:a, 
tokon álló moz-donyoknál, val-amint li 
mOISÓ mozdonyoknál a minőségi javí
tást. l'>olgozóink váJlalták, hogy -a két
szer feladott ja>vítá,;.okat teljesen l<lkü
.,;1,öbölik. Ilymódon érjük el, hogy üzem
ben lévő moz<lonyain k  ki!iogá&ta!an ál
Japofüa,n legyer.ek, vtszon,t javítási ál
lag1mk a meg:engadcit-néJ is kisebb, Je
gyen. 

A nní&!!2fci olt.-at� aiz Sl!. n, 
Utasítás zord időjárásra vonatkO/ZÓ 
pontja;n túlmenően minden nap loglal
kozu111, a fiatal Jál'lJTlűvezető d->le-o
zóinl&,a'l, a,kJlk mey erősebb, féfi ior ,  
g-altJmbao nem vettek részt. 

Csapó Mihá,.� 
a l(.e,,�ti fíitőház ve2etője. 

ötéves tervünk második 6v"'� · v6a„ adtM< lit a fon,a,-,.,aa, ., • ....,....... kö:oúti va&úli hidat. Kéi,ünk az ..; hidat ábriliml-la. 



SZOCIALISTA VASúT�ltT 
� 

Hogyan segíti a távközlő- és biztosítóberendezés i szolgálat 
a tél i  forga lom lebonyol ítását 

A téli íorg:i'.om !ebonyo' ítása a A téli forgalomra va'ó e·ökészülete:-táYközlö- és biztosítóberendezési szol- oorán nagy súly,t helyeztiin', a rnenet. g·á'.atra is _:e:entő.s feladatot ró. i1 linyító berendeziseJ\re. Ezek '!égyeze. 
. A 72. -számú Hl•\'atalo.s Lai;ban e o- !éke't és e-gi éb tarto�G:rait íe!ú;ilolluk. irt le adatci< ,égrehajtása cé.'.:íbói 110- A zo.rd id3járás kétségkí,ü: uao-v Yem,�r 29--é-o az igazga ló.ság{).'., és meg1próbá ltatást je·�.;1f a l�vonfü: ai�-:ta. &!!aha ,ov·i-sla távird.a . és szemai.Sr- Epé.n ezén a hedl'.ó za,·aro,; gyor� mes.!erek b�1·onásán-l értekez:elet tar- "!11áriias,a érdel;,;l.,en az íiézi forgia om 
�011 \1rA:: I?:e-�·en _ a f�ad�t��at n:�g_!á:,· a'.att e:ren��lt á l landó mú5za!., re:ugie...,)a . !�" �.s „zol-.. eh .egz�ere hatando- 1eu szo�ga.a tot {ováhh is me17{artju 1, ket. a!·.�Pll?ttu�k 11::.eg� _A köz.pontl_ e.Ö· és a p0:5:a i� 1eték-es szerve:v.e: 

0 
kö:ött ado,k resz�.e € leh-0.ze51 tervet dc. go,- 1 komp!ex-br,�ád szerzödése<.<e, todbb 

de érdemes megemlíteni e.gy má:i,;'k 
olyan lényt is, ameiy z-avart o;rnzott, 
ez ped;g az 1·0: t. hogy dc,'.gozó:nk 
olyan - a, Anyaghivatat által beszer
zett - méröszalagokat használ tak, 
amelyek hosszúságban különböztek 
egymástól. A talált két darabaal az 
egyik kétméter.es inérővessző 22 mm.re: 
volt rö,idebb a normálisn,í l .  

tul),; k1 •  szé:esítjük és feiújiljuk. 

A 1é' i forga'.om •'.ebo.nyol íl.lsá1!ak b:z. 
to,füisánál az  em í:ett műsza•:-.i feiké
s.zii'.is6gen .J,·ü: dö.,tő szerep ju!ott 
a szocialista munkave:senyeknejr. 

Korszerű szelelctoros menetirányító berendezés A verse�1yek k�ört.ék.e: �sém�I örvertde· 
t�'5 fe; ICdés ál:apítható meg úgy me:iy
.1y:úgi. mint m:ní:fségi .sxerr.,pon·H:iól .  
Amig a f\'agy O!éób.-eri Szoc:iarst,ir 
Forra é:a :om év!ordu,:ójára do:.g:ozé.i3-1t 
98 százz'éka tett !e:aján!é�L Sztál'T) 
eldárs 72. is,zü;e>:é�n.apja t,isde,le,'.é,r„ 
már m;nden d,o,:gozón·k fe'.aján•lád tft. 
A ,·er,s.enyvá!•!.aiáso;< java.résrze. a her?'n� 
dezé;.e!c 1t· b�mégeöz.é$ére és az e:ö
io·rdu:hdió üzen1z;i1·a.ro:, ;dejéne'< l erö
v·dí té-aére vonat,ko,�a�. 

A ménelirányílók központ :  IJerende
aé�-e:r.e,�{ ie. javílása 1er\·sz-e.rí.íen foJy'k. 
Azok a h'bá',, amelye-f< az őszi íC1cga 
Icm ke2detén kétségtelenül fennállta'.;, 
m'.1,clankáb-b e: :ű11őhen ,·annak A IJuda. 
pesti ig„zga!óság épületében a köze!i 
napa,kba.n hel}ez-zü-k üzembe az e,gv
má� mE•l lett !<éazílet[ körszerű, 1110-
dern helyi•ség.;,',�n a fe:új,ilotl és fei 
javi,totr, réigehbi és a mo._1:,� i.e::;z.-eire- éistre 
keriil.ö új központi berendezés�'.,eL 

. '-\ég eb,hen az ,hbe:, üze."Jlbelieh·ez
zük a budapesti-újszász-szo:nok,"vo. 
na!on a korszerű szelektoros menetirá
nyító berendezést és 

1 952. év e;sö negyed� 1ováb!,i 
há.rom v<>naéoo. 

Bud.ape;,'.-ú,g::éd-Szo! .1ok, l>omb
óvár-Bátzszék és Ba!as2ek-IC:!.kun
ha,l á., , · sz_ony!aN,an. 

Az el.mult heia-:hen a hud:apesli 
igaz.g,atóság épü,:�téuen 

Üiz•eml>ehelr,eztük a I\IAV edcl:g 
épii'lt Ié�gy<>l>b tclef-OnköZpont-

já.t 
és . még ez. fv végé.'1 '<észe:1 lesz a 
,;zegedi i.gazga\óság új tá,,be.szélö höz
ponlja is. 

A gurí:ódcmbok te:jesí!éi,:,é,pcsség�-
ne� íoko!ására_ 

tervbe vottük � gurítópályaudva
r<>k moz.dooya,;n,k uf:!raröv'clhuHá • 
mú rád:!óUvbes2.élőveJ vf.ló felsze-

re�sét, 
ez a f&'.-ada.t nagy nehézségek.be ú!-kö-
1.9tt, m-ert a hazai ipar 11:yen készii:l-e .  
kek gyárlá,,a terén r.em rendell;ezi', 
tapasziala!cic!,:,al .  kü,iö:dröl ped,i!Z de
Yiva,hiány a-ka.dályoz.ta a heszerzésl. 

Az e'.mu:lt  hónapban ho5-Slzas után
járás ul.á;i sM"e.rü-:t 25 darabo,t szerez
n íin�. Ezeknek a .\-és.zü'é-��e.knek moz 
donirád'ó céljára va.ó áta:akitása fo
lyama-H>an m-n és 

az elsö ilyen beremlezést truodcn 
va 1ószíniiség szerint mée; ez évben 
ü,z,embehelyezztik Bud<!pest-fe
rencvár_os á' !omás gui-ítódooibján. 

'A jÖ\'Ö éYhei1 soroza to.s.an e! iog_ju�< 
lám: a 1öbb, gu,rflódomoo'.;.a-t 'és na 
gyobb s1·klolatású re:1dezöpá'.yaudva
ralnk,al hason'ó berendez&sel. 

Az án,irányító s.z.ol.gálat rész,;1.re 
1ávköil&hálóza.tot k:bőví!ettü-'., és 
te,-,heveL! íi', ernnak a lú'.óz.a•i!ll,,k n el 
következendő 1-:ét• év ,�or,án további te' 
jes kifej :esztesél. Főleg vez,et-é:kanyag 
h:ánya az a•;,a.dalya a;;nalc. ho,gy eze� 
az építkez.éseik nan lia'..:dnk olyan 
ütem-b.en. min"t az. '{iván.atc3 Yo:n.a . 

:--:agy kö;i,;1yebbségei fog jelw:eni: a 
távköz·!és 1·ona!án a <kcember hó io
l yamá �  ürem-behelye,entlű tapo/cai 
ráaiótá�•iró á:lomás is. 

A b:ztoútói>erendez�ek. terü'etén a 
k:-térövágányokon Ya:ó áth2�.adás ·e
hel.:h'<i>!étele a biztosi!óberendezéc-ek 
megfele'.ő áta,'.-a,!;í.tiásával nagyrészt �
íejeződöit. A h'.tz.!o;ítób-erwdi.?zések 
legkény�bh tartozékának, 

a szigetelt sineknek mr.gfeleló 
l<arban!act'ás.3, 

víz.!,eveiietéséne\: b,i.zf:ositása is meg
történ! .  

Hogyan készültünk a télre 

Az e:e:1:koctnami:kus á1icmási h:z.to
sitóberendezés�n.§1 új p rob:émárnJ a:

Ju,�-�, szemben a {é!en. mert már van 
néhánv o-:van ái:o;násunk, ame:,.ek 
szigetelt váltókkal do'.gnnak. ·m 
ugyan:5 a hó és a j,éig 0Ivai5z,tásá:loz 
nem sza-ba<l vegyianyagokat a:ka · 
mazni, n,er-t ez a szige!e'.és jóság,:ít 1-� 
ro:i ianá . 

A eióio',-b-al alc.nb0;(ári vona'.M 
vannak i '. ,·en á !lomásainik. Ezeken az 
ál1omásol,ton az is nehézséget okoz, 
hogy 

a mozdonyokról a sa!akot nem a z  
elöirt helyre bocsátják. 

Balatonl?og: ár állomá6on gyakrnn �-ő
fordul, hogy az ilyen ee'.szórt sa lak 
mialt a 6z.:gete: t sír.mezéí:: esős, ha1-as 
idöoe11 rövidzárba heril'. r.ek, s iye1i',or 
a készü:ék váganyiog:al tságc! mutat. 

A szü;;séges intéz:..edéseket megtettük, 
de sajnos a mozdonyvezető:< azt nem 
m:,nden esetben tartják be. 

További súlyos nehézség még az, 
hogy eze'.;e.n az á:lo,másokon . 1 

gyakori a szünet a hálózati /áram-
szotgál tat isfian. 

Emiatt áramkimaradás esetén a ,ál ló
kat egyenként kézleröve'.. forgaltyú se
gitségé\'el ktöll állí tani . . �z .a _té.1y, ·, a •  
lam·nt az, . hegy .a szuksegaramszol 
caltatá,, céljira tervez•ett be,;zim11oto-

ros agregátorol< még a mai napig sem 
.::úez.te:k m;;g, gya.l,:ra 11 o ·,oz 2 a u:,rt é; 
kés:�: iet,i a fo.rga·'�m leoonvo itását. 

A helyhez l,ötötl ;elzök i áÍnpáit í<?lül
viz�.gci-1 .u.k. a s:diksfg.�s javHásohiat cl· 
vég,�tü1k. Tov:.U}bjn.enöf.eg��, 

a JeÜők megfelelő l<ivl::ágítá�ára 
az igazg:'.\tóságokn•-k rrn gyo.l>b gon-

dot ke' 1 fo.rfütani 
� g>:-r:d.a..;\odn:,o(,. :,E,'l arról. hegy meg
le elo m�:�t.7y�bgü k&Jóiaj á:�jon e cé::a 
rei:!de'. kezésre. 

Budapest-K�l<l:úöld á 'omáson a 
bi :dos.ii�ó00'."1...�,-dez.és.t ni.ost k:·kia;,03:.. -
lá!c a -ko•r-szerüsités és az, ö:-:.anl.!iködo 
t�rközi>;zto�ítás építé;e m'a!t. Ez. két
sf,gbevo:ir.,3(•at-!anu·I 1,,ehuiti a fo:·gafom 
�ehon)<Y'.ídsk de a b:zto-síi.óbernn-de
zé,,i szakszo'gá'.at do·gozói ioily!ono., 
éj;el •nappa i 1nuni'<án�i ig, e��z-n-ek a 
k:•kapcso' á; :de;ft ·,.;01'·dileni. t\eJléz. 
s-égek ennél a mun,kánál is ,a.,.nak 
iő.';\Jp$n 

a tc!efongy'ári sa•áJl.ítások késése 
miaM, 

l,:1hézk��ése:nket ös-s�>:r;)z,·e és c!ol 
g{Jl"Ó;n-k egyre foj :ödő önh.:ootka 
épfl\·e� - p�rtUJ1:'.<: _ i-ránrHásá\ a;. szak• 
SL-e-... ve-zetí...rik tárr�atá-5ai\�af báh,an né„ 
zü:ik a iegZ-Ji:rcia.bb- időj.ár.;s clé is, 
mert úgy éirezzii�. ho,gy m:Ocle:i-t el
követtü,�:t�< ann.aik é-rd-e!iéb�,, hogy a 
távköz(ő- és l); ztosl!öberendezé,s,: ,;zllk
sw,gá-!a,l maradél,la!am1l á'.á..<sa �l 
adatál és eil:állat c-egí�-ség-Z.re :egyen a 
forgalmi és m:1tatási dolgoz.:i:ma,k 
ha·(•a,!.rr: a s. �zá-'. .há.;: feiadataJk ,·égre· 
ha}táóáb.:in .  

l(me.tty lird'.,, 
s.zfil,osz!.ái!yvezetö 

Kilenc gyermekem nevében köszönöm pártunknak . . •  
Nagy esemény MII népes családom 

liiirében Rákosi Mátyás e:utárs be· 
széde. ame.'yberi bcjelentelle µár/unk 
és kormányzatunk /Ja!i.,-ozott inté,ke
áéseit dolgozó népünk érdekében. /\Jár 
a fiielése111eles is bo.'dogan éri11tett 
bennünket. de bölcs vezérün/1 bejelen-
1ése a jegyrendszer eitörléséröl. meg 
arról, ltogy rendezik az árakat és 
hozzá ,<iszonyí1já.� fizetésiinkel, 
nagy megelégedéssel löllöít cl ben
niinkel. 

Tizenegye11 lta./lgaltuk a rádiói és 
ieleségemme! azokra az időkre emlé
keztünk t1issza. am;Jwr nem törödlek 
a nagy családdal. Az én családom is, 
mint C'gés,z do!-gozó népiinh. bol

dogu:áswtka·t, örömü11ke1, eredmé
nyeinkel népi demo!uáciánknak, el
sö�orban pártunknak köszönhetjük. 
A felszabadu!á,t 111egel8iö nyomorú
ságból és reményleleuségből újjó.é:edö 

országunkban párlunk emelt ki. Csak 
ezóta van s2ép lakásunk, csak azóta 
tanulhattam és ma már biztosítva lá
tom gyermekeim jövőjét. 

i\ épes családo1nmal nyugodfo.n I e
kintlink a jövőbe. Es bár edd'g is 
minden támogatást megkaptunk, most 
a fizetéseknek és a cs:iládi pótléknák 
feteme:ésc, az eddigi 306 forint családi 
pól/é!, 8/0 forintra va:ó emelkedése 
nemcsai, é'eiszí1wo1ta/1111k emelkedését 
jelrnti, de munkámnak is újabb lend,1-
leiei adott. Alig erőte!jesebbet• !tarcol
ha1oh munkám iertilelén a szilárd 
m11nka[eg11e:e111érl. azeri, hogy a ter
,,et teljesítve felépüljön szép hozárik
ba•n a szociali2m.us és mlnde11nap c,;ó
sebbek legyünk, eiszániabbak a béke 
uédelmében. 

BA,\'SAGI JOZSEF 

a MA \I Pályaépítő és Felújító V. V. 
do!gozója. 

A ,,SZOCIAl�ISTA V ASÚTÉllT•i 
BÍR.Á.t\.LATA NYOJiABAN 

A „Sz,cia/ista vasútért" dewnher tá/yl!11k!toz és így azokkal_ nem fog/al
l 7-i súmában Alolnár Lajos e!vtárs, koztunk. EUenbert 1g(lzsag az, hogy 
a Józséfváro;i Osztá:ymémökség dol- közel másjé[ évvel ezeló/1 Molnár kar
gozója panaszt eme:t Agos/,:;n Gusz- társ egyik újizási javaslatát e!utasítot
táv műszaki főintéző el ,en, az új itásá- luk. Ebben a vágá11ygépkocsi kipuffo,·at kapcso:atos magatartása miatt. 1 t · 

Agosto,z Gusztáv szerkesztőségünk- ;;;ó dobjára egy sikot akart szere te 111, 

höz. irt le\'elében e·mondja, hogy a omit korszeríitfemzek tartottunk és 

cikkel ann) iban egyetért, hogy „a mi- ezért e/utasUottunk. Ez! még 25-30 

,úsztérium a helytelen újítási jumsla- é�1ve/ ezelőtt, az autózás bölcsőkorá
tokat - azokat, amelyeknek sem ban használták. A cikkben megje!ö!t 
gazdasági, sem műszaki jelentősége ki/étellel, hogy ,csak újítsanak, majd 
nincsen - minden további nélkül mi [elü f/ile', nem értek egyet. Azt 
visszautasítja. Azokat pedig, ame- mondottam, hogy a jó újítás! e!fogad
Lyeknck ga1dasá;1.i jelentősél[ük van - JUk. a rosszat pedig elutasítjuk. A� 
e'jogadja. Utóoégre a vasút 11em [e- újilásol, felelt nem egy ember dönt, 
jóstelté11, hogy mindenféle, idejét múlt í.anem többta.�ú  műszaki bizottság, 
szerkezeteket bevezessünk és ezáltal akik elb:rálják: bevezethetők-e, vagy 
anyagi cfö11yökre tegycS,i va/ak; sz2rl. 

l 
sem. A llérdéses tárgyaláson ped(I 

A cikkben említett újítási ja,1aslatc,/1 Molnár kariárs maga is részt vett é, 

-· egyáltalán nem tarloznak iigyosz- k1/e11!1etie nézeieit." 

Segítsük az első lelesekel 
Allomásunkon a női dolgozók most 

I 

fegyelmet kívánó szo·gá/afot követe!. 
kerü:riek először a zord időjárással Máris 72 nöi do:go:zónk te!jesit szo/. 
kapcso:atos fe adatok mego'.di,sa elé. gáiaiot, akik fe!áda/ai.fot jól végezve, 

Szak.oktatáson r,eresziül itSmcrfetjük biztosítják a maguk terü:etén a téli 

a [e/adatokat, amit a zord időjárás forgalom zavprtala11 :ebotiyo ii.ását. 

eselé11 tudni keU mina'ca do:gozónak. PáriszerL·ezetiink és üzemi bizor.tsá
A �gjobb dolgozók gytüorlali o.�ta- gwik a bizaimiako11 kere,2tü1 á:lan• 
tásban részesítik az első feleseket és dóart 11eveli ezeket a nődo!.gozókot, és 
ezzel e:ősegí:ik, hogy szü!lség ese1éit kitűnő segitótársak női ktirtársaiitf,. 
ö11!evékenyen el tudjá.� látni fe.aáa- 11ak a rendkívüli tfa viszonyok között 
tai/wt. e/látandó szolgá:a!óan. Biza.mia!nk 

A vonatkíséret11é1 dolgozó 11öke! a éberen őrködnek a női do:gozók szak
legjobb brigádokba. osztottuk be, arra m.ai továbbképzésén, amiL nagyba11 
töre.'1szünk, hogy a votta!ott előforduló elősegít a mos/ szervezett téli szakmai 
ren.dJúvüli esemé11ye/uől l11do111á.st �ze- továbbképző tanfo!yam. 
rezzenek és az itt lesziírt tapastiala
tokat saját szo/gá:atak.ba,i lzasz,1osíl
sák. 

l(iilönös sú'yt helyeztink a munka
fegye em megsz.!lárditására, 

meri a téli időjárás még pon!osabb. 
,e,kii.stnereteseób, szocialista munka, 

l\'öi do·gc,zóink megszerették a 
vasutat, máris magukénak érzik s első 
'ieleseil\k között becsii!ettel megá.'ijak 
he.yüket. 

Maszárovits J án(l!S 
sajtó!udósító, 

BudapeGt Ke:e:i p,.u. 

19ú2 január 1. 

A Horthy-rendszer egyik jellemz.5je és keresn€>!-i_ min! ed-dig. Ná un:-; nem 
\'Olt a mun:..anélkül iség, arnely sze- ié!,1e:.C a tanulnivágy? dolgozóktól, ha· 
gén;s�gl,e, nyomorba. nélkülpzésbe nem mhden erővel elő$eg,ti:.C tat,ulá
döntöt!e a családo(, tízezreit. Amikor s�kat, szakmai to\ább�épzé.;üktl és 
a régi úri Mágyarországon egy gyan kepessé�üknek, ké;pesitésfrknek mei11(ele. 
munkás 1938-ba,1 állagwan 1 200 pen- lően b,ámli-kor elhelyezkedhetnek. Felsl• 
,g.0t keresett egyá,·i nehéz munkajá1·al, o�talasun-:, új létc-sítmfoy�«kel bővült, 
addig péidául Dréher Jenő gyiíros amire '�gjohb, pada fí>�n a vasutas 
bHallo!t évi jöndelme meghaladta az egyetem :étesítése Szegeden. l 'gyan
egymillió · p.,;r.;i:Jt. A:dlu:ek sikerült aki.cr • 10.000 d<>!gozó nőt állítur.::.. 
renci'.vüli nehézs�gek 1e:.,üzdése árán mun�á-oa a \'asúton. 
!eéretiségizni, \'agy íöiskclál, e.:g,ye�- J\\i rn!t ezzel szemhen a mul!ban. 
met végezni, kénvteleneik voltak hár· Jó példa err„ fiocsán Béla éreltségi
mi ayen m;unkát elfogadni, ho.e·y a kí- zea pályamunkás ewte, aki I S38 jú• 
nos nél·külöu'stől megszabadµijana:.. l iusáh2.n a 1·asúlra ,·al ó  visszahehe• 

Hazán·kb2n ·il dolgoz!)k életszínvoría- ze:se ügyében több lársál'al ecrvüit l�r
lá,r.ak emelkedése kriejezésre jut abban ,ényt adott. hc az akk-0ri miniszler
is, h�gy_ országunkban meg.Szünt � 

1 
hei. ,Ta,nulsi1�ul. teljes egisz,éhen kö• 

munkané'.'!lü l isí,g s a nagy ml)o:S4erő- zölj'iú a NíAV e:cö'.�.fne:, leveli!, une• 
szükség·l �t köl'er:.eztében egy-egy csa- lyet éhbén az ügyben a miniszl�rh<.i 
ládból átlagl>an már iöbb;in dolgozr.a;k irt. 

· Náqyrl,t:t6sáqú dr, · vi l�z lmriidy · lléla úrn_ak, m. kir. t:tkos la· 
ntc�s;, trlinisz.tet"éi�. 1<ere.5kedelml és · közfekedé&üqyi min?s1.'ter . 
2255/1 933. 

. Heqy.imes Uram! 
A multhan is sz:ámOs .iu.c�lommal tapasztaltak, hoqy érett.séqlzet.t 

f �tátembere�; &kik 11ltiézetilnkböz: képzetts.é:qilknek meqfe:e�6 Ue:..d6 
ál láSOkra, mi!iqfe!élö Urftsect�s hiányában, fefY:é!:eH! , nem nyerhett�!<, 
irettséqi végutt&éqOkÓt _tudatosan elhaJ!qatv;, az eqyes küls.z<>lqálatl 
f6nö�sé,qe:<'"él pályamunk,ás min�m nYertek ;_,;iar:m�st. Ket,séq. 
M�, hoq:y az iqy felvételt nyerte!< i.sko1ai ve.Q25e�éq.üket, i:�et6leq u 
Hletó kiilszolq;ílati fón6i.séqel<�t meq;téveszt..tliw és eziltal ké-tts&
qük�ek m•q nem Je-:..t16 napsz.án-1os munkás minőségben nyertek aH<al„ 
mazás�. Ezek az érett.éqi�tt pály.amuN<á.sc:>k a:BJtán az icf.ök folyz.mán, 
h n,koz:va arra, hoqy 61< érettaéq:o:�e:., rendszeresótttt-t kezd6 állbol,ba 
való iltvéteÍ!lk<0t kért;l<, ,.,.;ly elől - teki.ntve, hoQy intézetúnkrtél több 
év óta, mir>t mw,!<.ások 16ljuíiettek szo!q.ilal!ot, s.ztDCi.ills szempontból 
n.em z.ir�óJ:hitun.k el. De z. �!qá!.at érdekéb�n lS hélym-:Mttenünk keH 
ére�iz.et:t eq:yének.nek inti-zetQnkhöz, munkás min6sáqben va.ló ilyen 
beszhr.irqllát, mert az eqyre.$ri é1�eUenséqet vált k� a k H-bb 
l5!<ola! V&q?l&ltsé:jü_ p.ily-a.munkások közöbt. akil< kenyerüket f�l�r'<, más
részt eléq.edetlensé9et v;ílt ki id6k folyanán az ll!elő �re-ttséqizo>�!< 
sor&\ban is, ak;k 1 . .S1<01á; veqze,ttsiq.Ui<n91< mfl) nem fe!;J6 fizikai m\.'.til<it 
ké-nyte-!enetr 'v•k sor-án v.&r,ezni. Mindft csait a s-!Olqálat zavartalan el• 
látásán�< a ro-v,s�ra törtenhet, ar.\it iz ü.ztem rendje és bizton':s� 
érdekécben feltéila,UI keriltnllnl< ke-11. 

M:ndue-:.re való t"-'<intettel, ut&sltottul< a külszo!qálali f6nökséqe. 
ket. h�y s.ri,;o.rúan Uqy•lJenek at"r'•, hoqy éretts.eq.iz.ettek munkás mi• 
nóseqben ne �:kailmazta.sisaii,ak. 

A. ,.H .vatalos L.apban" üJabb rendel-e.te! · foqok kiadni &s utasrtanJ 
foqlU:k az összes :<il�sz.olqil�ti f6nök&éq.e'ket, hi>qy a fe!ve-te-le-:,Cné-! a 
Jtivöben mjndffl mUN<ás fe!vé[�lt k�röt ké.rdezzimek l<i i�o!.a:i Wtaze�t. 
séqe felöt és .;qyben fiqyelmeztessé!< az: ,llelőko,t, hoqy m,:q"4;abb i.a,kolal 
képesítés tud.- e,hallqatisánad< következménye a sz,:,fqálat,bóJ való 
etbocsátás. 

!gy · .. �gítet,#." a magyar iiát;i.lságot 1938-ban . . .  

A versenygyőztes ercsi komplex-brigád 
· a kocsiforduló leszorításáért 

Eras.i á : :a:n�;; vasutas dolgozói a 
\
nem a 3.9 Más rakodási át:ag- komóly 

Vasúlüze.mi Crtekezlet határozátai, önköltségcsökli:e.i1tést tett leh�tövé a 

majd ez{ kö\·etöen a Rákosi elYlár,mak ya;;út 'cm\mára, 6s elösegilelte a kocsi• 
tett iogada'muk a:apján a cukorgyár- lorduló ls!>Szorítá5á!. 
ra l szervezett k:omp;ex-lirigád értekez- Ezek voltak azok zz előzménye.:;, 
ielen megtárgy úá:, a multiv, tapa;;z- rr:elyekkel Ercsi a cukorgyáral< egy• 
ta!alokat, ahol a rakodáisi versenybm má;;.közti rakodisi versenyében az é:
Ercsi'e.,maraót. re k�rült és e'.sö helyét a verstny so• 

Az ercsiek megszer,e2-ték a ver- rán mindvégig meg is 1artolta. 
se.n, t, jobhan mint !ava:y és megkezd- A ke_zdeti sikerek azonban elh:zako
ték a m11nkát. Az elmult évben h:ba dottá. önhitté tették  a ra'.codóbrigáclo
yo:t az például. hogy _a yasút gyenge kat és a k--o1111)lex-brigá-clol. A 2.5t órá3 
teljésíhnényü to'.atö..-nozdonyt alka'.rna- rakodási átlag 4.56 órára rom:ot\. Er
zolt, begyákorJatlan rnlt a tolatászc- re azonban fel figyelt a pártszerve-.:d 
mé!y�t. A rnSGz munliamóds-zer kóv.et- és segítő bírálatot gyakoro:t. A !,;hál, 
kez!ében ugyana;it a kocsisort több- ki�üs.zöbö!ését tovább halogatni nem 
�zör keJ:ett mozga!ni kocsibeál : ításkor. '.eh�tett. Értekez'.cten megá:lapifották, 
Kern b,;ztositották a ,erseny nyil\'á· hogy a három vasúti l:ocsirendezö osa
nosságát és rcss.z ,olt a ,·ersenyszel· pal yezetője közül kettő fegye:mezel• 
le.m. lecség-ével akadályozta a kccsík gyors 

E bl>an az eszlendöhen élsősorban ki- mol;gatásál. A csapatokat átsurvezték 
építették a ·jö s.zocialfsta eg, üttmükö- és a p ártszervezet, az. üzemi hi;:ottság 
dés!: csej,ek,·öképes komple::-brigádot ,segítség-6Yel megfelelő [elvi(ágositó 
hoz\ak iétre éli. valamennyi tava:y é.z.- munka kezdte ér-ezletn i  hatfu;át. 
lelt hibát lentközfek. Kibőviteíték az 
i•pan·ágányhái.ízatot és azt mindkét 
oldalon bekö'.ötték az állomá;;i vágány. 
hálózatba. . · 

Ezenkívül a · répar.ákodasok meg. 
gycl'siiásárá az ús2tatók íalát [elemel
ték. ei.zel megakadályozták, ho� k; 
raká�nál a répa a kocsik · a lá hulljon 
és akaruí! yozza a kocsik 'k:!,úi.ását. 
Ezze1 ig<;n rok med_dö te!j-esítményt 
kü&zöhöltek ki, s egyúttal csókkentet-
ték répaselaj!.jüket. 

Ezenkívül -számos kisebh épilk��t 
hajtottak végre, ameliyel elösegítétlék 
munkájtlkát. · 

Az e:muH esttendé'ben 85 ezer fo. 
rínt köHségtöhbletet je!�ntett a cukor', 
gyárnak ·a : · kóosik' ké;,ysz.erkirahása. 
Ugyanakkor c;;upán október hónapban 
50 ezer foi;int kocs!ál láspénzt f;zetett 
a g-yát', Ezzel szemben ebben az évben 
sem kccsiáiláspém.t, sem kényszerkira
k,\si díját' nem fizetett. A va{lúl s.iá 
mára nemhogy kocs:á;láspénzkiesést 
nÚn j�lentett a gyár jó munkája, ha-

A verseny műszaki elöielléte:eit biz• 
tosit-0tták, de ugyanígy súiyt 11ei)ezle'.
a verseny nyilvános:,,ágára is. Az éj 
jeli rákodóbrigádokat meg-erfüítették és 
át.szervezték. 

A jó mun:.tának meg iG jelt az eren
ln�n) e. l,jból_ az e'..sJ h2lyre kerültei<. 
i\\egjuta;mazták Twitík István \'á:tó• 
kei;tJöt, �ki élete kockáz!alásál-al aka
dá :yoz.ta meg 36, répávaJ rakolt kocsi 
megiutaníodi:sát. Ezer iorint jutatmat 
kap.::;tt érie. t\lost Yan ro:ya.mallJ.a n  
Zsigmond Gabor vá! lókeze,ö megju 
talmazása ugyancsak ba:esete-;haritá
sért. ,\ magunk rb;zéről pé:daként �l
li!juk az ercsc komplex-hrigád jó mun-
1káját a többi ko:nptcx-hrigád elé. 
Ha.s'Zná,jak Jel tapasz1a iataikat sajat 
munl:ájuk megjavítására. A szá'.li!�si 
ietada(ok most, az ősz.i forgalom biefe• 
jezlével sem os6kkennek.. A t�l i (orga
Iom folyamán a megnö1·e:.edett 6ZáJ, i· 
tás.j feladatokát a komplex-brigádok 
jó munkájáv.l ke:J bizlo5i!ani. 

!(ostya Györiy, 
saj\ótudósii;> 
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[ vállalják a száz százalékon alul i  dol- kactt Ferenc eszte_rga yr.,s szaza 
A szovjet tél igen mostohán_ _ bá- hozzájutnak a töltésépítésre is al- Ez_ az á(láspont he yfolen, sőt ve: gJZók patronálását teljesJtményeik lék.ró! 109 száza1ekra, Veres Fere�c 

'rlik a pályafenntartás dolgozowal. kalmas anyaghoz, _ szel!je_s is, mert az egyre no�e_kv� emelésére. 97.rő! 1 22 százalékra emelte teliesrt-
A · pályafenntartás dolgozói azon- A szov1et vasutak palyafenntar- vascdi forgaTa.m _egyetlen oranyi 
bati . jóJ. felkészülve fogadj1k_ a tási dolg?zói harcol�ak a tél vi- forgalombeszuntete�t . , sem �ng_ed-
60-40 fokos hideget ·  es a hoviha- szonfagsagai ellen es h�t me� a s�álhtasi �e�v es �gy 
rakat. Augusztusban_ jártam a úgy értékelik ezt a harcot, len!jelf�b�n nepgaz_dasag1 . tervw!k . 
SzÓvjetun"ióban, de akkor már foly- mint a kommuni�n!1s építésé- te!1esdesenek veszelyeztetese nel-
tak a téli előkészületek. Az egyes nek eszkozet. kul. . 
ÓszMlymérnökségeken és pálya- Nem rettennek vissza a nehézsé- Vegyünk példát a szovjet vas-
mestert szakaszokon már vizsgát' gektől, mert tudják, - hogy a pálya utasoktól, akik időt és fáradságot 
"t/;k, hogyan hajtották végre és forgalomképes állapotát minden nem_ kímélve, rendkívüJ mostoha 
mit kell még végrehajtani azokból eszközzel biztosítani kell és semmi körülmények között biztosítják té
a· szabályokból, amelyek betartása áldozattól nem ria.dnak vissza, len is a vasúj .zavartalan forgat
a légzorddbb · tél esetén is bizto- hogy ezt biztosítsák is. mái. Kövessünk el mindent, tegyük 
sít/a a forgalom zavartalan le- Nálunk a téli időjárás sokkal meg a szükséges előkészületet, 
bonyolítását. enyhébb. Az utóbbi évek tapasz- hogy a téli forgalmat az utóbbi 

A legtöbú ne!J.ézséget a hó okoz- talatai bizonyos mértékig kénye!- években !f!p�szfaltaknál sokkal z�r
za. A legkülönfélébb f'endszer•l és mesekké és e/bizakodottakká tet- dabb ido1ar0:8 meUect is feltet
fajtií.jú hövédművekket találkoztunk. ték a pályafenntartási dolgozók lenül biztosdsuk. 
Készülnek földből, élősövényböl. egy részét és azt hiszik, hogy nem SURANYI JóZSEF 
vasbetonlábakra szerelt deszkából szükséges felkészülni . a télre, mert KPM !. Vasúti Főosztály 6. Szak-
és hasQnlp jellegü létesítményekbö.l. . az utóbbi évek• során alig uolt hó. osztályának vezetője 
Leggyakoribb és 

A Landler Müvek sztahanovistái ér
tekezleten tárgyalták meg a felhívást. 
Megál-1-a,pítottálk, hogy 17 dolgozójuk 
80- 1 00 százalék, öt dolgozójuk pedig 
80 százalék alatt teljes-itette · normá
ját. 

Máris mutatkozi<k az üzemben meg
indult mozgalom eredméRye. Alberfi 
Gyula sztahanovista a broncseszterga
lyos Molnár Károly társával ki dolgozol! 
egy tervet, ami l ehetőv� t�zi1 hogy 
Molnár jelen legi 1 22 sza.zalekat 1 50 
százalékra emelje. Vilmányi Tibor kél 
átképzős védnökségét vállalta, akik ez 
év végére befejezték évi tervüket. 

Hasonló lelkes,;déslsel �ették magu
kévá gyengébb munkatársaik patro
nálását az .Északi Járműjavító OV 
sztahanovislái. Nagy Balázs sztahano
vista esri:tergály)s Balog Mihálynál 9, 

legcélravezetőbb az élősövény. 
Ezek az élösövények 4-5 méter 
magas; �'rend,kívül . siirű {lgazatú. 
külön/eg{!� ,fenyőfajtából vamwk 
telepí,tve,�de rendszerint nem egy 

_g)_� � oMAVAG� �� 
A V O :N AT K,i.: .S É S :E K K E L KAP C S OLATBAN ��"\ 

sor, --hanem kettő, eserleg három Lapunl;. december 1 7-i számában ,,.\ 
sor.- -A szovjet elvtársak véleménye MAVAG dolgozóinak felhíváőá a vo
szerint· a, hé, elleni védekezémek ez•  natkéSések csökkentés�re'' cím alatt 
a fajtája tJ. iegkletégétőbb; Ezek a k?�?l�ük a MAVAG-mozd�nygyár fel
fenycJk a ini éghajlati viszonyaink hrva�at a \<asuias_ dolf!.'o�okhoz a ';O· 
k ·· -u •· t· ··- th· 1 -k zért ilyen natkese,ek- megszuntetesere. Az azota ow,« t's' ermesz e O _, e . elielt idő a la tt több levél érkezett kísérl_f!}e'_�t _mihamarabb folyamat- szerkesztőségünkbe. Ezekben a lev:'• 
ba kell {emfl, . . ._ lekben az öntudatos vasutas dolgozok 

Mig -Q.2 ösz bedl/ta előtt felül- l_19zzászóln�k a. kf.r�ésh�z .. és_ e!_mond-
. ·1 ·  "k k t 'd ~voket a Jak, hogyan probalJak kikuszobolm a vizsg4t Ja eze e a ve mu • ,. vonatkésést. 

Benke lstv.á11 el lenőr, Ha tvao ren
d�lkező forgalmi szol,gálattevője így 
ír: ,,A helyből induló munkásvonatok 
összéállítására a brigádokba beosztott 
dolgozók figyelmét időben felhívom. 
A gépnek szerelvényre járását" a gép 
;elentkezése után ozormal·- végrehaj
tom, .hogy. a szerel.Véf/.yt , az ✓ndulási 
időre me{Ifelelően eli)[űtsiik, A vonat 

kijnratását az indulás előcc hárum 
perccel ,biztosítom. Az utasokat az in
duJás etött 2-3 perccel beszállítom, 
hogy a vonatot rendesen indithassam. 

Az ' átmenetben érintő munkásvona
tok rendes..ége érdekében a be- és ki
J áratot időben biztosítom, hogy a jel
zőnél és az á l lomásba föl ne tartóz
tassam_ Ugyaq,ak)<or a vonatQk mene
tét ligyeleinmel kísérem a vonalon. 
Munkámmal hozzá akarok járulni 
ahhoz, hogv a MAVAG dolgozói és 
általában az üzemek dolgozói gyor
san, Diztosan és pontosan érkezzenek 
rendeltetési helyükre." 

Vecsés állomás dolgozói nevében 
Gál Ferenc, Csillei Béla és K.iss Já
nos lapunkon keresztül nyílt l evelet 
intéznek a MAVAG dolgozóihoz. Eze
ket ir:i4k, benne: 

hibá-laat kijaoítják. Fomos · felada
tukn1!lk tartják a vízvezetékek, da
ruk fdgyca{attítását és a · hótaka
rításhoz· lzükséges eszközök' bizlo
sítá's'lít. A' szovjet vasutaknál a leg
különfélébb hóe,kék igen nagy 
száml'ridl állanak rendelkezésre. ' 
Ezeknek a gépeknek' a kijavítása 

ugyancsak a téli előkészítéshez tar-
tozf'"f<!,�to!f_ feladat. 

Vannak olvan hókotró gépek, 
a:m�lyek 'a ·havat, a hóeke ·után 
ákasztotl vasúti kocsikba· i-aR
jak és megfelelő helyen ön-

„Felhivástokra, melyben a vonatkésések ef4et1i harcot tOzítek ·el-é:bOn:k 
célul mi Vecsé� állomás torqa.lmi dolqozói örömmel csatlakozunk. Minden 
eröv.;I a.Úm leszUnk. enne'< érdekében m nden11 . el foqunk köve.tnl, hoqy a 
vonatké-Seseket a lehető lecjkisebb mérvüre szorítsuk, a késést okozó mulasz
tásokat hibákat a .  munk.afeqyelem meqszilárditá'5ávat kiküszöböljük, hoqy a 
Q�árakb.a Járó d(llqozó'< a mi hibánkból el ne l:l'éssenek és íqy a munkaidőt 
te 'jesen ''kihasfuá!Ják. · ö�.:V .... e! :'l!��ünk q�öZeJ":-,• t[ft�két-1, ,, . _ , 

működően , kiürítik. 
Dobosy István főintéző Vácról írja: 

1 ·.,A lap tJ.ecenibl!ri számában ol
r,a,stuk a vonatta/ Budapestre 

'tt'ta,tt, iizemi dolgozók felhíuását a 
munkásvonatok rendességének 
biztosítására. 

Vác állomás vasutas dolgozói 
megértik a kérdés fontosságát. A 
három forgalmi brigád harci feí
adatként kezeli a munkásvonatok 
rnenetrendszerinti közlekedésének 
biztosítását. Ennek a célnak el
érését a helybiX indított vonato!;
nál a f!ltőházzal való együttműkö
déssel máris megvalósítottuk. Az 
átmenő és csatlakozásra váró vo
natok rendességét, illetve késésé
nek legkisebbre való csökkentését. 
dolgozóink az árukezelés lehető 
leggyorsabb elvégzésével. a csat. 
lakozó vonatnak Vác-A lsóvárosig 
c•aió elkiildésével, az átszállítások 
meggyorsitásáual igyek.sziink el
érni. '. 

A vasutas dolgozók kövessenek el 
mindent, hogy az üzemek dolgozói, a 
,\\.AVAG felhívásának megfelelően a 
menetrend pontos betartásával. a me
netrend-vastürvéqv jelmondatunk meg
vaiósilásával .  pon.l:ooa� és bi;tos�n-: 
gyorsan szállítsák a doli;rozókat a 
célállomásra. Erre az ottani viszonyok · között 

n_agy szükséf< van, mert egyrészt 
a., •ftlrl!,11.mlókban rövid idő a/alt 
nagymennyiségií hó hullik le, amit 
helyben nem lehet deponálni, más
részt pedig a hóvédművek ellenére 
egy szökatlan irányú és hevességíi 

' hófúvás- . a bevá:gásokba nagy
mennyiségű havat hord össze és 
ilyenkor célravezető egy részének 
az elszállítása. 

Hogyan segítik elő ·a munkavédelmi bizottságok 
a téli _l,p,:galom sík.erét-

A szovjet pályafenntartási dol
goz(Jk félen · sem ülnek tétlenül. 
'Elmondta egy mémök elvtárs, aki 
hosszú ideig szolgált Szibériában, 
'hogy még 40-50 fokos hidegben 
is dolgozía"k a pályán. hézagrende-

• zési és hasonló ;ellegű mankákka!. 
K.ülönősen nem ;zünetel a mun

'ka a .sür;gős úi vasútvonalak· épí
tésén.él sem és például a nagy vol
gai vizieröművekhez vezető új va
sútr.Jona,/ali. építésénél a fö.ldmc1nka, 
..:.. a felepítményfektetest is bele-

, értve, - egész télen fennakadás 
nélkül folyt le. és folyik e?en a télen 
is. A nagyméretű földkotrógépek a 
fagyott felső. réteget e{távolítva 

Szakszer.·ezetünk. a területi birott
ságok és üzemi bizottságok terme'és1 
értekezleteken és taggyűléseken meg
tárgyalták a iéi i forgalom sikeres le
bonyolításával kapcsolatos · szakszer
vezeti leiada tokat. üzemi bizottsá· 
gaink egy része harcol a vonatkísérő 
és mozdonyszemélyzet pihenőhelyisé
ge·nek biztosításáért, azok szociális 
körülményeinek megjavításáért. A bé
késcsabai fűtőház munkavédelmi bi
zottságának fele őse, akJ megbeszé'te 
a szakszolgálati vezetővel, hogy a 1-akás 
céljaira f.elhas-znált laktanyahelyiségek-. 
ben , lakóknak f.elmondanak és- azt a 
szolgálattól fáradt dolgozók pihenésé· 
nek biztosítására haszná lják lel. Fel
vették a városi tanáccsal a �apcsola· 
tat és segítségükkel hely:séget igé
nyeltek a laktanyákban eihelyezett 
irodák részére. Vagy a szombathelyi 
területi bizottság, amely többszöri 
eredménytelen felszólítás után a köz-

ELŐRE A HARMADIK TERV.ÉV SIKERÉÉRT ! 

pont seg;r,�égét kért� a ·veszpréTQi r.at
kodási �rrokség ctólgoror s•zá 1áshe 
lyén a szociális v szonyok megjavilá
sa érdekében. 

A mu1Jka, éde'.mi bizottságok intéz
kedésére a laktanyák és szál iáshelyek 
jelentős reszét l átták el megíelelő ta
karóval és tettek intézkedés! a lak
ta-nyák. szál'áshelyek fűtésére. A mun
kavédelmi bizottságok a dolgozók 
egészségügyi és szociális körülményei
nek megjavításán kívül nem foglal
koztak kellő mértékben a tél i  forga
lom biztonságának, a balesetek meg
előzéséne!<" kérdésével. amelyeknek le
hetősége a t-éF aord ·időjár.ás következ
tében foko?ott mértékben fennál l .  

Az egyes szakszolgálati vezetők és 
üzemi bizottságaink egy része, az ed
digi kedvező időjárást véve alapul, le
becsül ik  a téli forgalom elökészülele'
vel kapcsolatos feladatok végrehajtá
sát, vagy az eHenség hangjának a,dva 
hitelt, azt mondják, hiábavaló ez a 
nagy ké,s;>,ii1.J�. ,és . �ok fnunk'.', úw, 
sem lesz 'komolv réf. Pusztaszabolcson, 
a,z; e1giyes válbéik el van,nak ha
nyagolva, .  pis�kosak és így azok ne
hezen kezelhetők és baleseti veszélyt 
rejtenek magukóan. Az á llomás vágá
nyai közöt,t a favítási munkálatok kö
vetkezté�n felhalmozódott kavics és 
gödrök nin�.senek eligaz.'�,·a. anrelyek 
megnehezítik a kocsirendező� munká 
_iát, és veszélyeztetik a dolgozók testi 
épségét. 

Az üzemszervezetek feladata, hogy 
111�>:1igósitsák a munkavédelmi, loultúr
és társatla'ombiztosíiási a!<tívákat a .  
munkafegyelem megszilárdítása, a 
forgalom bi.:lonsá-gát szolgáló rende
letek, utasítások betartása, és a foko
zott óvatosság érdekében végzett po
! ' t ikai nevelő munkára A munkavé-

az. utasítások, rendeletek és törv&lryek 
be nem tartóit. hogy az ·ryen dolgozó
kat az öntudatos vasutas dolgozók 
közl)1egvelése kísérje és követeljék 
azok eltávolítását soraikból. 

A munkavédelmi bizottságok az 
üzemszemlék során vizsgálják meg az 
á l lomás vágányhálózatát, váltóinak 
á iapotát. azoknak tisztaságát, győ
ződjenek meg a tél' forgalom sikeres 
lebonyol'.tása érdekében kiadott ren
delet végrehajtásáról, a berer>dezések 
könnyen és gyorsan keze1hetöségéröl, 
a tolatási helyek megfelelő kivilágítá
sáról. 

A jelenlegi kedvező időjárás még 
módot és lehetőséget nyújt arra. hogy 
hibáinkat, mu' asztásainkaf kiküszö
böljük. és ezze nagymérlékben e!öse
l?Ílsük a téli forgalom s: keres lebonyo
lítását. 

J<va5Say István, 
a Vasutas Sz.akszervezet Munka· 

védelmi Osrlályának vezetője. 
•. ,. . .. .. 1. ,. 1  

ményét. 
Ugyancsak kitűnő ered�1é1�nye! .ad· 

ják át gyengéqb _munkas'.arsa�kna_k 
Kiss József Ernő, Egerest La,szlo, 
Jávor Béla• sztahanovista esztergályo
sok és Pette.r- -· Í,-,tván sztahanovista 
fúrós a munkamódszerükel 

! / 

(ALJ„M,).JJ,J, /Jb� 
�;;[5 éJ FEI.IEUTTEIUIJI 

!(ÉR.Df.S: A m4sodik csopo.rtba so
rozott á l lomáson teljesítek . szolgála· 
tot. Kocsirendező vagyok és 15 évi 
szolg�lattal rendelkezem. Mennyi lesz 
a keresetem december hónapban a 
béremelés után és hogyan alakul ke
resetem 1952. január havában, ami
kor érvénybe ]ép a vasutas dolgozók 
bérrendezése? 

FELF;LET AZ ELSO KeR.DES-R.E· 
A minisztertanács a munkabé

rekre voriatkozó egyes rendelke
zések tárgyában kiadott 204:f/�51 
XII. '}JMT• számú rendeleleben. 
foglaltak atapján 1000 forinton 
aluli keresetet 21 százalékká/ kel{ 
növelni. Ennélfogva a kocsirende· 
zók keresete az első területi cso
porira számolva, 15 · év_es ·szolgá
lat után a következő: 

a2 alapfizetés, 242 forint. efihez 
járul a munkaköri bér, a 16-17 
béroszt{jl!Jt véve figyelembe, 310-
317 forintig,. tehát egy második 
csoportú állomáson szolgtil.atot 
tetjesüó kocsirendező keresete de
cember hónapban: 242+310=552 
forint. 

FELELET , A  MASODíK. K.ERDES
RE: 1952 január 1-löl kezdve a 

21 százdlékos emelést a bérren
dezés alapján megállapított mun
kaköri bérére vonatkoziatva kell 

,,..,,,ktszámfnxrt/:'�a'�-• dotgozlmak. • Az 
alapfizell{nil "váttózás · p.em · tesz, 
miután „a. .  ,miniszterlaruícs rende· 
lefe értelmében azt már december 
hónapban, megemelték 21 száza
lékkal. Január hónaptól kezdve a 
bérrendezé� alapján megállapí
tott munkTJköri béreket keU · 21 
százalékkal emelni. 

A második csoportú állomás kc
csirendezöí a 20-21-es munka
köri bérosztályba tartoznak és az 
új munkaköri bérük 335-345 fo

rintig terjed és ezt kell január 
!-tőt ke;,d{Jaöen 21 százalékkal 
emelni. Ennek következtében a 
munkaköri bé:r 405-417 forintig 
terjed. Ennélfogva január J·röl 
kezdődően a kocsiren.dezö dolgo1ó 
fizetése - 15 éves szol1<áloti 
időt jigyelembevéve -, 242 forint 
alapfizetér •··es · 405 forint .munka
köri bér, azáz 647· forint lesz. 

Hasonlóan 21 százalékkal kell 

emelni a prémium összeg�/ is: de 
ez az emel¾ csak,_decef71ber else;e 
�tán elért teifesít�ény1:e vonatko
zik. l gy tehát a m0st kifizetésre 
kerülő novemberi prémiumra nem 
vonatkozik. 

AZ f.SZAl(I JARMOJA VITóBAN 

· ;,;_ Boldog új évet kívánok! 
- Elkésett a.z elvtárs. Mi már november óta az 1952. évi terven dolgozunk. 

1 delmi aktí".�k nevelő munkájuk során 
hiv,ják fel a „dofgozók figyelmét az el
fenség elleni harcra. akik kártevésük
kel igyekeznek ,a,kadályozni a téli for
galom lebonyolítását. megnehezíteni 
az előttünk ál ó fel2dafok végrehajtá
sát: Leplezzék le a dolgozók elölt a 
munkafegyelem sorozatos megbonlóit, 

FORGALMISTA: Miért o yan mérges az elvfárs? <;:sak 2,5 percet késtilpk. 
UTAS: 17.500 percet késtek! Ennek a 700 dolgomnak a késése 291 

munkac,ra kiesést jelent a népgazda.s:ágnak. 
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H étszáz dolgozó je len létében za j lott le 
a „Tel jes gőzzel"  ankétja 

Miért maradt el 
a Hómán Kató Fűtőház 

o rersenyhen Szakszcrc•e:zcriink lí.11/túmcuele,1 meg,:nlárdult a nödolgozók ltelyzete 
Oszta/ya december [9-é(t � kisebb is Ma már fi férfi-dol[!.o,ókkal P([L/- A minisztertanács vándorzászlajál 
hiór111os,áf.!rik e/le11ére i, - rúls i/1erii11 sorban munkálkodom a termelékenv- az e.ső félévi ériékelés alapján a köz
anketot rendr,e/1 a MÉ,HOSZ kon- ség emeléséért lekedési üzemek kö,ü l  a 1:-lámán Kató 
gress,us, le, mében a „Teljes gözzel" Rácz József. a Landler Művek do/- Fűtőház nyerte. A sil'er aizonban !edmii ,•asutaSlárgyú film bemutatása gozója arról beszélt, hogy a film jükbe szá, 11 a !űlöháziaknak. On leltkapcsá11. mef!.leltintése c/ösegiti munkáját, A 

Az ankho,t AIÚJs. ,MrNl'Js, a , . durab jö,•óbe1t nuf/yobb lendülettel dolgozik ircijának és Szi;,etar · György. a film majd és köriiltek,111óbbe11, tüzetesebrPr1dezójének jelenlétében tartották bet1 Jogja meguizsgúlnt m<"f! é::, mmden jelentósebb üzem, szol-

ség, megelégedettség lett úrrá � dol
gozók nag, részén. Ezzel párosu t a 
mozgalmi szervek he ) e:en munkája 
E lham·ago· tá!,; a mozgósltást. a ver
sen\'\'á l l a  ásokra való felhiviísl. Élesen gálctli hely kepuiscl/érie magát: · az üzemben előforduló balesetek 

A mrf.!beszé/é."" a hozzászólók és géplörések okait és okozóit. 

egyöntetiien megá/lapitolrák. hogy Szabó Gyula ielszó/a/ásába,, fel-
ltiuta a uasulasok figyelmér. hDgr1 ne 
mrugodjanak bele a szolgála/ J,ö;:ben 
elii/ordtdó „vélerlenckbe", a vélerlet1 
luá11yosságokba. hanem keressék min
den lazasáa és nemförQdömséf! mö
RÖI/ az ellenséget. Erre a film jó 
pé/dcii mutat. 

tükröződik ez abbó 1 . hogy november 
7 re a do gozóknak csak 60 száza éka 
tett iela ján !ásl. Azóta ugyan már a 
bizarni- és aktivahá'ózat ú jjászer, ezé
séve'. mind több do gozót vonlak be a 
versenybe, de még.sem tudtak a ko. 
rábbi lemaradást behozni. 

a film elkészítése újabb tanujele 
pártunk és kormányunk megbe-

csü lésének. 
Megmondták azt is, hoJ!y ktSebb h1-
bó1 dlenére a film e/éne kitíi zöf/ ci'l
jál. [okozol/ eberséve neveli o dol
gozókat. A-1el(1rwtalja. iiOfl!f a :•asút 
terüle1étt mllyen aljas eszközökkel 
i,:wek<z k az építő munkái akadályozn, 
az ellenség. 

A �as�1lasok jobban , ig,-ázzanal.. 
a . .  , élellenekre·· 

Tölgyes, Jó:t\ef, az Északi Jám1ii• 
jcwitó l I' dolgo:ója arról beszéli. 
ltogy az újirányti jilm nemcsak. hogy 
vi;s2atükröz, az ellett,él[ munkáJál ·a 
vasú/ott, !le ·rn.!.g -fooowrtabb éhl'r' 
ségre /anit ben11iinkel. Pásztor flotta, 
amikor a lt.,nulás, az ideológiw fejlő
dés fonrossá�ára mu1atoll. /elrárla a 
jilm hiányosságát. amdy kirívóan vé
g'g.:onu.lt a csclekmé11ye11.· a párt nc
v�/ö s�erepet nem mutatták be meg
tclclöen. 

Czinger Tiborné így beszélt: .,A 
hős szo,,1jet vasutasoktól án,etl moz
galmakérl t•frott harc. az én harcom 
tS vall. A mozgalmak erősödésével 

Számos hozzászóló mutatott rá a 
film jó oldafa,ra és htányossá,!atfa 
mef! . .4.z attkPt hiitJrJ tükrözte vts-sza az 
,ro e, a nezö f,f,:;i"Jtti me_�uáltozotl t•i· 
szonyt Akos Miklós felszólaláoában 
hangsúlyoz/a, ho!!,y nagyon sokat la
,,,,lr a biró atból. megl,öszöme ,,, 
épitó kr :!,kát és k'fejczésrc iutlalfa, 
hogy ,,;(ágossá vált még,nkább: csak 
az u mii talál m�gértésre és szé,mít
ha/ sikerre, amely a múnka örömed, 
szépségét, a való életet ábrázol1a. 

Az ankét réswevöi azzal /ávozlak 
az érlekez/elröl, · hogy lelkes agiláctó
jukkal felkeltik a vasutas-dolgozók 
érdeklödését a film iránt, hogy egyel
len vasutas-do 1gozó se legyen, aki 
ricm nézi meg a 111unkájált0z anny,ra 
szcik:;éges ua,utas-;,tmef. 

4 hoz=úszólásokra Kaszás /scván 
elvtárs, a \ 'usutasok Szakszervezete 
Kult,únevelés, Oszlályán.ak ve-zetö1e 
és Szinetár György elvtárs adták 
meg a t!átaszt. 

A versenvmozgalom terén mulalko
zó hiányosság mellett · • jobb ered
ménvt g-átolta az  is, hogy a fütöház 
he ytelen tervét csak k€<.öl:>b helyesbi 
tei\éik. 

A �maradás legf'óbb oh azon
ban a munkaiegyelem terén mu
tatkozó hiányosságokbllfl keresen-

dő. 

Bodnár EnMc el .enséges hangcn je· 
·entelle ki , hogy ha bakancsot nem 
kap, annyit sem do!gozi k  mint eddig, 
söt lesz gondja, hogy a több ek se 
dolgozzanak. Vaszóc László „betegál
lomá11yban" borérl jár, Kmetli János 

Társadalmi edző és oktatóképző tanfolyamot indít 
a Lokomotiv Sportegyesület Országos Elnöksége 

borgőzös fejje, megtagadta a szolgá
l attétell, sőt munkatarsainak is atl  
mondta. hogy nem kel l  szolgá!atba 
menni. K.ec,e/i János ffüő napok'g tá
\o.maradt munkahel,étől. A do;gozók 
kérték az üzembő. va'.ó eltá\'o itását. 
Deák Ferenc mozdonyvezető elaludt 
mozdonyán, amivel népga,-(\aságunk
nak tetemes kári, a forgalmi szo.gá
la•nak pedig !öbbór.is kíesé�I okozott. 
Október e ,ejélől 9 ick·vemaradás tör-
!ént a !ütőháznál .  

At · , yen hanyag dolgozók: '.eron lják 
becsü .etes munkati, rsa1k te!jesíimé
°' ét, pedill: a fü.őháznal a do gozók 
többség-e sii\ Üg} ének t ekínÚ a he 1 
sza'

.
fi!ást ieíada,ók eivég�éset, a �zo

cial izmus építését. 

A Lokomoliv !:,porteg)<esli .et Orszá
gos E'.nökö.éS{e a sport körÖKben mul8t
kozó $Zakképzetl edző és o�tató, va
l amin\ a "portszakosz!á lyokb-an ftnn 
á l !ó munkaeröhiany 1elszámo'.asa vé
get! az al.ap,zabá. yban biztosított jo· 
ga iná l  és l,öte ezetlség-énél fogva edző 
és oktatóképző tanio,)'ll,m inditasál 
haiározla et. ' .. 

[z,zel kapcSQ'.atban -1:o' hivjuk . vasu: 
!as öpor!o'.óinkat, do:gók, nk-a l, hogy 
, cg) cnek részt az edző és oktató
képző tanfolyamon. Ezekel minden 
spJrlilgban, munka i dőn kii ül rendezik 
meg a terület!, i l l etve sportköri einök
ség-ek , tíz héten keresztü l  2-2 órai 
előadás keret6ben, !eszi-lett  tanul 
n iányi  terv a lapján. 

A tanfolyamon résztveheh1ek: 
a) M H l(-jelvényesek,  
b) 0s1.,lályba �oroit 6portolók,  
e) versenyt abbahagyott sportolók, 

d) spoclág ismerők, lega(ább 3 évi 
gyakorlattal. 

A lanio'>amokat testneve,ési tan.í
rok, kiváló edzők, szakemberek, v�:.i
m,i n l  sporlocv<>ook tartják. 

Jelentkezni :ehet: 1 952. január 10-ig, 
a Lokomolh sportkörök e'nökségeiné', 
_ahJ! a tanfo,yammal kapcso;atos to
\'abbi !el\' i l ágositásokat is megadják. 

Az O'rSB, illetve TSB'-k edző, ok
ta ,óképző lanfo:}.amára csakis azok 
je:ent;,ezhetnek I 952. é,ben, a kik  a 
Lokomolív S E  keretén be:ül a l á rsa
da'mi edző- é;; oktatóképző t.,nfo:1a
m.>t sikeresen elvégezlék és ha thóna
pos társadalmi oktatói és edzői mükö
désükel igazo'.n i  tudják. 

A Lokomotív S. L, Országos Elnök
ségének ha !úozata: ,,Az 1932. éutöl 
kezdve a lofornociu S. E. ke{)e/ében a 
sportköröknél nem működhet képesirés 
nélküli edző". 

R.ab Ferenc, Varga László, a Foga
rasi -brigád m ár  AZ 1952. évi I I„ a 
kocsimühely pedig a L I I .  oeg)ed 
é>i  tervén dolg-ozik. A fűtőház 
évi tervét december 1 3-án tel
jesítette. A R.öde-r-mozgaiomhoz 

32 sztahanovista csatlakozott. 
Ahhoz azonban, hogy a vándor

zászlóért fo'.}ó versenyben ismét élre 
kerü:itessenek, sokat ke , I  lenniök. A 
,\ pártb.zoitsáf! és szakszervezet ak
tívá inak a becsű etes dolgozökkal kar
ö. h-e 

könyörtelel\. harcot kell folytatni a 
munkafegyelem lazi-tóival szemben. 

A Pécsi Lokomotív SI az NB l-ben 

. .\ verseny ni i:vánosságán�k még na
gyobb !eret ked biztosítani. Az el\·
túsi b irá 'a ot tovább kell szé.esíteni. 
Be kell vonn i  minden do,gozót a mun· 
ka, ersen\ be, mert csak így kerü,hel 
;&mét a fútőház kapuja iö é a g,önyörü 
élüzem je., ény. csak így Lríi helnek 
a vándorzász;óért !ol� ó , ersenyben a 
leg. jobbak közé. 

A Pécsi \'asutas Sportklub a, 
egyik legrégibb vasutas sportegyesü
let. U tódja a Pécsi Lokomo!tv SE. 
A közelmu llban bekerült az ' B. J · be. 
Csapkai Károly e:\'lárs, a Pécsi Lo
komoliv la bdúúoé szákosztal,  ;inak 
,etetőjc ezeket m;ndja a pécsiek győ, 
ielméröl: 

Az átszcn·ezés után sok nehézség
gel kellett megküzdenünk. Amíg elju
tollunl: a nemzeti bajnokság első 

, osz tá l i a ig. sokat kel .e!! dolgoznunk. 
,\ t  kel leti formáln i  a játékosokat, s 
mecr kel lett  köze lífenünk a szocia l "sta 
spo�·tember típusát. Hosszas n�, el_és 
u tán megérlé,,e falá l t  ez a fel 1oga,, 
a mely egyaránt hel ytá l l ást kiivetel _a 
sportolótól a sport és_ � _!l'unka ler�1-
le!en Kia l„kul t  a k1tuno kollckllv 
!:>zel lem. a mel, nek döntő része volt 
a bban. hogy a Pécsi Lokom�liv . l ab ·  
darúgósza kosz!á : ya  megajandekot· 

A h"O"-IE:h:edés és l„U!::il0 U�VI Mllll.::i:Gl'-.:l 1 1 1  

és a VasuLas Szakszerveze1 1aoia 
l\1egJeleoik bavonu:t kétszer 

Szet•L,esztt a szer·kesztO bl'Z.Otlság 
LapLuJaJdonos: ., tc.özlel-rndés. �-s Pos.La 
Ugy1 l\1ini::.ztérlurn I Va.sutt Fcosz1aiv� 

és 8 VaauLaE Szal<szervezet 
Szerkesztőség· 

Itatta az ország vasutas szurkoló'! a 
régóta várt 1\ B. I -be va ló beju tással. 

Játékosaink �gysLerű dolgozó em
berek. Ba tran a l l í!hatom. hogy orsú
gunk  egy ik legjobb ssellemü csapata. 
amel yet ha la 'mas kü.{deniakarás jel
lemez. JELENTKEZZÜNK 

VITOR.LÁZÓREPÜLÉSRE Kern ha l lgathatom <'I azt sem, hogy 
a termelés területén is , an néhány 
kiem�lk�dő játékosunk. axik komo'.y 0nncpeljük az új eszle11döt azzal, 
mun kát , égeznek. Ezek közé tarlo- hogy minél .tö{)b vasulasfiatal lép 
zik Tura Emil ,  Kelenri Károly, H,rczt be a repülők a bátrak. soraiba. 
Ferenc,_ Ho;uá1h Lász :ó,_ Meg_gyes Módjáva 

,
áll minden ifjúmun-LaJos e� meg sokat !udnek emh!em. k . , k 

fi • . • • 
Edzési terve:nket előre készítjük. , 

aSi_ia_ , _hogy m;'t?ros.- es vitorlazo
Ten·surüen dolgozunk és felhasznál · repulogep-vez_�tave kepezze .'!'a�al. 
juk mindazokat a szakdkkel,et. a mc- , llmderi becsule1es, oszlulyhu 1f1u
h ek szovjet sporlembereklől származ_ ll!Ullkás je/elllkezhet repülógépuezeló 
riak kiképzésre, ha orvosilag megfelel. 

Erőnlétünk nagyban hozzáJ árul! a Az ellenség igyekszik az ifjtisá-
g_Yőzclemhez . . Az_ MHK:_\ _ is_ nagys_�e- go! lebeszélni és a repülés Jeszé
r�:." _hasz_no�1t_?t.�u�, ku.ono,cn e���-

- ;yességét bizonyilgalni. Mi, a MA V l elunk felJa\ i la�ana_! ·  C�_apa!u n_k . repülöszervezel r6széröl elmondhal-den tagJa halarido e·ott !el1esi!ette . . . . . . . . 
,a l amennvi számban az t\11-11( m á,o- Jllk, hogy az evt kikepzest lel1�se11 
dik szintjét Egyébként az •\\Hl( pró- baleselm�ntes�n. ha11_ot,uk_ vcgre, 
bázlal.isok eredménve elérte a :?88 am,t az ele111arc.· szov1et modszerek 
,,ázalékot Ezt a ki"tJnő munkát Bá- 11ek köszönhetünk. Ez a,mál jelen-
11ya1 Gyulának köszönhetjük tösebb, mert évi [etszá[[ásaink szá-

Arra kérjük íebő \'ezelűségünket, ma meghaladta a háromezret. 
hoay jövőben többel fogla lkozzanak .. . .. . 1 .  velünk Azt szeretnénk, ha csapatunk II repules_ ieru/��ere _u'!,u11k be11• 
erősítés?nel< meg,zervezésében •egil - ne/eke/, _1/1umu;tkas 1:_l�la_r,ak. Gyer
�é„íinkre :ennének lek sorat,•zkba es gyozod1etek meg u 

�legragadom az a lka lma! - fe- repülés szépségéről, előnyeiről és 
jezle be Csapkai elvtárs ny i latkoza- fontosságáról. Jele11_tkez11i lehet a 
tát - . hogy a pécsi, v_a l amint „az _  or- Magyar Repa16':rzö.;etség MA V 

Budapes\. VI.. Munkácsy M1háty.u. Hl szál'! \'as_uta, szurkol01nak kOl'zone- o·_,,e•nt· Sz•r"eze(e',1.nl B, l'dapesl. Te,eron- l L3-887 1 24-893 313-744 ~ ,, � v ,. � ,  , 
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1 952 január t. 

Ami az „Éjféli ufazásbó/0 kimaradt 
A „Független /\lagyaro.rszág" de· 

cember 27-i számába., 1 ·a;da !&,\'all 
l:áromh•sábos r" pocot i-rt . A nem a•1y
"'' '1 a eb nc,s1"0Ő min-t ?men,111 ire ter
j;de?•rnf's r:portn

,
a+: •. E_1}i! i utr,.z'ás a 

ii ?, a jiist é._, a korom ön.'ét1_tti!ben a z  
1710-e.t:; guorsuo,iaunozdon!1on'' meg
, ag2<ló cimet adta a ripor;er. 

M'.  vasutasoi< igen csodá kozlu·nik a 
riron tarta'.mán. E.s ta l án nem is azt 
h 'ányQ jU4; benne„ amit meg-i-t, • 11'-árbb 
azt �rn: hiá, 1''<•ik a ci'.,kbé\: . . \!a;da 
l slYán ug) an·s · oesú az :moo' , Q"ó ka· 
1-auz'. ámpáró• , a feh ;: a-nó kaúnt[h•r· 
a 52ap:>cá11 do gozó fií:6>;..rcl éts 1,gy 
',á · ja.  111·;:l'ha a po'ml :ánQ"ia tomoo·,v> 
a mo,;dony g-� Oc'Tl•ráoan. Arró sem !e
ed·i<ez.k rr:eg-_ hog� a tüz, a iüst é-s a ,.om Ö:'\ érn ét, rr/ szines JE' Ö' 

fe'r1sználja ebben a fö'.ö, <ges utaza, 
b• 'l. 

Az ú'ságiró a r•porl irá62t'á '  e!',ö
\'elle azt a h'-bát. hog, i ·ását elrnna,
ko,1-a•-t-a az #.-zt.ő'. Am . .:or m·ndt''1 
n,·o:n'.a\ott b-NŰ:!Ef,; a szoera '1 í'mu...;, 
g,o,-abl:> üte:nü épi ,&"1 ke: szo:gá·l 
fli,,1, h:i.,;zo7.ii!' a n  do'og form1l':La 12.u 
cikkb.en úQV , á7c' ni a mo��don ,on 
va ó Lifazái.st: m'.ntha a vo.,idt;�: 6z-e
m� �zetne(\ seT1u1l! b� 1a f,i>OJ je,r . ..-c. 
l10ll'Y '>lt csupán hösöx va - n lk és fc. 
n(,k :g tejfel az utaz,ás a mo·tdoo)·on. 

A1., t1Jsagirö1�a1' a rra ·,el eh Yd. r..a 
•öre,eJn:<'. hog,· háromhasábos r'po,-t
::i, a l  előbbre ,·ig,e a ,asuta;;ok mun
ldját a h'bák leltárásá,a'. s a jó me' 
'e;t meg ke lelt , o  �a mutaLn:a eg, 
· ,,;n út .,ir.nc'.-da ail is. De el hez ki 
rs· t szemiü!.e5ebb,nek ke' ett ,·01 na len 
ni . egy 1-;c 'I érern· ke' 'etot , o' na, hog) 
ez az uta,1á..: n-em ?.Z ÚJ,;:tigfró t-7.Óra 
koz�sá\ &ro'gá'ja. hanem a \a:,u,a;ok 
támogatá,at 

Ha így )etl vo' r.a, Vajda el\' lárs 
l\Ö'1-,1y íiszerre megtuc:Na \'olna a va,, 
utasoktól. hogy a w,nta ási szo'gá'al 
eg) : k  egr.-ag�obb prob.émája az, hogi 

nincsen elegendő é;; e,ég jóm,11öségü 
,;zén. tszre, ehetle yo,. a !Jogy a moz. 
dony,ezelö� és !ütök munká já t .  menv
nv ire megrehezíti az. a körü ;mén\, 
hogy SGk eEetben rosszminoségii. pa'ii
, a l  és kö,·el ,egyes szénnel fülenek. 
Cs ez így van és mégis mennek ,ona
tai r.:,. mert mennie  kell a ,·onatnak. 
Az a munka. ame· y et a mozdo
t1yon l á lolt .  ·gy lesz érthelöen h'8ht', 
<1m'.·kor fLitőir,\ és mozdonyH�aet •"nh a 
pa l ával .  kö,el eleg1 ilelt . , zénnel" Yi
sz::'., a vonatot. ErrÖ' eg\' sor s�ncs.. 
egv betli 6·nos az egfüz C!'kkbe,, 

Arról i· lehetett \Olna irnJ ps<,.eoáu . 
hegy re-n!?e-:eg i.>aj nln a ro:.�� o aj 
m'.aitt. Es ez ór:ási eröfeszit;!Sekre 
sarkal ·a a mozdonys1.emé1 \ 2�. e-1 m�· 
netköiben és a , m,at ta nózko-0ásá11á. 
eg) aránt. Erröl 5em be,;�él a ripo,t. 

Persze m ,clen rem fér be1e e\!V 
C'n· ·d}e. De az fe1 t�l"-en he 'f'f'ert , o·ra, 
Pcgy az úi6:igíró me�- tii.la ebben a 
hősi küzdelemben a szent'[ oszlál vozó 
biinvá&zok egHészének ie'ü letes munká
ját. Ha ezt észre\"e.szi, nyi ·yan a riport a 
\ asut�-o:,ka egyii:t kiizdö hő bá-nyá
szok 1e'é is ü;u,n. ts ebb�n az üte,·e·
ben arra k,;rte volna ökel, hog� ,ig1 áz
zana-� � bán, ából kikerülii szén minő
ség�re. És biztosan tudjuk azt hogrha 
ie!,tárjuk nv tan a bajo'.-a t  é6 Hgítsé· 
gíiket kérjúk, ön tudatos bit.,, a�2a in,k 
;obban iogn-�.-, ,-:gy�zni an "!2k" a $Zé 1 • ne.k m!nöségére, ame.� et a \"a-sútüzem. 
n.,r, adnak, 

Lapu"1k róto n; a�,irJa a r'pori mu
',i;z á�át és Vajda l st, án tapa,;w · , .  
ta · t  k'eg-ész'ne a mi  tapaszla'.ab· ,
ka', e'JU1ia:,tu1, a „Bá11\'amt:nkás" 
szer" esztős?g-é:·ek azza l .  hÓO'\' hivj,)n 
Ö::-s.ie a 1}��'.o' Si..t·ah;:1novi,ta bári, á-;1,c ,  
be,·cx,2::,ú\"al a rr,�n◊-5:�( sz.éné-rt: hoo-,· 
mie &bb bán)-ász-je:mondattá vá jon �z 
a négy szó: .,min.ösegl szenet a t'a,uf. 
nak!" 

_Ehhez kérjük \ 'ajda e\·tár5 <s.>gíb--é 
ge, s. 

A R Á K O S I  F Ü T Ö H Á Z  "T É V E D É S E" 
A Szahad -� i'p de-:emb, r 1 1 - i  sz, .  

mc:i ban J vastuk. hogy a raI.;os1 tiítö
ház do:gozói december 7-,·el befejez
ték é,.; ten·üket. Ezt a közlé,l mi, a 
Land'.er Jármüjavító OV do:gozói 
örömmel , et tük tudomásul. Lg) aneb
ben a c•kkben a rákosi fütőh,,t dolgo
zói ielajfo loi ták, hogy a sztá'n•  mü
szok ideje a : ;; t t  600 darab fulója, 1-
tásos koc.;it készítenek el Szlálin e:v
lár;; szü 1etésnapjának tiszielelére. 

Ez a ielaján:ás gondo:kodóba ejfett 
bennünkef. E lhatarozluk, ho:r,· !apa�z
!a'.a!c,erére megyünk a rákosi fiitő
h.izba. Az elhatilr izási iet t követte 
December 1 5-�n dé,e:őtt háromtagú 
br gád menl a rák�6i fii öházba. hogy 
meg-nézze, m i l yen módszer szer'nl dol 
goznak a lűtöhaz kocsiJa\ ílo műhel, é
nek dolgozói. 

Mikor közö'tük a rúkosi lütöh.iz 
vezetői\·e,'., hogy m:én jöttünk, ö1öm• 
mel á l : tak rendelkezésünkre. de mikor 
azt hérdezlük: hogyan fogjátok meg

csmá!ni a 600 kocsit a sztá'ini-mii
szak a/a1/, - ak;;or l<itünl. hogy !é
,·edés van. Lgyanis a rákosi fütöh!iz 
vezetője, Iványi e!vlárs szerint a 600 
kocsinak az  e'készilése december 6-ló! 
értendő . .,Tehát - mondja ö - 11yi1-
uá11való, hogy e:irás történt a felaján
lás tárgyában". Egyébként megál lapi
lottuk, hogy 

naponta legfeljebb 25-30 futó
javitásos 1-ocsit tudnak elkészíteni, 

mert enné: többet az á l !orr.ás javító 
részlege befogadni nem képes. 

Anl' or ped g kér k lt•ónyi el •Llr· sa-t, hog\' . a Szabad •\ épfc,,z 1n: :zctl le,·e.enek eredet, pé'.d.i,nat mu
la;sa meg. kiderü l ! ,  hogy a · Szabad \ epben ú1n , an i n a. mint 'li!og-y 
az: .m á i'_ottuk. Ok azonban elf<Fj· 
tct1ek meg,rn,. hogy de,·ember 6-.-ó. 
én énye;. a öOO kocsijayílas lelaján
lasa. 

Engem, m'nt a Landler .\1ü, ek üze
m, tudó,itójá t  az készlet enn,•k a le
vélnek a megírására. hog-y nekünk a 
szoci a ,-ista munkayersenyben az a dalok 
heiyességére kii lönös<'n , g, aznunk 
kel l ,  mert a he:) fe'.eR ada iszo:gállalás 
a n:unka\'erseny lqi,ralását iogja 
eredményezni. Ezt  abból is l�wm, 
mert, ahogy ez a c'hk a Szabvd 
1\ éoben megjelent. már aznap dél 
előtl a Land'er ,\lü,ek koc,ioszto : \ a 
n n k  fulója,itásétt n?�ő ré�z'.e,g-e ·k1• 
!ogásolta és azt mondták ho,,,· ha\' i  
200-:?50 db kocs:ná l  tö,bbet�.lerület 
hiányában nem kbizithetnek. 

E képzelhelő ez, mert a rákaoi f1i'/j. 
háznak csak 1 5 rész he:ye ,·an, mmt  
a Landler üzemnek. 
_ _ J�érjíik a Szerl,eszlöségel, hogy a 
1ovoben a kapott adalokat jobban el
'enőrizzék és ha egy mód ,an rá, eit 
a fe'aján ' sst a rákosi fülőház ré,zére 
helye:;bitsék, mert ezzel vasutas dol
gozóink toyábbi vcrsenylcndületét 11, 
fokozzák. 

Vereckei János, 
a Landler Jenő Járm[ija\itó OV 

üzemi ludósi!ó ja 

A 6/D dolgozói a névszerinti bírálatot kérik 
l\emrég lapunk „Otközőjében" birá- , rolni ." ( Igaza van az elvtársak11al1, 11 

!alo! gyakoro tunk egy fontos ügvirat biralaiol e 'fogoc/iuk és fclhasznaljuk 
clve,ztése miatt. .\lost vá!aszoltak az tanácsukat munká11k fll<'J�javi/ására. 
0sztály dolgozói. Ezeket írják· ,1 szerk.) 

i\li ,  a 6 D osztály do1gozói örömmc' 
üdvözöljük a „Szocialista \lasútért" 
c1mu lap cikke,!, és kü lönösen az 
,,O/közö" ro\ a!ot, ahol épilő bírála
tokkal segít a lap a munkánk közben 
e'. követe!t hibák kiküszöbö!ését. 

At 1951 decP.mber 17- i  szám „Ulkó
zö"-be azonban •gy kis té,edes csú
szoll be, ugyanis „Császár és Bartha 
lrnrtárs�k ;zlahanovisla okle,él e lnye· 
réséhez szükséges- fel lerjesz'éséér!" 
nem a ö/D osztály, h �nem a 6/C o:;z. 
lá ly felelős - névszer'int Elek és Si •  
mon elvtársak. 

A jö\'öben kér.jük az „ütköző" anya 
::rát körültek'ntöbben megv;zsgál n ,  es 
ha lehel, □é\'szerinti_ birál!ltoka_l g)�kJ-

A tervteljesítés hírét 

azonnal továbbítják 

Ugyancsak a 6, D válaszol az „üt-
l 

lwzöber, '' megje;en és d b1irofuác1at 
k,jogásoló e kkiinkre. E/i,menk, 
hogy a fatelitö \'úllalat terulelje,ite· 
sérc vonatkozó tái.-1iratol egyik osz• 
tálytóL a mástkig lovábbilollák. A 
s.wkoszláty !cc>eleben ki{ejczr, hogy 
az illélékes előadóit .a Jii;;öben fcllét
lenü! rugalmasabban 1úr11ult cl ma1J 
és a tervte/je,izesre vrm.ilkozó öróm
ltirl postakönyv helye!! ,zemtilyesen 
fogják lováb.bll>ltll. 
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A szeretet és hála vállalásai 
A z egész országban, a vas,ú,t. l>erü· 

! etén. mimien üzemünkben és szol. 
g,álaii helyen, anélkül, hogy sz,erveze
teiruk erre te:hívták vo.l!lla dolgozói-n-k 
fiJ;rvelmét. e:indítot,ták a szere� és 
hála kifejezésének mOZ12".almáll Rákosi 
elvtára 60. 6ClÜ•le1ésnapjánaik tisztele
tére. Ewk a meg,nyi,lvánu!ások, ame
lvek dol1<ozóink !eJ!l!T)é;yebb érz.elmeil, 
1 dolo<0zó mal<"Va.r nép &ZA,'felei.4 vezére 
és tanítója, iránti rajonl!'Ó szerete(;e( és 
hálát jutta.tia k fejeílésre, � g:yürüz
nek lova, mi,,.t a hull ámok a viz h.á
tán. Mindil!' több és több dol�zó k,ap
osolódik a l(eZdemén�ez és mind 
többen, ezrek és tízezire!k ielenl'1reznek 
munkafela,i,á<nl áooékklal. hogy tamibi
zoriy&á1<Qt �ek érzései!<,ről. 

Már az új esztendő első n.apj.aitban 
11 most a �rmelffii ér!elrezleteken a 
hozzászóláook során számos öntudatos 
do,gozón); árt fel és fejezte ki Rákosi 
e1 vtárs i-ránt.i érze:meit és mon,dolta 
el, hog-y1an alkarja �Jtóképpen ü,rune
pel<ni J 952 március 9-ét, Rákosi Má
tvás s.züle!éSona-pját. Ezek a me12,nvi l 
vánulások a zt  mu'1.,aíják, hOl<"V dol4<ozó 
népünk, " közöltüik a vaoot,as dol,ao
zók, htda1ába<n vanna;k annak. ho,,v 

m't köszooneinek a magyar dolguzól,( 
vezérének. annoa!< a fél'fiún,aik, a,ki a 
felemelkedés útjára, a szocia , izmus 
építésének ú�jára vez,el�e őket. surető 
l[ondookodáooa1 va<n iiránluk és él)ili 
jövőiüke\. 

M,lri,; l;i1,;r,dk dolgw.óin,k R1'01!'DY. 
la•kozá.s.a,i �ai,t r.n•ft0•jilk. hogy 
ez a muoit;weJ'OOl'ly ered-ménveiiJ:Jen túl 
logia sz.árnvalni a másodilk mn-eresz
szus \iweletére im:lírort mun,1<.ave.r
sem,t. E.z egyben a'.llt jelenti, hol!Y se
gitenűnk keli a do:l!OZókat, &Zervez.et
tebbé kell t.enrri loou:leményezkeeiket. 

Amikor a va-sú!on li7Je<Zrek i,ndultal-. 
h,a;i:oha az új murnkoavernenv során, 
nein lehet közömbös, milkiérn lörtén,iiK 
az.. A november 7-e t iszteletére ;n,dilolt 
munkaverseiwhez ha�a„ kell a 
do�ók kez.demémezésé( s:zeí\ezehé 
termi é& a vál . a,1-áisoka,t a.z iizem, há· 
roms-zög és az éfen iáró dol,gozók be 
vonásával levél·ben �j,á.k ma jd el 
R. ákosi el vtá r.s,hoz. 
A z  ön,!ud,a,los dolgozók OOl<'/00 jól 

tud ják, hogy felajá01lá:sail<!ka' 
ails1kor tesznek jó szol l!'ália,t.ot feleme!ke
désünknek. ha a vasút s:ziik keresu
metsreleit 1gyekszün,k íe!&ámo:ni. 
Amel!e«, hogy eredmooveket keU el -
érnünk az anyag.meg,t,akari tás, az ön
költsél!'csöld<erutés, a mi,nőség:i mun:ka, 
a százaleKos túlteljesítés, a ha<tá,ridök 
111€gTÖvidilése sth. területén, �is 
telies oollval a munk,afegi-elem mel[
szilárditá&ára, s ezen keresztül a vo
natkésooek mel?'Szüntetésére kell !öre
ked-nünk Minden doli:?QZÓ ii:r;ekerz;zen, 
hog-v ooiá<t területén a legértéiresebbe! 
nvujtsa íel-a ián lás.íval Rákosi e,v.társ· 
nak Éppen ezért jól meg k<"l•l goodol 
ni a vállaláookat, hQl!'Y a'i!Ok érreiioe!-he
tők leirvenek. 

A vál'.alások, a nemes � 
alapia az ü.zem, 11-Jerve szolgálalli hely 
évi terve leg-ven. Ahol i lven tnég 
nincs, olt a nel[vedév; , vagv a hav1 
operatlv-terv a-lapján váliaJh,atnak dol 
i,nóink fe: aiánlásokat �tleg, 
Vil1!'\f brigád'ban. 

,\ teliesítményszáz-al& növeléséért 
való versengés ezyben a-rra Figyelmez
teti aiz ón1udalos dolgozóklat, hol!'Y 
még- fokow11Jahban vigyám.ana,k az 
üzemeinkben még- megbúvó jobboldali 
szoc,áldemokratár� és eitvéb ellensél[es 
eleme)< támadására .. akik mell'kisér:lk 
majd a normá<k fella.zílás.íva,I lékezoni 
a versenyt.. 

A veraeny nvilvá,nos&ágáit minden 
körü I mén vek kö-tött biztosítani kel 1 . 
Szakszen·ezet. a'ldiváinknak mozgósí
taniok kel I dolgozóinkat az üzemen 
belül a szakm.a 1-egjobb címéért fo'.yó 
versengésre. Rend6.reresen értékeljék. 
hOl!'Y ki az üzem lel!'iot,b eszterl!'álvosa, lakatosa művezetője. mérnöke, stb 
Népszerüsitsék az élenjárókat, a 6zt,a-

hanov,ístá,k és más ió ered'ményt elérő 
dolgozók nyujllsa<nak elivtá,rsi �itsé
g-et az elma.radóknak 

A .do1'!mók kezdeményezését segít· 
sék a míis:z;aki ér>telm·ség legjoib-bfai , 
terffll-tsék mel!' az elöíehéleleket a do! . 
l!'Ozók váJ l,a,láooinalk teI,jesíM6ére. 
A veroony·boo vá!l,a-Jit fe:ai.mlárok 

tel jesítése ala,pvetően iüg-JZ at
'ól, hO!nl a ml.l'lik.aiel!"·<'lmet a vasút 
területén m,: ven nrerték>oon i'lld fuk to
vább S?.id>árdft,ani. Ma1<ru; terme:ési 
eredményeik u.gv,a,nis ooak a mu111kaíe
('Yelem betartásá,y-al születhetnek. 
fa-ért me,g- kel,I teremteni a tár-sadalmi 
e!!eYiörzé.st. h� a,z fl1<'l,'&zemélyi fele
lOS&'g elv,e e,J ne mo,sódion és min
den:kor a2 i l letékes szolgálati hely, 
vagy üzem veilerője legven a lele!ös a 
ITIU!ikafeg-yelem beiartásáért. Az önrh.J· 
datos do!gozók mOZJ?Ó,sitsák iar&afüal 
a munbiegyel001 Ja,z.hói ellen. és ne 
riadjanak vriooza a mufi!ka�egyele;n 5o
roz.atos m�rlő!nek m6I!' ,az üzemből 
va-ló eJiávolitásától sem. A párts.zerve
zete1k<nek éos szaooszervezeti vezetölmek 1 táomog,afo'ok kell a szo!l!'álati vezető
ket minden olva,n ten¼enységükben, 
arne' �k a mun:kaf�el-em mees-zilár
dítására i•rá1n•vu l,iiak. 

Foko�bb mértékben fogla ll«-n.
nuok lreli! a 62Aroano\'i61-á!®!,t, ki�r 
ji,k fü,gyeiemmel termelési eredménvu 
loot, adjunk sieg,� munká.iukhm. 
Se�ít&ük So'la<l<mai tu<lásuk növelésében, 
,� dket a P.Iűs-zaki ábbtl.ép
z.ő körön belüli !,a.paszta a4<.'sere át
adá&r,a és a gyeneébb do1� olqt,a. 
t�ra. 

Rákosi el,vJf:,árs u�at muialolt a e»
i?Yar sz.t.am-novi&iáma-k a Sz,l>alháno
vistáik 1. Ol'lSIZl¼ros Kon,i;rres&z.usán 
mondott best;;édében. Szfahanovisitáillik 
mutass,auial< pél,dit,t a tool:,i doll!Qzók 
f eié m unkia1fer,a ián I rus.a,ilk meg->:élelében, 
lel jesít€6<elben és a:, önt,uda;os vas
feg-,·e. oo,ben. Mutoa&&an.ak példát a vo
Mlké:k;ek fel,zármolá�ában. a munkás• 
von.atok rendes ikö7,lekectt�n. 
Mtrt•a,s,,;.amtk példál! a \'q!'reh!a,j,tó &zol
gá;-a( s.ztalla novi&l-ái. az őszi forgalom
ban most julalmawrt élenjáró dol,gozók 
és s,egilsenek íe,,sz,ármo!ni a hanyag, lei
klisrneret!en, fel üleres mu,rl'kát, ameh,'01; 
előidéz' k a rnunkás'Von.a<!ok kesésé't. s 
ezá' tad kÖ'IJVeí ve iékezik a � 
építés ii:t-emélt. 
A SZOT elriöt<Sége >anUiir f.7-'én 

hozott ha�á rooa�ba,n m�ál I a .  
p.írja, hogy a,z ötéves terv ha,rma-d,lk. 
dön<lő évéloon a oopJ?azd,a&á'I!' előtt á l ló 
lelooaiok ll'lei?'Valooit>ás;, érdekében 
,,a szaks2ervezeü munkát oluan szín
vonalra kell eme/ni, hOf!.IJ hafhllilós se
l[ítsél!et tudion 1111uttcmi a terv teliesí
téséhi?z, a munkOiegyetem megszilárdí
tásához, az ak.adáll/Ok leküzdéséhez ... 
Lel[11enek a mílhe/11bizotlságok, a bi-
2atmiak a szociaJ�a munkaversenu 
sZeruezöi, a11JO•n szak.,zi,r,,ezeli ueceetők, 
akik az e/ső sorban harcolnak a tervek 
teliesítéséért, mun,kafef!11e/.em mef!:;,Zi• 
lárdításáért a szocialista munkavéde
lem IMf!.v«Jósitásöért folyó küzdelem
ben". 

A haofiároza,t !E!lhív minden clolJZOWl. 
hogy csatla-koz?Jék Rákosi elvtárs 60. 
szü!etásnapján,ak tisz.telefére kezdemé. 
nye� nemes versenyhez: ,,A sZak· 
szervezeti munkások és az öti1udatos 
szerue.ett dolf!ozók tef!uenek bizon11sá
fl.O/ Rákosi etutárs irán.t érzetJ! forró 
szeretetükről: muta.ssanak példát a 
temelö munkában, lelkesedésük/Ml. oda
adásukkal serkentsék úi munkahősiel
/ekre a dol-f!oZók s2áZezreit''. 

Vasutas Dolgozók! EgY'embe�kén! 
osa,U,aikozza-tok a nemes kezdeménve
�z és lelkes versenvvál la lása;,tok 
túlszárnvalá&áva•I, s.zi!ár-d munkafel!'Ye• 
lem révén szület� úi ere<lménvekikel, 
a vonoaíkésések mei;?6z-Ün�etésével. ne
gyedévi tervünk határidő elöili te! je· 
sítéséve! ké6zürjetek méltó módon ün
nepelrri Ráko6i ehiárs 60. 67.liileté.s
n,apfátl 
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Rákosi e/Mfprs születésnapjának tiszteletére, 
március 9-retbefejezem első negyedéves tsrvemet 

A vállal�soktzrivel készülnek dolgozóink 
A ruósgyöri v-as:nunk,á'SOk u�

den üzemben hata!mas lelilres · : 
és örömmel t-el,Ziniek munk.afel,aj áitbláso
kat a� öntudatos vasutu dol,go!?5k 
má-rcius 9. Rákosi eMárs 60. �

a m agyar nép ünnepére 

na.pia tisz.ie!etére. 
A Szolno4,á J ánrnüj,.wító OV ijoJeo

zója, Fehér Laios c-SÖ6Cler.e:ő bmitos 
versenvfelhívá55a·I fordult a,z ÜZffll 
öbbi do:gozójához. E.reioet írja tboooe: 

,,En, Fehér Laios, csősze171!W la
katos felmértem azt. a h(Jtatmas 
mun.Mt. á/doza,ikészséll,et, bátor 
he(1Jlállást, arnel.11et Rákosi Pivtárs 
tanu�írott a m.uUban és jelerwen 
egtJaránt. Látom a:al é.� mepurtö
ződ!em amx, ho1<11 amit tet.t ef!� 
éle:én át miértün�. a dd.,gazó ma
l[l/ar nép felemelkedése érdekében 
cselekedte. Rákosi eivtárs a Hor
thy t'érbírósáf! e!öt!, a,z akasztófa 
ám,1/ék.iban is ki1.artot.: elue mel
Mt. MéI! az utol.só S'ZÓ j� is 
ezt ln:mfl.ozldlia: �Ugyanoi11<1n har
ca<a ,•aI!l!ok a korn,muni=-u,,;,,,ak, 
mini uo!lam és Csak is,n,;.tJem., 
/rofl,/J bármi [ef!llf!n az én. ef!yéni 
sorsom, tu Ül[I/, amel!lér/ én har• 
ca/ok, győzni !01!''. Es lf.r;i5z.ött . .  , 
Jtr ,·,m közöttünk s;zere,elt Rákosi 
ewtáro·IJ'.trk, s«[Íll 1?ekim!k, r,ez,el. ben
niin!ret. 

Rákm;, �,/,qrs wa,l,i:: !el .v,ha 
nPm rar,a�:,ta{r t.rmn,/;,att hrrladun.k 
a boláol[ iÖt•Ö, fekmelkedésitn;R 2XÍ· 
le�. a szoc,alizmus felé, Ezért, 
szeretetem, megt-ec,.swésem i'6 /ui. 
1ám jefp,:U, Rákosi eJvtárs � pár-
tom. iránt - me1<fogadom. /,o(!IJ 
március 9-re, Rá.kosi elvtirrs 60 
szüfetésnapiának Hsz.te!etére ha,. 
madik terve,1em eilsö tllt'Jl[l!Mévi 
tereét befejezem. 

Ezenki<·iU vállaklm a 32'4--167-es
szri:mú, át.alakítás al� áJló miOZ• 
do""' rés;,ére az összes hidetl: es• 
meleg kenőcsöirezetéknek program
mnn felüli e/kérizit'éset már-rius 
�rlt. 

Rákosi t'Mars � 11árln,,i ir-ánii 
raf(aszkod<isomat, sureteiemet a 
lef!íobban, úl[q tv.dom. kifeiezni, ha 
öt.éves /Jervü.r>k maradéktalan és ha 
tárúiö előtti befeiezesét ie ·· 

S.zert� .a?: Ot"3Z�gban n...,y le!ke-s-odés&el majd minden üzemben elindult ut 
fár• az �tudiKos� doS,;�ink !!aq.yszor:ü kezde:menye�: n,in6s..éq.i_Leq.. Jobb .t, 
me�nyl�1leq �1, m�Dk.avaJ unnepelJOk tan,tómesterünk, a. ft'laqyar dOfqOZó n-'t) 
vezeránek, oz,,..eta,,t ft.il_<<>Si .iv_tólrsunkt>a+< 60. szllletésnapJát. KepünkOn „ ferenc
városi qurílodomb eqy1k bliqadJa �ppen meqbeszlilés,t tart a qur1W-sz<llletbftn. 
Molnar Károly elvtárs> �hanovista tolatásvezet,6 közli társaival, hoqy Rákosi 
elvtárs 60. sz:üietésnapJára vállalja_ hoqy a fajiaqos kocsimozqatást 97 sdzalékrói 100 számJélkra, a kocsit.>rtózl«>dási normát 1 05-r61 1 1 0  súzatél<ra a menet
rendszerü vonatind1tást pedlq �ú sz4zalé-l<ra teljesrti, Ezenkívül váUalt� � munkarfeqyelem m_.,itárdltásá,t a brlqildbóln, az iqau>hrtl-ati távolma-radá• felsz.im&, 
lását Jó politikai felYi láqos,t<i munkával. vagy szigorúbb eszközökkel. 

Molnár elvtárs és briqacija az elmuJt hóhapokban elérte hoq;y 2, óránkint 
3300 kocsit qurltott le. ' Ezért n:,,.lr trarmadízben 200-200 forint pén�Jutalomban 
reszesüttek. Balesetmentesen véqzik szolqálatukat a brig:id több taqjávat Galló 
Sándorral, Sára Józseffel és Szauer Jánoss..i minden esetben meqbes%4'Hk .§: 

=;:t�t és J6 kollektív munkával bl2,tositJ.1ik a téll szátlltási feladatof< te. 

�tem. E'Zt3ei a lif!ke � 
s zolft{ÍWm. 

Eppen. ezért én. Fehér Lajos a,;z 
zai a felhívással. fordulok áumü.nk 
min.den do/l[qzójá/102, hoi(q kezde
ménge2é5emhez mimtannyia,n ha· 
sarúóképpert csaliakczzafok. Ezzel 
hataintas csa,pá5t m.érü:nk békés 
�- minden. ellenségére." 

vliila.lta, hogy a magyar nép ü�
pére, R.ákooi elvtárs születésnapjára 1 
1 954. évi május havi tervét befejezi. 
Vereckei János elv-társ, lap,unk tudi 

A személ.,.. és munkffl4Ratok kesé�t négy széatékról 
másfél súzalékra 05Ölc:kentjWc: 

sítój.a siines írásai,ban számot: be a lt>
za j!ott rerme!ési éiiekezletek harci len, 
dület&ől, arn�v „bizonyítja, hogy dol
goz4in.k megértettek a ;a.nuár 12-éli 
megta,iott gaz.dasági vezetői aktivátt 
Gerő _elvtárs szavait és rnegszívk/té� 
Rákosi efotárs hozzászólását a munka
fef!Yelem kérdéséhez." 

Föúl-.Jári lla-íos ü� tfl<Msi� a,r 
ró! &Zá1'00,I be, � �ed afomás
iocl[almi dot� n.ae-y lelkeoodlé,ss,el 
ké&ziilneik m.írc·us 9-re. Lovas Gábor 
sz! a'hanov,is,1Ja mozidon,,-ve2et,ö és . b,M • 
giátlja v,áiij,a,lfa, hog-y az �áo&i sebe.,
sél?et 98 száza.'ékról l-o5-re EIIOO!i. A 
Ti&za•pál\audvar forl[.almi srofR'álat
ilevői : Cson.k-a .11:>zoof és Kalmár 
László íel,aián!O'litátk tel:ioo,�méeyük 5 
sizázalé1"k.al való ernel'ését. 

Kar/.ócai Sá>ndor &z;!a,hano\ua ko
csimester és bl'ig-ooja_ a,lcik !Tl06't nver
� el „Az őszi forf!a/om legiobb br/. 
!fádia'' cimEil és 900 fori'!lll iutaima! 
kap,ta1k, - vá>l laltá!k, hol!" a clecemberí 
1 17 száz,alékos eredmémrii!k,et márcioo 
9-re 1 25 száz,a1lékra emelik · é,s um,an
akkor vá!J,irltá'k. hrigá.ct,j'll'kban a,z ön
tudatos va61!egyelem bevez.et.éeé!. 

Székelµ Gyula ,·ooawezeto &reIJtélv
vonati brigácliáva-1 UITTM!l(;&ak most 
nyerte el „Az őszi forl!alom fl'�iobb 
személ //LOOn.ata.s bri(!ádia" cime( éf; 
ngya n,csa!k 900 forint iuila,!omban re
szesü lte}Q, 

vá�lalták, hogy a s�.emé'iy- és 
munká�vonatok késését a decem
beri 4 százalékról 1 .5 ,százalékra 

ci;ökkentik. 
Földvári eh-tár& ezotá� Íl!'Y folytatta 

besz1i.molóiát: . 
.,A Jó eredmények mellett nem feled

kezünk meq a munkafeqyelem lazitói 
ellent harcrol sem, akik ellen kím4iletlen 
szlqorral kilzdllnk, lqy Január 1 &.;ln 

ördöq Ferenc f6kalauzt, ald nyolc napot 
hiányzott lqazotatlanul, eltávolítottuk a 
szolqálatból. Uqyancs;,k teqnap . távoU
tottuk el Horváth IS'tván k<>csirendez6t, 
aki három nap szaba!fSáqát ISnkétlye&en 
nyolc napra emelte ft!I és amJkOt' ezért 
szolqálatl f6nöke meqbüntette, meq. 
taqadta a szolgálatot. 

tn úqy érZem, hoq,y �ajániásainkait 
nemcsak telJui�nl, hanem túl Is foqJul< 
szárnyalni és mindent elkövetünk, hoqy ezt a �un�afeqyelem meqszllárditáswal 
meqvalósltsuk, 

lqy tudjuk meqmwtatlll hál4nl<at 
Rákosi Mátyás etvtársnal<, clolgozó r,é. 
pllnkért folytatott ilnfeláldozó m,.tnki. 
Jáért." 

A. '/ll's.AV Péos,i Seertá:r teljesfünén}"· 
ibá-ben dol-gozol is, osatlak-OZtak a mu:n
k,a,versenyhez. Válla11ák, hogy jelenlegi 
265 ::.z.ázalékos áttagtel j,esltményüket 
márciUs 9-re 270 sz.á.zalekrn emelik. A 
sozertár dolgozói felajánlották, hogy 
el.ső negy�vi tervük� tíz nappal 
előbb befejezik 

A M,\V Esttaki ,Já<rmüjavíió OV-ben 
nagy lendiilettel folyik a munkafelaján 
lási moz.galom. A gépi megmunkáló 
műhely főmiivezetője, Tóth La jos elv· 
társ például Yálla!ta, hogy szá,zszáz.a
lékosan meg-szü-nteti a késés.eke( és 
igazola1 1an !ávolmarndá1,okat aizal, 
hogy a minisztertanács állal biztosított 
művezetői jogá,•al éllli fog. Ezen4<;vül 
kiszéresítik a Rőder-rnozl[3lmat, meg
S?,ÜnJetik a &záz s.záza lékon aluli tefje
s1t�yeket. Ugyanitt Somogyi József 
elvtan;, va,eszlergályos vállalta, hogy 
átlagos tel jesítményét 220-ról 245 szá. 
zalé'kra emeli éE 

V.ereckei elvtárs a 
� írj,a: 

kö�t 

„Nem volnánk képeset< felsor,,lni 
azoknak a .dqlqozóknak neveit, •1-tl� 
nap mint nap maQasan túlszárny:U,ák 
�;� ��:a':;!�t

a

; $:;:
0

.!19�'o7. P��ául � 
VII.  osztályban $züc.s János _fagépmun 
kás, eqyénl versenyző, Rákosi elvtár's 
s:i:ül<0tésnapjár� t<0tt felajániásbM e 
h,1v1 te.vét három naP.pal et6111> fejeai , 
��.t�:.�

i 

��"á!"�:�
6

i:::::t1:\;":!·� 
rlntra emelkedett. Az öntödénkt,en 
Opr-eha Joacltim vasönt6 246 százali• 
kos telJe.síbné-nyt ért el, napi keresete 
88 forint, a VIi i/a osztályban Poesz 
István esztergályos, aki vállalta Rák<>sl 
elvtárs születésnapjára, t,oqy ezévl 
tervét április f -re befejezi. 1 5-1 telje
sítménye 212  százalékra emelkedett '5 
napi keresete elérte a 87 forintot. 

Alig eqy hét alatt a Rákosi elvtárs 
születésnapjára felajánlók száma u 
e<:aYéni versenvz6knél 438 f6re. a 
brigádok száma 229-re emelked,rtt lqy 
keszUfnek tlzen,Unk dolqozöi szeretett 
Rákosi elvtársunk 60, születésnapJára, 
mert mint mondották: az eddiqi s,:o. 
ciallsta versenyeket túlszárnyaló e.red• 
ményekkel kfvánJ;il< e napot meqühn•• 
pefni.0 

Ugya,n,ez a léke,edé,; és öröm, hat ia 
át a többi üzemek dolgozóit is mint ahogy teveleroink és tudósítóink' jelentéseif?ől . ki_lünik. A vasutas dolgozók fela1anla5:3,kkat. vá!lalásaikkaf olJ.(an ktm.agaslo eredmények elérésére tÖ'!'ek !.Zenek, amellyel méltóan tudják bizonyítani érzéseiket, a szeretet a hala ég ragaszkodás érzéseit. 

ÜdvözöQük ..Az ószi lor/alom legjobb dol/ozója" címért indított verseny /yózteseit! -
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�VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Pápán jó eredményt értek el a D/Sl-oktatás terén 
Pártunk, személye en Rákosi elvtár$, 

az i!Júsig jóságos ,!.desapja nagy gon
dot fordít a fiata lok kö;:ött végzí:lndő 
munkár.a. A pártkongressiu on elhan6-
�o�t _ utmu�atá, a_l irányl _ 'UJlmak az 
1fJusag1 ·zövelse-g;ben folyo munkáknak. 
A pápai \'a útüze-mi Dl z-,._vettl \e
zetéiléfc- ezért J{akosi elvtar· iltmuta 
tásai ttanulmllny�lis.ával látott hozzá 
az oktatási év megszervezéséhez. A 
DISZ-veielö..sé-g gondllsan IÍ\18il1U:ma
ll)'Q&ta párlurk Politikai Bliotlsh:anuk 
1951 múlt 1 7-i, v.ilaminl a DISZ Köz
ponti Vezetőség oktatás meJsze-rvezé
sévl)l ka])C$ok\l� határozatát° és tuda
tosította • fiatalok között u okia tás, tanulás fontos,ságát. A D'SZ-fü,talok
nak mintegy 60 száuiléka be lett von
va a szern�-zet t  DISZ-oklatá-sba. Egy politikai kör � egy DISZ..ilapfokú poli• 
tdkai iskola indult meg. 

A párts�rvezet veietösife meirérte1 te Rákosi elvtars 11.zru1 tanítá
sát, hogy a DISZ csak akkor válik 
egy olyan szervezetté, ,,amely az 
e�sz lf Júsáa-ot pártunk vezetése 
alatt átfoJJa és a szocialista fe.llö• des szotiralatil>a áltltja . . .  ha &z
ues párlsttrveze1elnk a legi<omo-

Jyabban foghllkoznak vele". 
A páft zervezet �elö·égi ülésen 

t'öbb esetben meghallgatta e.s me,:
V:ltatta E1ryecli Antal elvtárs, DISZ
ti�kár beszámolóját a DISZ munkájá
rol és konkr6tan a D1SZ-oktatá� meg
&zervezéseröl. Se1rftséget nyujtott a 

nehézségek kiküszöböléséhez. A p4fl• 
s,iervezet t itkára és vezetőségi tagjai 
Jól ismerik a DISZ-oktahis pröblé!l'áit, 
mert r�nd.zere,.en ellenörzlk a pohtlk,11I 
t·ko14kat és besiélgetnt>k a OlSZ· 
propa,randish\kkal. A OISZ v-eiet6$ége 
az oktat1is �U\ llfta lan mentMn-.k biito
silasa érdekeben elbe zélgeMt a z.ol, 
gAla1i Wnökk�' i,s, f,:,Ivilligositó mun
kával elérte. hogy a s1:0lgaJatf f6nökök 
szívügyüknek tartják a DISZ-oktatá 
e!ö,;egité,;:ét é lehet!iYé te,1ik, hogy o 
fiataiok uon r,i6zlvegyenek. Ki ;, Erna 
á l lomásfőnök e!vtárs büszke arra, hogy 
hozzájárulhat a fiata1ok oktatásához. 
„Eo ma,i:am örülök legjobban, ha a 
fiatalol-: lelkibrneretesen � szívesen 
tanulnak, mert az oktatásban való rész. 
vétel meglatS2.ik a fiatalok termelő, 
munk�j11blin is. Sajnos. nekünk nem 
volt a lkalmunk ifjú -korunkban tanulni. 

A pápai vasut{lsfi84<1Jok siere:tllek ta. 
nu!ni. Renclszel'f'ilen é-s örömmel járnal; 
a politikai iskolára és a körök fog-hal
kooá · lra. Közülük többen egyszer sem 
hiányoztak. Külön ki kell eme:ni Györfíi 
Matild, Ro&ta Jenö, Timton Etel, N-ay 
Mária és Hansági Terú Ifiket. A. po• 
lltikai isko:a hallgatói bírálják az.oket, 
akik ig<1iolatlanul hiányoz'(llll( a foglat. 
kod-okröl. A hiányió t�m1ikat fel, 
keresik munkahelyeik� e.s ott mt1gya• 
rbdk meg, mennyire fontos il'. �hl• 
tásl>an való ré-si•�el, u iSko'ákra va-ló 
rend z-eres eljáds. PéldAul .tmlkm 
Renkó Marika több �tl>en elrnM-adt 
a foglalkodsokról, Umiiyi Em6 el-

m nt hozd a f(!Uiltázb1, elbtsz�lg�tett 
vele arról. milyen n.igy felel6s�ei ha• 
rul a D!SZ-t.a1okra e;; ezei, keresztül 
me{iérte;lte M oktat!ls jelentöséa'et. 
R�nkó Marik� komolyan veHt ezt 1 
besze!get4st és most egyik legaktlvabb 
laJja .i politikai lsl<olánsk. A polltlk.ii 
l�ko'ák itnvondll\ allandóan em�l
kedtk 

A ftalalok k�__zü!nek a pollilhal isko
lAr• � a vitákon üntánák o flllme
riit problimá:kat. Rill&, n fól szok
ta!- felkeuüllli Kovács Tlham6r, Tóth 
Margit, I<oval�zki László elvtársak. 

Az i,re<!,nény@k 111el<1>tt .izor1ban van
nak m� hiáfl,yossJfgok ill. Nem minden 
fiatal jar el rends.zeresen a poll11kal 
i. ko\á!r<1, 1ly� Lencse Zoltán, l(árolyi 
Gis1;ella

b
Po'.gár Anl,irl i,fjúmunkások. A 

vArosi ISZ-hl11Mtsó1, 11 pol itikai i�ko
lák beindítása után vis-z011ylag kevés 
�gl\�et -ad JZ lskol.a további munká
JAhoz. Euye§ DISX-poliUkal körökön 
elöford'lllnak méi;: fe.iyelmezetlens.égek. 

A DISZ vezetll�ége. a városi DISZ
lmol,tsá,g és a pártnervezet segit�éa:é
vel a 1111>.ikat az új évben klk(lsiöböli 
és el&eigitl ,a pollllk11l is,kolé'I{ szfnvQIUl
lá•llill•k t<>v,bbl em�lé!.�t A fiah,lok lel. 
lsme.dék., hogy a O!SZ

. 
Köiponti Veze

tös,ég decembe-r 29--30-1 ül�nek ha, 
tároza\a. valamint R4kosl elvtárs!lllk 
útmutató le�öla1'M llll1l'Y �l\1<éJ a 
PTSZ,munkÍOl!l meglévő hiányos&á11ok 
kljav!tásn 

Pete Imre, 
Pápa állOll)'l� politikai tisztje. 

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

� A társadalmi bíróság elbocsátásra javasolta 
•\ti�· a dévaványai állomásf önököt 
Január nel!'Yedikén . . . A reg1celi 

nyirkos időben siokall!•am.il forgalmas 
• békéscsabai Vécsei-utca. A va utas

sovány sertésöt Idcserélte u liilam 
köver hlz.ójival. 

dolli(oz.ók, akik csak tehetik, i11yekez- Olyasval"mivet is diosekedett. ho,ry 
nek a szakszervezeti székházba. Ott u 6 kézlel!'ylntésere u e�sz ns• 
akarnalk lenni és véleményülret akar- utas&áll sz�rajkba hfp, (ei\ll minden, 
iák nyilvánítani az els.ö hlrsadalml ezután pediic mej!'nyitla nyUR'iton 1 birósáQ"i tár11yalá.son. A tárgva lóterem sornmp6t, p rSl� t>it ai imperla!istik zsüfo>lásiit megt,elik. A,lJ liHomás dol- szer\'tnék é� ehhez 1·0 St"'ltöttirsu\,: �zól még most is felháborodással " 
táqzyaljak Nemes Sándor dévaványai nekik NM1t>s ándo; c16 elvbarátai. 
� l lomásf6nök népellenes tevékenvsé• Nt-mes, amikor t1z el'!enséll' usdlyéba 
1:tét. Itt vann,ik Dévavanváról !s és a keril lt és ll�neket feoseJ!t'II. alaoosan 
von-all több á llomása elküldte el!'y-két lebecsii!t� u öntudatos dol11ozók dlen
doll!'ozóját, hOJn• rés2t.egyene-k I Hir. �ez1l véh,ményét, ag-itáit a 11Art poli
i)'aláson. ti kája elll'n, d& uuv1makkor vedö• 
. A bíróság ta11iai élenjáró dol110zók- paizsul akarta felha�4lni a pártot 'ból. sztahanovista vasutasokból á l l ·  1 . . ti ' nah A vádirat felolvasásakor kiderül, am1ko� a r�ndörsé�&n ut mo11do 1, 
hOllY Nemes Sándor arra használta fel �Ol!'Y o a part t11,.-111löJ,t,1e. fü per�, 
állomasfő!'lökii ti�lsél!'ét, ho,ry kítnlt\'his, bitonyíüirn nem tudla. 

Caiklielyi von.olfönök menteni próba/Ja Nemest 
A vádíra-t felolvasása után a houli.· 

szólásokban a dolgozók szigorú, i _gaz• 
ságos ítéletet követe ltek. Polyák elv
társ például ezeket mondotta : 

.,Mily� munka /ellet Dévtwdnydn, 
'ahol nem mulk a dol((ozók /Ji.11/n.( a 
főnököt. mert az h/it mégis csa.11 fő
nök? Vaífon milyen vuetó l#1h1t az, 
aki csak okkor hailand6 a három. 
napos kocsiforduló érdekébM harcolni, 
ha o közellátás kedvez neki." 

Miskolci elvtárs Úl?'Y látta, hol{Y 
Nemes nem veszi vomolvan a t argya
lást, méQ' itt Is i.únyolód1k. Ez�el 1 -
becsilli a dolj?ozók bírósáR"ii.t. Arr� 
kérte a birósá1<ot, hoiry l,:rusá«os lté· 

lelet houon, nlvnnt. amelv ITIORfflU• 
tatja :  ak; népi demokráciánk tefl!ldt!
sét akadályona, arra l�ítit I mun. 
ki\sság vasökle. 

A hoz�á ió:líisok wrán mfR" 11kadt 
olyan dolgozó, akt meot�ni pró
bálta N eme.st, Cslkh@l!li vonalfl!nö� 
p•tdául ail mondotta. hC1izy N,mest 
ll{en J6 sukembem� elsllrendU 6 10-

misvez 1/!nek tart!a és hai,�1,talta, 
ho1tv &Zffkvofliilon jó munkat vélf"eit. 
Drhyovszk/ kartárs pedll!' Nemest ,.jó 
szaki,ml:um1ek és s-z1'14<:mí, ió féí11i;i4-
nek'' !�merte. .,Nekrm �e,mml bt1fom 
nem volt vele - rnondtilt1 -, Pflitl 
soká;g eff.yátf sZ,Olf<áltunk." 

Tudtam a búneiröl, df!. nJPli• c,alt föniikiim 

A liberális iiü, me;ralkvvó d l iás.- u@l uol�ti/atl ftlniS!i!iJm. blrdfotot 1u111 
forlalások közül is kirívó Tamcisi kar- 1wakol'fllhatok f1/li, tudtam a bllM/rlSl, 
társ hozzászólása: ,./ftavágos és ke· de mégis csak főnöktlm ii . , .  11,111 
meny�zű emberntk is111,r11,n Nemist, /!gyt1/rn1zl�/f,m. N,m,.m1l eddltt mé� 
l/zolgálatát kifogástalrMul leitta el, mi- stmml bajom nem uolt, lf BlkelttJI· 

Nem haft'Via s�égyenben . • .  

A KIS „VASUTAS'•: Apukám! Azt m�ndJ,k, hoqy aki lqy halá! Ja mell I ua
ládi pótlékot 6s a b•rrendez-ést, mint Te, - u aúqyelJ• maq,t , . .  &n Inkább 
elmeqr.1" helye-tted r-endesen uolqálatba, mert nem akarom, hoqy liÚCIY""...., 
m....-4 

csönje({/Pk id•ién Mf[le-™ ,'árt el." 
NtrMs. ai utolsó �ó Joir;ln, 1.8 évi 

:.iol,rálattí-t hona fel menlsé,rül. 
A blróaáJ? nután véleményt 1,yllvá

nltott '8 jllvaőlal<it tett NMTl�S Sá11dor 
elboc füldr�. miután blzonyftottnak 
vette a vádat. A javai;Jatot tavlratí lag 
közölték a sxel,\'edi MAY T1fUl,\'llt4ság 
vezetőjével, ,ki távirati váh1 l\ban 
�l ismorte e il\rsad11lm1 blróséir javas.
latának átvétl!!!ét. 

A bíróság-i tárgyalás után be iél • 
gtiltem néhfoy · doliroióval a társa• 
da 'ml blró�!lg 111üködés�röl. Szabó 
Mihaly kartársnak az vq: t II vél�mé
nyl', hog-y I tár Mlmi bírósál<'. tár
i,valásait l'(,n,ds�r�Herw kt»N, ho;:n, 
1 doigou\k l�lliobbjai, a 1h1ll{oi11k be
vonásllval ttél�t@t l�zon a muttha
fejl'yelem 1Hft61, al,l{n1!\nw-nk!\nl; !'llen
séJ:?11lvel azemb11n. Abban látta a hiá
nyossá1<Pt, hogy a TB 11@n1 el{\j! si<i
l!<)Pral ál l !tot<l•ll k<'r�\kérd6 ek elé a 
vildlott«t. 1--l l hn v()]t a•1.I i�. hl:ll!'V Nl'mes 
timU:lt tfZY•kl\t nó U:tiin Hliir rl lnté
uttnfk v�lle a bírótálf, hfllott többe! 
is tudtak volna mondani, mint nmit a 
biionylt�.ktl�, lár\�k kll. SMbd Mihály 
azt mondottl niéit, IIQJl'V I hibilll:at le 
lu,ll k01d�nl ll ftlvíihf!n. A t!l!"llld�lmi 
btr�i\,r lt�l@tt!t ht1lyl!in@l{ t1r(j11. 

Uin anf,nr nyllalko!olt Főldeit/ Pál 
t1lvtár� i&. Híbá1,t11tta, iigl{v ,1 'lll!'&ág 
n@m volt tlér cselekvő, nem éltek 
foga ikkal. Kíloi?Asoll-a, hORY az e1<yik 
VÁl!:IÓ, 

Jlu,kjs pilyllfllllJ!W "'lltP la f'11c, 
tú6 volt, hat ni1' lrnkor-11:U ko, 

bo1tAk ti tőle, 
Pu1ktú e�tk arr11 ludoll hiv!!tlo211i, 

hoin tit, ll'l�ll ijit b;il lorta. A'I.. ei:� 
tllr11yal�s frd��gét " ktimolw\• 
1rát YUt\\hutoUe, hotY A aiemb�il
tésl a vádló]d..al nem !eh@l@tl mell' 
@jteni tis a TB e!UII.: ,.paplm1" t� n111i;z
kodott u. rtél�t metlrnz11lolltlJHn. A 
tírR'yaJ-áson der(ilt nonbnn k; Clllk 
l1ruán.. holi!'V N,m„s á l lomhf/lnöJ, 
do!::l'(>llÓ n6pünk el lensi!ll'<) volt. Lt 
becsl'.llte • pár!, i mu!'l-kAsonlály ve
z,etősznepéit a 12:oci,a;liZirrtus ,Pilé61lben 
et tudato!>'dn •� •dalyozta , koosi 
forduló lesY.or!hl át. 

Tóth Lidia véleménye u. ho11y � 
TB jól működött. Az ltélel helye , 
mert megsértette a vasu!aalllill hír
nevét, annak t,ec;sület�be l,\'hoit. i\\i, 
nlll doflloZók is követef,Jük a lt)1l1tii�o
rúbb el,iárá�t a munkafe11yel(!m lozi
tóival, a dolgozó néµ tolvajaival 
ii:emben. Előbb.utóbb úQ'yis ki fo.lrjuk 
ie])erni a va\'fút iala�iát. 

öntudatos vHuta, do1it0zóink az.cal 
távoztak a TB lár17Yafádr6l1 holl'Y 8 
dolgozó nép el lensé1<e rövidesen el
veszf méltó bOntetését. 

S2ékely Jí11�, 
nepnevel6, Bikéecsabe-ál lomás, 

&ajbótudósitó 

A Szovjetunió vezetésével kiiziis erőre/ l,orcolunk 
• béke lenntartás#rt 

Német vasutasok levele 

lícd�'01 Barárahtk IN>dv1t11 Ellltítr�ak.l 
Az i-1Jforduld a/ltulmcívol a N�met 
Derru,ltratllms Ktil!társnság vasutasai, 
de Nyug•at-Németors;:ág valamennyi 
ha/adószellemű és békére vágyó 
vasutasa =uiibe,, s lestcnlrl a,11iözl1t· 
feinket és legjobb kívánságainkat to:
mácsoliuli 

A legnaauobb 'érd1tklödés11el kövei• 
Jük hazáJok fejlődésének ütemét, a 
8ioriulista epiMs, a bik1lermrl6� gyors 
rit111usól. ll bé� cr/jait slQ/gá/ó I tpil• 
/lezések gyors véflrlfltajlását is külő· 
nösen ai új vasútvonalak kiépírését. 

Rendkivüi örtx!'l1dl'/t1s nrim1111kra a 
ma1111a, 1111sút, , llaiiufi száflilá., del· 
gozóinri/, ftJJl&Jdse. Surrnc 1/liuá11a
tainl111t k�z:zü,k ki sikereitekkel kcp-

cso/�tba11, hlsun tudJu•. Mll!I a dl,I. 1azok how/1114s ttl/1slfm611uokrft k6p,
se/a a b,ke és na újjá,;pll/Js irddéhe11 
ha kiszabaáultak <IZ impfriol/,rtq, /ti: 
zsákmányolás 1ils elnyemuls Járma ,ú,l. 

A nagy S.Wfl}llttmi(i l/t 1116s, ,m,1/,rl 
közös erővel és elszántan harcolunk 
a békr fermtarr(!sáért, a népek boldo
nabb l!l�tMrt t,s mmrtország újból 
vald egységes!téséért. Mindezzel 
egybekötjük azt a ki1uínsá1ZQ! is, Ml.!! 
u jövő cltibrn si/wrillfön lfllfl{vo'ósí, 
tor1i - [eheii:iiitlg sutrint szelts alapo
km1 - az üzemi kiildilttsrgcs;,r;t II ml 
Birodalmi Va.sutu11(• üumel is a Ti 
t'tm�toilok liö;;ött, hogy m g/smrrhf'l• 
,ük 11g11m.ás mód.w:rtit, emitrúnyeit. 
nou11 e:uel is f/mtiMrsilk ornátaJ11� 
v�utasairuzk barát.agát, 

Nemzetközi szövetsé9ünk, 
a kínai és lengyel vasutas szakszervezet üdvözlete 

Az úi �i1en-dö a!kalmiiból $l!Qkszervez�i1nl!! tovdbb/ feJMdtlsjj 
a kínai vasuta&ak �ial,s�e-r- kívó11ju/e. fo,zadiók valam,n1111i IH111111,I 
ve� dilaz� •klál l ítá ú úiévl vasutas r1ev�be1J tt "'"tfllttr 1111su/1w11t 
iidvözle�ben fejezte ki • .!'Ila• ntímárt1. azrJn te.s/véri /flvii_nsti,,mk /d· 
gva,r V11sutasok il'itHi tc'kl· fl'ji,,:é�tit, kaflJJ 195a,be11 sik�rnt11 t.l• 
ván.ságait. Odv�let6t eue: 
fe,ieii be: ,, Vi'/áfl pr"!�cá,rja/ 

iesitsék a tr:rr,Jek.et haici/11/1, i: szeicl� 
/izmus ;01t6s1t rs II flilóRbéllo ITT8flS:?Í• 

IIÍÍÍJl,Je1'o lárdltása érdekél,tm''. ,gy,sü/i(fttk 4 
meflTJédésérei-

A. kn�, va;;utawk 11�a(. A Sdra1,ll\!di· éa Lé11ikötlekedclli 

szervtlretéi,e,k elnl:lke, Szla, Dolgozói. Nem1.etközl Szövetséttének 

nisz!o s�1aoha01\ el\'bf;, NI'- f!ítl!kára, SfoHon Mtmmi clvtál'II 

ket í-ria: .,A.e úi //Sllim(/ri al- Ull'VJflCS!l.k távir�lll•r üdvlizölle i ITIA• 

kalmtlbii: 111hir/11l's�n iiduó• rivar va�ufa� dolao;,,ók�t 61 •i ói H� 
zli/Jilk őnliket is ,�ri,ei// lendöben sok sikert kívánt a siotl&• 
meg,•alrultósáht>z to�ói>bt fümµ� épíi,§éb4>n é1 a béke védelmé· 
jel1mtő� sikerdlu•t, ,;a!11mi:Jt bt>11. 

KIRIL SZPÁSZOV OIMITROV LéVELE : 

,,FELAJÁNLÁSAIM AZ 1952-ES ESZTENDŐRE� 
Kl�II 5;1;pászgv Dlmitrov, a HÓ· 

,1 .. , ffil�ll1áz m&1:dQPlyYe�tilJ• le, 
Yolílltln llouán,ol lll'l'Ói. hoq

! 
orr. 

H ·••t!!ndill'0 mii YO!l flllil timíil 
,_tt i1 pilrmilk, C!i@rV@llk9V O vtir1-
na1<, a 1>á!'\ flitlti<ári!Aak, a ki!''• 
mát,YlliN, 

A köiöliem t!s � iófill-11mdr.1 
vMúl�lfum;:í�ok közöt-ti �i�mél V@i szer, 
z!ld� er�dm�n veként ai l 9!il -\ló év 1 1  
hó1rnplilllon II köveik@i/i @rnd1mlnv�kd 
'rtl1k @I: 

1- 700,000 l'lllllil torh@t 1 Uii11Jtfitll'lkl _, ?1 ,IIOO.OOO '"""" l'll'l' l<Jlamt�Fl't 
1!11Ytfll6 tíÁ 71 IU tó1'1yl@11@• ki !Oll'ti· 
l!'rt t11ttii11!1 ffl@.111 

2, mwt;,kilritlltlllftk 7U,500 '"""" 
uene•, 2'85 kq el limlafe!il/at és -lll· 
ziót és 82 kq kenőolaJal1 

�. é11 JTiaq;w, 1§.Q0Q ti;inm1 , t11rhet 
wlmottiltl' IWrf'liÍl'I foliil, affll a,11 0.000 
ltvíllil k�rill, 

A?, IQág-�� évr� 11 köv�Umz& M, 
tt i tnl @�l t�§c§1,(llf P 11/lrtnak @� v. Cm• 
v@11krJ11 �lvlár1rnilk: 

ll) l!l /9Sl,@S �11be11 l.ifl)(J,(J/)(J ff.l!UUJ 
t1',/11tl lflfl/111/f utHli/ttni, ml'/11/1/JI 
900.tl/l() /<.1111111 1/JhBF 1111r111ón feflil. ami 
11bµtJa2'Úfl,�4JW/l//1111k á§,líJt)./J(JO le1111 
ml'lf/tJkttrllá# Mtmf; 

b) ll/JI/U/lt'?Bn i<lií fJla/t 65.0(IO //i/f,J-
111,J/�,, /!J$3lillk mP[!.' 

e) mo.1tlmww1/a iflVÍ/d1141111k liő/lté• 
fll'I/ 1011n11/kfltHnltrFe11ke11t kllBne le�4-
ról /J.10 levtlrn m,éJklumliiifl; 

d) ,n�ttlttkt1rll111tk /OOO tonttn s1!�-
11fJI, mdy mef!tllkt1Flttis �rltlk8 l ,600,()/J() 
/eva; 

�l t1 p(IQtJ kit e/a//dflmdóst1Jlbiil 60() 
klloflrommot meglalwr1tu111i 150,000 
lt>uu órtéilliM: 

f) öt�ziírl 11JQJ1tlon11m0Mtl.,1 ha/11/nlt 
r;dgr8, melJ1ből fJ0(}.000 le111J }e/�lli 
!fll!Jl(akaritdst ;r1111i, 1/. 

Iioirvm1 érem el mlnile�eket �i ered
mé11veket: 

1 .  A fílt(lhá1,ban mlndlir 11orilo nn, 
és l!'vakran a ki-iíizlltt idő tl6tt jele
nek meg. 

2. Mi@ 16U P fUl/lhr\zba 111@nntlk a 
mu1�kárn, t�l�fof\ÖSSzekötioié b, I ' -
pek p nyi,0$ fur1111lmi1tliv11:, llkinl!I ar
rt\l t!rcl klödllt11. hugv kol vart M mo;
dm,vom éJ mikor érkezik 'l'l�II' • lí!lll
hbba, Ezt uért t�szern. hor.iv u id/l
m�I a moiclo11vl'l�k a vonathoz v@ló 
1lkem ., Jdllbet1 tllr!dnéi el6ké1illé-
1érc b�oszlhussam. 

3. Amint a mozdonv megc!rk�zfk, 
megbeszélést folytatok az átadó moz
donvvezetövel, akinél a mo�donv ál 
la0ota felől érdeklődöm. ame11nviben 
a leg!fcrvelmti!<!hb@n mN!'h1lla1toni �'
úton ,ulelt h lánYolilibokat fi hib4• 
kat. 

-

◄. Miután a mozdonyt étvtttem, a,1• 
f13k &a�Zll'i illk11tri\�ztft é„ 1 liitefelé• 
�él a legnl•pQijHbllafl átr1éz11m. I'.i lN1• 
llrz/lm, hogv 11 �egédm<'lidtinvvijzt\/1 
11lvlilr11 @ l0110��1'1 bflolaiozu,� � moi, 
donv l:\3s2e§ .súrlódó alkn!rliuPit, eu11, 
!\1n•11il, stb. 

II. Jól átrJtil!m @ hfl!'1llksztlrd!, �,c:
m�t �s vlz@! V@�ir� fel é� jól el&k�
szítem a mozdenv töiél, Miután miir 
a vonatra kapcsoltak á tné!.em a ve, 
Mttlot i�. amNmvibi:11 frnd§zerint a 
Vllll'Ollok 11t:�nőrév"I együtt tlhn16r• 
iiim n l i!wu�tik ti\mltá�@I 6R a kii• 
�iül!'k re11d.li@!lhHél. Vi!lftminl 8 vngo
rmk li� 11i üt l@zll� kll7.iltti t�vo!§h'ol, 
rrnlwgv a @nrnlvl'!riv t,í l li!Y-li, vogv 
llllll'Vflfl @WfP§ l@gv�ll. A� er� 
m�qluiiott kHP�§ohísok lmmolv "l l!!n• 
t\ l l Ast olwinak a kijflVflfrikbHfl m�flet, 
kn,brn. A kGPt'' lás<Jk iií beó l l ít4dv11I 
f@l@§le!;f�§ §Uf!@dí:Í§ krrü lh�!ll rl. �mi 
ni!ha tlibb§llb tonn11 lmltlelmrnl 
@ln'@<n!/í. 

!i. Mit>li!it a vr,n@t intlul. kaf!ei;nla!• 
ba lép�k a M�!'la /t>Fg�lfllislával, ijltl, 
t/11 „zlil,:I utea" = siabad ót blz!1;1i;!, 
tásrH kérffil. 

'f. Menetki!zbe,i ü"velek arr�. hoay 
i::vön1<ébb tűzzel do!gczzam ,!,, a vl�• 
m,rllOv@g f11l<lifl' ér/1 vltt!ll é· a lcg· 
flgvelme!leblm1 ltihur.11Almn n úl oro, 
1 1 1 1111 n vqnat kl}nnvebb �ly�z�t6s6rc. 

l".zelt a felai!lr1 lh1lm az 195�-fi 
évre. 

Közérdekű rendeletek 

1 / 1 01111, ( 1 .  II. )  !llW'!'• Ag jllqrr,! vll!l/1.· 
hllok il l!t! Flntond/l b11t111•óg1 bizto-
l�tf &b:J.�•t@trµ��a ��fl� laf��f· llt"IJ, 
ri,vaPe�ás sz4bll!yza1,ii,a1< l<fadll•á�6! 
8�4)16 �01}/ l !lal . 1;,.:11, 11,) M, T. Nimú 
rend�IN helygijb'l4!1e, 
4/111.'3, (1. H ,) P. M ;  /1 �zetl�mf sza:bt«Hoghill<ozá•tl•I< •d•\lllnak levo11t,, 
útján való beszedéséröl. 

A M1qyar Allamva1ulal< hl11•tafos fap. 
J'llói: 

T80ll/17 / lll51. 1/4,: A 1ubwá1-
llf)'@kk@l kapo110Jijl,o,i egy11 kérr:l.H'k 
j�,t1i'1flíev<I. A., ,,.. 1 9�2. •"1 
iUbilclJági,liAj ül@mlgrvok il l<lltzl lt
i@, fii! l@fj@�i\flff -� JóVlif'U>JlY/1•<1, 
,e10/2<17 /Hl� l .  M. P, M.: Ar. állam• 
vasúti deJ�,izól< fegcVe'ml szab�'"�•t•• 
0040/110/19�1. · l/1. e., Az tll6ll óvl 
munkaverseny feltételei. 

1 44/3/llláll. MAV Filkv. C. C5 MLl: 
Tanfolyam! és eg)•éb klk�pzéssel kap. 
csohHQ� ll'llezlcedtfek. 
363/3/111&3. 1/13. A. m Hl., l9.i2 . .  Jan. 
1 l)): A� 11U1iil1UozA �••t�n Járó háro_m
hiY! kéagpéazJárandooag megszun
iletése, 
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Országos értekezleten tárgyalták A román közlekedésügyi miniszter látogatása 

a pályafennta rtási dolgozók a munkafegyelem kérdéseit 
Január 10-én országos él"lekezletre 

\ 
és általában lényegesen csökkenfottiik 

ültei össze a Royal épületében a pá- a vágányzárak ídöiartamát. Az ön
lyailenntartás dolg��ói., . . _ . kezelési kocsik rakodási idejének át-

Az értekezlet eloadoJ.8 • S1:ran.y! Jo- l 31<
a az öszi  íorl!"alom ala.tt 1 .2 órára 

zsef elvtárs volt, a Vasuli Foosztaly 6. • . . . .. . 
szakosztályának vezetője. Surányi elv- csekken! es ezzel 1s segitettuk a kocst• 

társ az építési és pályafenntartási forduló meggyorsításá'. 
szakszolgálat 1 951 -ben elért eredmé- Beie!jeztük és a forgalomn,ak átadtuk 
nyewel és azokkal a hibákkal és hiá- mindazokat az országos jelentőségű 
nr�sá_iro_k½al l?glalko_zott,_ m�lyela.l�k munkákat folyta:ta -. amelyek 
ktk'Us'.l;'bol�s_e revé�. b1ztos1ta111 hw!ak 1 95 1 .  élii tervünk súlypontját képez-
az 1952. ev1 megnovekedett felada,ok t "k. E k k" •1 emrt v ·  végrehajtását e ze ozu meg I em a ac-

A lt · ben
. 

bb •J...M.'b ' b" l As:iód közöt'i új vasútvonal  építését, 
mu ev nagyo pa,Jtdu! a o . " d k " . . . - 1 • ·t ·  

származó balesetek nélkül bi?.;tosíto·tuk a nOj!"ra sza ·a I u t vasu ,vona _ _  e�1 e-

a for!lalom lebonyolítását - kezdte sét, a Pusztaszabok:s-S2raltnvaros 
bészéd.ét. - A vasútüze111i é,;-ek�1.let közötti v.asútvonal átépit�ét, a Sze
hetározatainak megfelelö�n az őszi rencs-Sá'oraljaújhely közötti második 
forga lom idejére vagany helyreá:lítását. Budapest� 

me�lárdítottuk a vágánydri Ferencváros személypályaudvar átépi-
fegyelmet lését és így tovább. 

Sza/agszeiú pályalennfart6s 

Er.edményes kísérleteket folytattunk 
il Szovjetunió pályafenntartási szolgá
latánál meghonosodott szalag-szerű 
pi\lyafenntartas hazai megvalósításá
n: és a szerzett tapasztalatok l ehető
vé teszik az Hven rendszerű fenn·artás 
szélesebb körökben való elterjesztését. 
Különösen kitünt ebben a munkában 
Fehér László pályamester. 

Elmondotta. hogy jelen•ős előre• 
haladást értek el az eimul t  év folya-. 
mán a Sz,tahanov-mozgalom és ai ÚJÍ
tási mozgalom terén. Amíg 1950 de
cemberében mindössie 52 sztahanovis. 
ta volt, 1 951 végére már 1 054 dolgozó 
kapott sztahanovista oklevelet. Az újí

tási mozga:om fejiödésére mi sem jel
lemzőbb, hog-y az elmult év 1 1  hónap
jában az elfogadott újítási javaslatok. 
eg-yéni megtakari'tása közel nyolc és 
félmillió forint ér'ékű. 1 

Hogyan jelentkezik 
a bérrendezés 

a pá/yalenntarlúsnal 

Surányi elvtárs ezután a va�utas 
tfo!gozók bérrendezésél-ől beszélt és 
hangsúlyoru, hogy 'ennek során a 

pál)•afenntar•ás1 szakswlgii!atná't küró. 
nösen a műszaki dolgozók értek el 
jelentékeny fizetéseme:kedést. Igy pél
dául Ladányi Jenö lönrernök, aki csa
l ádi pótlékkal együtt november hónap
ra 1 1 49 forint fizetést kapott, a de
cember elsején hatá!yba lépett. 

i1talános béremelés következtében 

1 149 forintról 1 458 forintra emel
kedett a fizetése, a bérrendezés 
következtében a 39. bérosz-tályba 
keriilt és összes illetménye január 
hónapban me}lhaladla az 1600 forin
tot, va gyls novemberi fizetésének 

1 43 száza!ékát. 
Varga József főpályamester esetében 

pedig a kövekezőképp� a l-akulnak a 
számok. November hónapra 743, de
cember hónapra 9 1 6  forint i l !etményt 
kapott. Január havi il te•ménye, a bér
rendezés után már november havi fize
tésének 16'4 százalékára, 1 2 1 9  forint
ra emel kedik. Ezek a számok is  éke
sen bizonyílják, hogy pártunk és kor
mányza'unk anyagilag is megbecsülte 
azokna k  a dolgozóknak a munkáját, 
akik fe'adataiknak megfelelve, munká
jukat jól vég&ték. 

Amikor csupán egy vállalatn6I tt:;bb mint lélmilli6 

munkanap vész el igazolatlan mulaszt6solc következtében 

Surányi elvtárs ezután a munka-
1 

nézö magatartásnak bizonyítéka pel• 
fegyelem kérdéséről beszélt. Hang- dául. hogy az �mu t esztendő'ben, 
súl_yoz�a, hogy _ nem sike:ült ezen . a egyedül a pá lyaépi'Ő vállalatnál 
t�ruleten a k1vant er�dmenyeke_t e(&• 577_000 munkanap nszett el igU&-
m. A legye mezetlenseizek csakis UI!"\ 1 ti I zt · k k " t1' zt ·b terebélyesedbet'"ek el, hogy a pálya- a an mu as uo ov-e e e � 
m<!8terek, épflésvezetök, osztá:vmérnö. Ez kereken 2300 embernek az eYI 
kök nem éltek azokkal a jÖgokkal, munl.ája. 

amelyeke' számukra a fennálló sza- Cgyanennek bizon) ltéka a,:, hogy a 
bályok biz<tosítanak. Ennek a laza, el- kisújszál lás i osztálymérnökseg mind. 

össze 10 forintra büntette Francz Gás
pár pályaőr(, aki szo)gála •ában el 
a ludt, Cinege Vincét pedig 5 forintra, 
mert munkahelyét munkaidő alatt ön
kényesen elhagyta. 

Elősegíti a laza munkafegyelmet a 
pályamestereknek maga-'ertása, mert 
nem élnek a részükre biztosított fe
gyelmi jogokkal ,  hogy jó fiúk marad
j anak. Igen kevés még azoknak a pá
lyamestereknEik a száma, akik hel<yesen 
nyúlnak ehhez a kérdéshez. I lyen a 
Győri Oszitálymérnökség 3-as pálya• 
mesteri szakaszának pály�mestere, aki 
hanyag munkábajárásért, vagy a 
munkaidő a la tti lógásér' több ízben 
büntetést szabott ki. 

Továbbiakban hangsúlyoz1a, hogy 
a munkafegyelem terén semmiféle el
nézésnek, va-gy }"az-aságna k helye 
nincs. 

Surányi elvtárs a munkafegyelem 
különböző me�yilvánulásáról beszélt, 
maid kifogásolta, hogy a munkakönyv 
kiá "itása iekinte'iében is hibák merül. 
nek fe'i. A sztálinvárosi épitésvezetö
ségnél például 200 olyan dolgozót 
fogla lkoz•�ttak, akik munkakönyvvel 
nem rendel keztek. 

Surányi elvtárs ezután a tervszerüt. 
lenség kérdésével fogla lkozott és 
h,an!!"5úlyozta. hogy ez a hiba jelen
tékeny mértékben a minisztériumböl 

Az etmutt napokban hazánkba érkezett Auqustin Alexa elvtárs. a Rom�n 
NfJpköztársas.áq közlekedésüqyi minisztere, hoqy Bebri11s elvt-irssal a ket' baráti 
népet érdekfö közlekedesi kérdéseket meqtárqyalják Alexa elvtárs tát.oQatást 
tettt Sztáfinvárosban, a SZ'táJinvárosi vasűté.pítőkkel · hosszasan elbeszélqetett. 
M.ásnap meqtekintett.e a Landfer--múVeket. A román miniszter kitw,ö maqyarsáq
qal érdeklödött az üz.em problémái. iránti. A lberti Gyuta .szt.ahánovista �terq.ái
fyostol pé--tdául azt kerdezte: hoi tart a terv teHesitésében? Alberti elvtá-i"S rámu
tatott a qépéhez kö»el álló nagy táblára, amelyen ott áHt: ,,1 952 szeptember". 
A miniszter mosolyqott.. meleqen qratutált kitünö d<>lqo.zönkna.k. Képünkön Alex� 
elvtárs Németh János elvtárssal. a mo-zdonyosztáfy ve:zetöjiv-el és Monoki Zof
tánfl.e eszterqályo.s átkepz6ssel beszélqet a foyamatba't,. lé-vö munkákról Auqus
tin Alexa elvtársat. m.aqyar nyelven mondott búcsús.ravai után, aZi üzem dolqo
zói naoy tapssal kő.sz.öntötték és hosszan éJtettéik a román M ffliaQYM nép 
baráts;iq.íwt. 

indul ki. 
Az építési Es p.i1yafenntarfül S?.ak- A minisztertanács és a SZOT határozata 
osrlály u elmult tervivben nem i.J 
tudta bórt05ítani a t«'JSZerii mun- az 1951. évi terv /Jatáriaő előtti befejezéséért 

lcáltatás elöfeltételdl. 
Nem biz'osítotfa. hogy a műszaki ter- indított verseny győzteseinek jutalmazásáról 
vek a munka végrehajtása előtt a ki- . . . . • • . • . . • 
vitelezö szervek rendelkezésére ál lja- A m�gyar dol���o nep sikerre} ha_J·

, 
Az a l lom�s ko<;s�t�rt'ozk�das1 tervet 

nak. A szakosvtályok nem segítik az �ot�a vegre . az otey�s terv _ masod,k 1 1 5. a kocs1mozd1tas1 tervet 104, a 
építési és pá}yafen°'artási szakszol- cy�nek t�rvet. A gy:trtP:t' teJJ� t�1me- tehervonatok terhclé�i tervét pedig 1 07 
gáiatol a tervszerű munkitlta1.ásban. les� terv�_t l03.4 sz31;alekra t_elies,tett� 

1 

százalékra teljesítette. Az irányvona• 
Ezután a Guda-JD?U!lom kérdésé- �;:i:�s

é�!�":�e� te�:e��::�;s:;e,:::� tok tervteljesítése 125.5 százalékot 
vel foglalkozva mega n apí't>tta, hogy 1 - t k 'k . 00.. . ért el 
sem a műszaki vezetés. S1lm a moz- ese,_ az_ �nyag a_ are ossa?", a m �se!I · • . 
g-almi szervek nem teliek meg min- �•gJa'.'.1.t asa teren . • A s1lc�rek don�o Az aHornas dolg<>l!ói 50.000 forint 

dent 3 mozga lom kiszéle:,rtése érdeké-
, 

teny�zoJe a aolgozolc alkoto_ lrezdeme- pénzjutalomban és dicsérő elismerés

ben A Magasépítményi Os1."áiymér- nyezese, . 
az egyre s_ze_fe�edo • mun�a- ben részesülnek. 

nökség VI-os páiyamesleri szakaszán �erse�y es a gazda_sag, vezeyés SLm• A Magyar Népköztársaság Minísz• 
35 

• 
k "" t:....•, 

. 
1„ L-f ,onalanak emelkede,;c,. Az elerl ered- t t . S �a.z,se u .,. .. e.e mcr_e _u ""'; on. . mények dolgozó népünk fWlR'Y győzel- er anacsa és a zakszervezetek Or-

goml,vu hever hosszu ido ota. mét jelentik az ötéves tervért, a bé· szágos Tanksának elnöksége felhívja 
�anakkor a 3. sz,akaszon lévö rak- kéért vívott harcban. a munl,,ás-Okat, alkalmazottakat, műve• 
tárépítkezésné! betongömh\ ashiány A minisztertanács és a Szakszerve· ,zetőket, mestereket, technikusokat, 
miatt elmaradnak t k o 

· T · · · · ze e _ �zagos anac6ana'k _ elnöl,,sege; mérnököket, az üzemek és vá llalatok 
Beszéde végén a munká akadalJO· - a m1111sztereknek az 1l letekes s1:a1!:

zó bürokratizmusról, az ellenör,.és la- szervezetek elnökségeivel egyetértlés
zaságáról emlékezett meg. n,ajd a ben ctöterjesztett javaslatára - az . 
munkave.-sen:, eredménveit és hiánvos- 195 1 . évi terv határidő előtti bele�zé
ságalf fogla:ta össze a szovje, moz.- séért és túlteljesíléséért indított sz.o
�mak tükrében. cialista munkaverseny eredményét ( az 

Suranyt elvtárs beszéde atán meg- alábbiakban állapítja m�g: 
kezdőd' ek a hozzászól ások, amelyről 
lapunk legközelebbi S?.ámában számo. 
lunk be. 

A közlekedésben 

Termelés i értekez leteink fei l ödést mutatnak 

A Yet'set1T második helyezettje 
A MAV FERENCVAROOI 

A LLOMAS. 

igazgatóit, hogy az 1952. évi tervek 
sikeres ieljesitése és lúlteljesítése te
rén kövessék az élenjárók példáját. 
Az 1952. évi terv minden egyes nap
jára elöírt tervfeladat teljesítésével és 
hílteljesítésével érjenek el új sikereket, 
tárják fel a termelés újabb rejtett tar
talékait, a munkaverseny lendületének 
fokozásával biztosítsák az ötéves terv 
harmadik évének célkítüzé9cit 

Az újÍiást elkenő hii rok:raták 
akadályozzák az új íió-mozgalom 

.kiterjesziését 

A SZOT határoz,ata érte!mében ra- iet, ma·id bi-zalmi csoportértekezlet kö
nuár 3-12-e között terme·es · értekez - vet te. A jó mozjlósításnak tu.ajdonit
leteket kei lett üzemeinkben tartani. A haló, ho2Y a mozdony,·eze(ők ré, 
termelési értekez 'etek előkészületeinek szére meirtar'.o\t termelési éf"tekezlelen 
el leflőrzése azt bizonyítja, hol!"Y szer- 1 30-an ve!iek részt és az értekezlet 
vezeteink a SZOT-határozat szellemé- végig lendületes és értékes volt. 
ben, a vasút éle'ét visszatükrözö ter A term�lési értekez'etek beszámoló 

rz�
s

�k é���:�:!:�:� �:;1�:����ák �� az elöző értekezletekhez viszonyí;va, 

üzemi bizottság:. i l letve összbizaimi ugya,ncsak javulást mu\.atnak. A leg-
6rtek.ezletekel. tárgyaljá<k a munkafe. több beszámo'ó éles hane-on vetette 
iye1em, a ten1.eljesítés kérdéséi, a t-er - fel a munl�afegye!em 1-az itóiva,I szem
melést gátló körülményeket és a közölt ben tanusilott helytelen mag-atartáso
&�mpontokat a b5za.:miak csoportérte- kat. A beszámolóRban azonban kevés 
ke�l��en --:it!� _a _dol�oz<;\k kö1.é. A 

1 
�i�á lat  hangz_?tt el a szakszolgál,a-i Haman l(ato futőhaznaJ peldaul az O.B- 1e,sőbb vezetosz.ervei, a szaksl.ervezet 

értekezletet műhelyb1zottsági énekez- és a pártszervezetek felé. 

Miről beszéltek a dolgozók 

A hozzászólások általában felvetett 
problémákhoz kapcsolódtak. A műszaki 
do l!"0zók bírálták a l!"épkarbantartás 

h1ányossál!"ail és a, műszaki veze.ök 
mulasztásait. A munkafegyelem kérdésében sok
helyen maguk a dolgozók bélye,g-ezték 
meg a munkafej!"yelem lazitóit és kér
ték büntetésüket, vaizy az üzemböl 
való elbocsátásukat .  Szentes ál lorná• 
s:in. például Marosán Mária, kemény 
b1ralatot mondot t  Balof<h Jánosné vo
nankísérő fe'.et-t, aki köz.el egy hónap'g 
nem ie:enikezett szo'.l!"álattételre. Ja
vasolta, hogy távolítsák el a vasüt kötel�éből. A Miskolci Fűtőháznál Tóth 
László mozdonyvezető. a fűtőház terüJ�téröl eltávolított nég\t fel!"\·elemlazí
tora ezeket mondotta: .,Megérdemelték 
a sorsukat. mert mi is de államunk ts 
súlyos�": érz; hatását 'a /ÓflÓSok rossz 
111unka.1anak. Azt hiszem na11yor1 sokan 
tanulhattak a történtekből.'' 

Doll!"Ozóink ön,uda!os része felhasz
ná lta a termelési ér1ekezleteket arra 
hol!'Y helyes fe'a jánlásokkal tovább 
sz-éle�_ítsék � muf\ka�ersenyt, a Gazda-, 
• Roder- es a Oeak-mozgalmakat. A 
ceglMi fütónázná} pé'.dául Gurdácsi 
és Pat/1.i mozdonyvezetők vá' 'alták 
e{!"v egy szakmailal!" e:maradt fütö fel
karolását. Ugyanitt Mayer István moz• 

donyvezető vállal1a, h� 25.000 kilo
méterről 30.000-re eme'.i teljesítmé
n} él a „mo:,ástól-mosásig" -mOZiQ"alom· 
ban. Budapest l(e'eti-pálvaudvaron 
Jeni sztahánovista kocsikezelö vállaita 
a keree,kedeimi szo, g-álatnál  a száz 
száza,lékon aluli dol gozók J)atronálá
sál. UJ?yanibt a Műszaki Koce,ihiva.tal
nál 

valamennyi művezető csatlakozott 
• Deák-moz�lomhoz, hon no
vember 30-ig beleje.zck eúvi ter-

vüket. 
Az eredmém ek mellett azonban hiá• 

nyossá.gokat is tapasztaltunk. A szer. 
vezésnél mél!" mindig fékez 8 mecha
nizmus. A beszámo,ókná! sok helyen 
a termelési kérdéseket nem vita.tták 
meg- kellőképpen, hanem a munkafe
l!"Yelem kérdését tárgyalták. 1-/éhány 
helyen egyenruhae'. látá,; é6 tüzelőanyag 
problémák kerültek lelsz.íme. 

A munkafe2Yelem kérdését el(Yes 
szolg-á lati veze:ők. vagy üzemi bizott
sál!"ok liberál san keze'.ik. A Ferencvá
rosi Fűtőluízná, például Wittinf[er fő
mérnök nem említette m� névszerinl 
a f�yelem lazítóit és amikor ezél"t 
bírálatot kapott. válaszában ki ielen
teae, hoj!"v nem híve a „pel/engér�zés
nek". Az üzemi bizottsáJlllak ar-ra kell. 

törekednie, h�· erienörizze a Munka 
Törv:énykönyv kövelkeretes végrehaj
tását a szakszol,e-álatnál .  

Ha a termelési értekezletek tapas1.
talata t összef()j1":a l juk, mej!"á '. lapí-hat
iuk. hOl!"Y az előző értekezletekhez vi
szonyítva 1ermelésj értekez!eleink fej· 
lődést mulatnak. Növekedett az érte
kezletek változa lossáe-a,. A dol!lozók 
mindinkább érzik ezeknek a termelési 
értek�zleleknek a szükségességét. ahol 
bírálat formá,jában fel tárhatja a ter 
me1ést e-átló körülményeket. Az érlP 
kezleteket mosl olyirányba kell terelni, 
hOl?Y ja,·asialokat és h atározatokat is 
hozzanak a fettárt hiányosságok ki

küszöbölésére. Oze.rni bízott · ál!"aink pe. 
dil!" több gondosságc!!al járjanak el az 
elökészítés és szervezés terén, javít
sák meg al!"itációs munká juka·t és 
harcoljanak a szervezés terén tapasz
tal! bürokratizmus ellen. 

KI A HIBÁS 
A VONATKÉSÉSEKÉRT ?  

A MUNKA.SVONAT UTASA: Dráqa J6 
munkásvonatl Te kapod a teqJobb moz
donyvezet6t, a. legjobb $Zenet. minden 
vonat félreáll el61ed, miért nem kkfee 
kedsz rendesen, hoqy ne kelljen miat
tad mindlq elkésnen, a munkából . • •  
Vaqy tatán nem is te vaqy a hibás) , ,..  

Sza1<sun,ezetünk elnöksége a SZOT 
határoLala a lapján megviz�gálta az 
újitási mozgalmat és mél!" mull év 
augusztus 27-én hataroza tot hozott a 
Sztahánov- és újitómooR"alom ter�n 
fennálló hiún yosságok felszámolására. 
Az azóta eltelt idö azi. mu tatja, hogy 
a határozatot számos terü leten sike
rült \"égrehaJtani .  Eredménye ink mel
lett azonban hiányosságok is la pasz
talhat<Ík újítási mo11gHlmunkban 

Hibák mutatkoztak a terü leti és 
üzemi biwttságok munkájában, akik 
már többször kaplak felszólítást az 
újítási és észszerűsítési bizottságok 
megá l l.apitására, löbh területen még 
ma sem hozták létre. mé,g- egyes terü
leti bizottságon a központunk felé, 
valótlan adatot juttatott el a bizotts.í-
gok működésével kapcsola tban. Pécs 
területi bizottsága példúul  beirla je-
lentésébe, hogy a domhóvári fütöhh 
ban újitó- észszerüsítési bizolts.ig mű
ködik az OB mellett. 

Ellenörzésünlc so.-án kiderült. hogy 
a bizotts.ágot csak ellenőrzésünk 

után a laldtják meg. 
H1ánvossáj!11ak tudható be területi b'

Z?t(ságaink . r�széről, hogy az igazga
tosagokon UJ l last targyalásokra a 
szakszervezet részéről nem jelöltek 
á l landó bizottsági laj!"o( és így sok 
esetben előfordult ,  hogy akadá l rozták 
az újítási tárgyalások kimel)etelét. 

Bürok1.·a• a 
Tagy - ellr11sig 

A szakszolgá lat  részéről h1ánrnssau. 
hogy _több _esetben nem adják ·meg- ";, 
benyu1tott 1a,·aslatokhoz a kel lő szak
vélemén yt, ami miatt az újít.isi ja 
vaslatok elbírálása bürokratikussá 
vált. 

Az el lenség hangja szól a l  meg az  
eg)es sza�osz!á lyokban dolgozó. régi 
g-ondolkodasú főtanácsosok részéről , 
amikor például, a javaslatok kipróbá-

lásának ;dőpontjat elhúzva bürokra
tikussá ·zúndékoznak tenni 'a va.sutas 
dolgozók á ltal felvetett ja,·aslatok in• 
té_zését A� Északi Járműjavító OV
nel dolj!"ozo Bertha Ferenc és Homok
�':'!':l:zy�rgyi :János esztergályosok 
u11 tas1  1avaslatat, például méu mull 
é� okt<il:er 18-án tárgya ltuk ; .. uas
tu::.szekren.1ws kazánoknál vörösrez 
ttimcsavur ltl'lyell. vastámcsap alka/• 
mazasa " címmel. A tárgyaláson rész
,·evö \'urju fö1anácsos. - a javaslat 
k ipröb{l iására szükséges idö mtcrál la
p ításánál a következő kijelentést "tette: 
.. ót•alosa11 akarjuk bevezetni a jaoas
lulut. e1'!y-kél fr szlikségl's ahhoz, 
hog_11 a Javaslat meg/elei-e?"' 

l'arju fötanácsos kijelentésével szent
!Je�. _a . szaks!olg�lal  _ á l tal 3 hónap ki• 
probal as1 1do u tan Javasolta a szak• 
szeryezet a gazdascig(>ssági számH!is 
elkés_z i(ését, ;1iajd az ügy újra tár
gya lasat a d1jalils megál l apítása vé. 
gett. 

H :  án yusság az is, hogy egyes 
szakosztálrok sűrűn valtoztatják az 
újítási bizottság elnökét, amivel a 
személyi ielelős0ég elkenésének tö-
rekvése látszik. 

Az újítómozgalom területén mutat
kozó er�dmények és a mél!" fennál ló 
hiányossagok kikiisr.öbölése érdekében 
a szaks_zen·ezet elnöksége elhatározta, 
hogy kiváló vasutas újitóink és ész
szerüsítöink munkamodszerét brosúra 
iormáj�ban közkinccsé te,zi, vándor 
új_ít_ókiá l l i t�sok to,·ábbi megrendeüsét 
tuz1 k 1  celul. s ezzel egvidejüJe.,. 
Gazda-új itókiá l l ításokat rendez. 

• 

Területi bizotlságaink, vonalfelelo-
seink, üzemi bízothágaink ellenőriz
zék és segítsék. hogy az üzemi bi
Z?l(��!t mellett működő újitö- észsze
rus1to bfzottsagok a SZOT határozata 
értelmében mindenütt megalakul ia
nak,  és a m,\r korábban men-adott 
szempont,,k szerint I égezzenek 'ered
mén�es munkát. 

., 
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hatása a termelékenységre 
A kultúrforradalom kiszélesítésének 

fontosságát me,1értették a s2'álin• 
oárosi vasútepítők is. A dol,ioz.ók. fontos erhá{ózat építésén munkálkod
nak serényen, amelll!ei összekötik 
Szrálinvárost az orszá([ vasúthálóza
táva/. A vasútépítők ma.J!,uk mellett 
látiák azt az óriást, mel.11nek épi!ése 
szoc'.a/isla technikan•k és kultúránk 
eg,11ik le,/rUl,/l{obb büs2kesél[e. 

A Suálin Vasmű és a város épí
tésének !ll/Drs tempóia arra kötelezi a 
pályaépílöket, ho,/_11 előse,/ítsek a szo
cialista alkotás mielőbbi befei�zésél. 

A pártszervezet itt is éfeniár és tá
mogat;a, iránqítia és magá.:al raR'[!d· 
ja iömegszervezeteinket, nö-Je/i aktivi• 
tásukat. 

K.éthelenkinl töme.([előcuiásokat szer
veznek és egq-el[I/ ilyen előadást kő
zet 300 dol,/ozó hx.lllfat na.J!.1/ érdeklő
déssel. Az e/mull héten tartott előadá
son Szilá1[11i János vasútépítő hozzá
szólt az at1.11al(hoz és megvilá,/il.o!ta a 
mu/t és Men vas,itéprtőinek heJ.11zetét. 
Elmondotta, hog11 korlátlan lehetősé
gük van a tanulásra, tm,ábbképzésre. 
ismereteik bővitesére, s mnst indul 
közülük 16 dolgozó előmunkástanfo
lyarnra. 

Besze/zetünk Szabó Sándor /J.izal· m;val. Orömrnel úiságolra. /wfl;y ké
nyelmes, tiszta szálláshefy,ik van. Ma, 
- mondotta - me/ef! szobában, mat
racos ál[yon pihooiitk ki fáradaJma'in• 
kat. Kön.11vtár, kultúrterem áll rendel
ke;;ésünkre, bezzeg a m.uliban a vas• 

útépítöket istállóba dugták be, senki 
nem törődöu velük, mert 'nem volt ab
ban az idöben érteke az embernek. 

A sztálinvárosi va<St'ttépítők a szál· 
láshe/11eken esténk.int mel[vitatiák a 
uSmbad Nép"-ben mel[ielent cikkek 
amial[w;, s ebben sel[ítik őket a he/11-
beli partszervezet és szakszen•ezet 
funkcionliriusai is. A rádiót rendszere
sen hol!,gatiák és az érdd,esebb mü
soran.11avór elbeszé!getnek. 

Persze az il,11en ió alapos oktat<>, 
.,. 

nevető munkánoak látható eredm.én.11ei 
is vannak. A munka mindinkább be
csület és dJcsös_élf és hösiessél( dolga lesz. A sztatinvarosi pát11aépitök megvetek a resteket és tus/akai, kiközösi
ti_k _sor.aik közi// a munkafegyelem /azt/ott. lppen a rendszeres oktatás, a dol,tozók látókörének kis.él.esílése révén vált lehetővé, hog11 kellő időben 
számolianak le ol11an befurakodott e/• lertSé,t,te!, mint H art11áni Ottó 50 hol• 
d� kulák, aki iszákossá,tra, kárr11á· 
zasra, munkafegyelemlazitásra i,t11e
kezett rá,•enni a do/,tozótat. A iu1<0-szláv határszélröt beiurakodott ellen
séu elrr11erte méltó büntetési. Ezzel az 
eliá.J:ással azonban nem váltak önteltekke, az eredm.é,[,yek nem szédítették 

meg őket, a dnl,tozók és vezetőik tud• 
iák, ho,/1/ mél[ sok a tennivaló a kul
túragitációs teríil.eten is. 

A Rákosi Fűtőház mégsem tévedett 

Ezt célozza az is, hol!.1/ termelési 
értekezleteken népszerűsítik a nödo!
f!OZókat és kipellengérezi,k a ha:n.yago
kat. /([en n,épszerü a csasztuska-bri
t<ádiuk. 

Egymásután al.akulrrak ki az oklaló
felviláf(ositó munka n11omán az élen

járó brigádok. Egyik brigádjuk álla• 
l(os tel;esitménl!e eléri a J.12 százalé
kot, eg11 másik bril[ádiuk vándorzászló 
tula;donos, de valamennyi bril(ád már 
most 

lelkesedéssel és örömmel készül 
Rákosi elvtárs 5'Ziiletésnapjának 

méltó megünneplésére. 

Miért hanyagolják el az isaszegi · vasutépítőket 

A „Szocialista Vasútért" előző szá
mában közöltük Vereckei János e lv
társnak, l a-punk tudósító jának bírá la 
tát Ebben kifogásolta, hogy a Rákosi 
Fűtőház do gozói a sa jtót úg1· tájé
koziatták. hoirv december 2 1 -re 600 
teherkoosit megj avíla,na,k. holott nreg-
á 11 apitásuk s1erinc r>ap· 25 kocsinál 
többet nem tudnak befogadni a kocsi
javitómühe!yben. helv hiányában. 

Most. a Rákosi Fütöház d<llgozói 
nevében az üzemi háromszög el juttaitta 
hozzánk • ,,Szabad Nép".hez és la
p1mkhoz írt eredeti jelentésének máso
latát. Ebben ez á'I többek közölt: 

Továbbá válla·l juk. hogv a kocsi ja
vitómühelv do! gozói 1 951  december 
21-re, Sztálin elvtárs 72. szüle'ésnap-

Egészen másképpen fest a helc;zet kás, vezetőie utasítására sem volt hai· 
jára . 

600 1 h k ·t ja •t k a szálláshelqek dolgozócua/ való fof!- landó munkához kezdeni. �eg . e er_ ocs?. meg„ v, ana 
talkozcis terén az isaszegi vasútépitök' Beszéltúnk a pártszervezet és az es a kocsit az erke.zes napJan meg-
Rákoson dolgozó k;rendeltségénél. A üzemi bizottság vezelőJével. Megma-

1 

javítva, visszaadják a forga'om-
80 pál,1/aépitőt az a.szódi laktanJ/ában gyaraztuk Varga párttitkár és Szlaa- nal<. 

szállásolták el. Nem fof!ía/kovuzk ve-
ki} /enö üzerru biz_ortságt elnok elv- l�v a, vá ' 'alás. Most, cikkünk megje-

1 
ta�saknak. _hog!! �afcoztassa,1:ik.munka- lenése után tl!'Y írnak nekünk: ük, mo!fukra hl:Zí(yják őket. mod�zeruk'!n,_ torod1en1;k_a szal_lashelye_k ,.Büszke örömmel jeleni/Ük, hogt/ a A párttitkár és az üzemi bizottsá,t k!1lt�trag1tac_1os m.11;nka�ava/ es �ozgo- Rákosi F,ülöház dotaozói a ,Szabad elnöke ritkán néznek íeléjük s1'.sak ? ne�nevelöket es ?'zalrruakat a Nip'-hez és szeretett Rákosi e/pf.ár-

pe uk _._ I I l .
0 

siker erdekeben. Csakis tffl/ lehet ki- kh 1 . t t · / · ·-•b f rsze a ma{! rw.,.,gyo t r,o l!OZOt< k,is;,öbölni a mllnkafef!qe/em herén sun oz e 111, a OH 1e enresu,"' en Dl!· 
között könftl!en véf!zi munkáiát az észlelt hiánt/ossáf!ok!t/. ,Fogadiák el /altak _cs;'k annytba.n nem felelnek mef! 
ellensél(. Sok az önkénc;esen kilépők segi/ségül K.apcelfa István és Já:mbor a valosaw!ak. _ho�y- dece�cber 6-a he
szá:ma, ma már komol11 murvkaerő- Imre vasútépítök javas/.n-tait a munka. IY_elt il'f1es1tettuk e_vc lerv�11ket mmden 
hiánn11.al kitz.denek, mert nem ,rondos- fef!l/efem hel

l!i mel[szilárdítására · és r�szle/eben az u'a'!<! s:uimolt pontos, 
kodnak a do/f!ozók neveléséről, a terr>ielék.enqsé,riék emelésére. A ki- hiteles ada•cok alap1an. 
Munka Tiillll;én111tön11v . io{!szabál11af,wk_ rendeHsér: ;avítsa meu munkáiát és A k�rdéses 600 kocsival kapcsolat
al�atrn:zzasaro!, Az {l�[alfos fermel1;51 szilárd rrui.nkafe,r!le!met teremtve, a ban pedif! mef!jel(yezzük, ho([c; r,álla
szll!ale_kuk alt,/ halad1a � a sraz- termeJéken11séf! emelésével, a szállás• lásunka.t nem a sztálini műszakra tetszazalekot. sokszor . a!atta ts mar°4. hel!lek kulturális mun.káián,u,., a dol· Ahelyet!, hof!.1/ f! lo!!.?Sok�t •. naplop_o- ,rozókka/ 11aló bánásmód további iaví-kat kozmef!vtl'.' _targ11ava lenr.ek, tását<ar kész,Uienek március 9-re. ezek vtsz,k berf,zet�sko� a '!anllo_f, . ke- Az isaszegi pál11aépítö- és felúiitó ve:eft.e a han_11au_ e: e!fecsere/t oraval 

I 
főépítésvezerősé,! pedig nézzen 11t{ma: csokkerrfet/ berezesu.�e1. . mi történik Rákoson ,;s használiák fel A fegyelmezetlenseg vezet olyan tul- murrkáivklJan a sztálinvárOSJi tapa�z• 

kapáshoz is, hof!Y Juhász pál,11amun· tafarof?at. ,_ 

tük, kanem vállaltuk méf! 600 kl!tCsi 
meujavítását december 21-re, a,n1,ét 
615 kocs;ra teljesíreNünk is. Kocsih• vitórészlegiink befogadóképesége � 
'tlig nem 25-30. hanem 70 kocsi élr 
,.ezt jó felvevő munkával fokozni tud. 
j,11.k . . .  Mi szívesen látjuk újból 11 

ü:i:ndler Müuek bríf!ádját tapaszla!a1-
cserere és azt mi is viszonozni foJlj«k, 
hol[,;' fant,/tunk. 

l(ocsijavítórészlegiink 1952. évi ' 
május. havi tervét végzi és büsz. 
kék v4,TYunk arra, hogy kis mü. , 
helyiink két �v lllatt megjavított 
toobezer '11.ocsi ja közül hönful� 

sekljtk�,csi egy sem Yolt. 
A Rákosi Fűy,ház kommunistái r,z 
általuk adott \ nrcyagerl felelősséf!at 
vállalnak. TudjMk, mivel tartownk 
pártunknak, szer+?tett Rákosi elvtá� 
sun.knak és hof!y

'tJ/J;
il!j�': anyaf!ot ad

ha111nk cr .,Szabad Wep ·-nek, val.ammt 
a .,Szcciai�sta Vasút · 't''-nak. 

Köszöniük a Larul[er Müoek �dósi
tóiának birálatát. de k�rjük, hogy az 
épitő lerwen. Mi ígér(fet tesz{}.nk, 
ho![y eröfeszitéseinket fa/lí,uva a mun
kaverseny vonalán ezévi te,rvünket ha• 
lár,'<iö elől! fejezzük be." 

(A s.zer,k,esz,tooég &römme;I közli 
kivonatosan a Rákosi Fű ,őháZ: dolgo• 
zóinak válaszát. Bízunk abb-a:n, hoizy 
a kocsimühe!y dolgozói Rákosi ,e1vtárs 
születésnapjára te.ti vál lalása\k · túl.lel• 
jesflésével lendü' etesen segítik a; vasút 
téli le. adataina,k elvégz.ését. }  _ \ 

··•· ,. 

A Z  L-438 GA ZDÁ I válaszol lapu nk bírálatára 
1' arrása fölé hajolva. kezében tii vet, 

fejében gondo'.aiok sokaságával tilt 
odahaza Agtipina Za{:/tarova. .Vem 
n.yugtala,n volt, inkább izga,01/. -
Vajjon mene forognak az L-418 �ö
rős kerekei? Bizo'!.yára nem messze 
lltár. 

- Férje, Alekszei Maknrovirs rrtég 
tegnap utazott e/. ö maga, mint any
nyi eve idáig, előre felkelt, levest, 
második fogást készített, csak aztán 
keltette fe: a férfét. 

!gy vezette be, mióta csak e,j,egyezle 
ma.gát a fiatal. motdonyvezetövei. Ak
kortájt slkerü/r is egyszer mozdonyon 
utaznia. először é:etében. Szere/mese 
lett akkor nemosak a vezető'lek. de a 
pompás szerkezetnek is. Elbiívölten fi
gyef.ie Tichonov A .josa gyakorlott 
mozdulatait, e:öreszegze/1, ébe• te
kintetét, amivel a pályát fiirkeszi. 

Ez járt most is a fejében. Akkor ta
lttt!!a meg becsü'.n.i férje mesrersé({ét 
s azóta is ,gyekszik nagy felelősségé
ből némi részt magára vállalni. 

Agripina l<u:harov-a nem ritka ve,i. 
dég a mozdonyfuiz körül. Segétséget 
nyujlo!t már nem egyszer a Tic/�Jnov• 
brigádnak. Lege·őször segített rendet 
csillálni a mozdony fü'kéjeben. 0 yan 
rendel. hogy Mozsajszkba„ is min.dig 
megnézik az L-438-al. Az abhrkokra 
boftos függönyöket varrt. huzatoW aZ 
ülésekre és a könyök/ökre. Bü,szke is 
rá, va'.ahányszor vidáman, le!kesen 
füttyent 17 férje sMrelvénye, ahogy 
Mozsa/szk felé menet, elhalad a vasúti 
telep met: ett. 

- Ha.!játok!? terelgeti �yenkor 
nagyhüszkén az ab/Dk felé a gyereke• 
ket. - A pátok megy &tt, szerelvényt 
r,isz Mozsajszkbe! - A gyerekekben 
is ébren.tartotta a megbecsülést apjuk, 
tz mozdonyvezető munkája iránt. 

Férje Tcchonov brr,gádja, az J:jicsről 
elne:;ezett fűtőház egyik legiobb bf'i• 
gád.ja volt. A exej Makarovicsot tisz
telet és megbecsülés vette körül, tailá
lékonyságáért. á.domtkészségéért, vi· 
dámságáért és becsüle/es,ségéért. Ag. 
r1pi.na lacharov-a gondolatai tovabb 
peregtek, mint az orsó. Eszébe jutott, 
l'Imikat öt is külön meghívták az ün· 
11.epi ülésre, amikor a minisz/e,- helyet· 
lese átadta A'.exej'lek a „Munka Vö
röszász/órt érdemrendet. Vele is kezet
szorított akkot. 

Nem ts egészen érdemte'en.ül érte 
akkor őt is ez a kitüntetés. Hiszen 
tag;a ő - nem is akármilyen tagja 
- a fütőház akliviütái tanácsának. 
KaröUve harcolt ő is a többi asszo
,iyokkat a mühe.yek és a l,u,.óte/ep 
iisztaságáért és nem eredménytelenül. 
Annyira nem, hogy a fütőház közös
&ége őt küldte be a pálya té: i előké
szítésének elleaőrzesére kinevezett bi· 
zottságba. Sok vona al. so/l: csomópon-
101 bejártak, megfordultak Orsán, 
Szmolenszkban, Vjazmá'I., etlen.őrízték 
f pá'yát, a vá. tókrzt, az á!-/omásokat, 
Sokat tanultak és sokat l<znitoi.t.ak. 

A ,saját {üctöhózuknái has,nosíloflák lak a kisebb jm>ífásokr6l, arn!fkil. hogq 
a tudámkal, tapasz(o'.alaika.t. Most is Jiilóházóa ke/,eff volna /Jefu�niok. 
emlékszik. mikor /aoovlovna Gamzi· Tegn,ap azutan Tichon.ov kalauufral 
nával az emelőmiihelyben jártak. Egy es kocsimes1erbet együtt egyezrnénJI 
mozdony: mostak épen. A csatornáhan köförf, a me>tetiránttrfóval - és azer+ 
,;zenn.y. cigarettauégek - nem ·;erszel/ vo t épen izgatnrl � percekben Zcu:ho
Mkik. A zóta szépen rendbehoziák, ki- •ova -, ho([Y nehézsúlyú szá!Jitmá
meszeltéi, a csat.orn.át. Restelne is nyukk.al egy óráuaJ e:öbb �rnek-e ki· 
ba•ki piszkos mozda,inyat állni fö.é- fti:töft céiiukhoz. Csak .,s;rabad pályát" 
jük. vagy cigarettacsutkát dobá'ni a kPr!ek, sem.mi egyebet. 
r.satarnába. Zacharot•a éles füttyre kapta fel a 

Agripina a nagy ernléke7ésben ölétie 
.!f/ette ,aarrását, - Az ám! Van mire 
büszké' kednie. Valahányszor benéz 
mostanában a fiilőházba, a verseny
fóblára esik e'.őször a szeme. A Ticlur 
no,, név áll az ei.ső helyen. Jg11: 
„Tichon<rJ mozdon.yt•ezetö a norma 
.�zerin/i 75.000 km helc1ett I 10.000 km-t 
futott be gépéve,. Megtakarito/1 128 
tonna fiítőar.yagot. Csupán a, u'olsó 
hónapban 1500 Ion.na rakomá,iy, szál• 
lítolt o terven fe'ci!, am; egy teljes 
vonatot /eisz ki. Brigádjóval a javí
tásra rende'kezésére bocsátofl anyag. 
M: 10.000 rube/nyi megta,ktiritást ért 
el. 

• 

KüMnösen kiválóan dolgozik a 
Tichonov-bri.gád, amióta a verseny az 
,,-500 km-es közepes mozdonyteljesit
ményérl" fo yik. A brigád tagjai 11ap
ról napra gyorsabban vitték gépeiket, 
a ,övid veszteglé.sek a· att gorufoskod· 

fejét. A z  L-438 szereteti han,/;a oo/1. 

Ejfél lehetett, . Zacharooa s;etetl a 
kMyhába Ezt a szokásár nem hagyta 
c•olri.a el soha, hogy megvária a uo-
11af<>I. Hamar tiszla ahrosit lett. a 
me el(í'őbő/ kivette az éleit, s hamu· 
rosan k<>po,rtak is Alexej Ma�arot•ic5 
'éptei. Fris.<en és t•idánuzn erkezeft. 
mint legtöbb.�zr},-, lc,charava na,,fyott 
ió! /álla arcán, mi a helyzet, s c,;ak 
tigy szokáshó: kérdezte meg. miköz
ben a zubbonyát h llzogana lefelé: 

- No, o.pus, Jwgy utaztál? 
Alexe; Makaroc•ios hátradőlt a pam

tagon, áf.oetle a forró teát a fele�ége 
kezéből és moso.yogva mesélni kez• 
delt. 

Elmesé!le, hogyan teJ;esitette a ku-
bin.kai 7 perces vesztegelés ellenére 
t•ál/alt kö/elezetlségét az L-438-cal. 

Agripina Zacharova csN/ogó szemek
ke hal!gatta. K.özös i¼gyiikről, közÖ6 
örömükröl besúlge/tek. 

Ferencvárosi f iatalok csatlakoznak Kék Zoltán 

ifjúmunkás felhívásához 
A Ferencvárosi fűtőház Petőfi moz-

, 
kezletén elhan�ott K.ék Zoltán . e!v

donybrigádja és az
. 

ál lomás Ság_o,ár! cárs lelhívá6át . . Eh�ez_ a_ le'.hívashoz 
Endre vonatkiséröbrigád magaeva csatl akozott a ket 1f1b-r.ga•d es komp
tette a g-azdasá� V€Zetők aktívaérte- '.exbrigádot a lakítottak. . 

Mi nagy tanftónkat és !}éldaké,pünket, a magyar ifjúság . nagy b111'._át• 
ját, 'Rá-kosi e!vtár.sat példaképül állítjuk ma�unk_ elé,. há!�kat- es 6Ze��tet.�
ket úgy kívánjuk kifejezni �s. ie!!mélyít�nft Ra,�o�.' elvta:rs ,ránt, hogy „s.zuletese
nek 60. évfordulója alhlmabó! terrnelekenysegunket fokozzuk, tervürd< telje
sítbsében kimagasló eredményeket érünk el . 

A szakmai sovinizmus kiküszöbölése écdel<ében k-0mplexbrigád szerzö-
dé6t kötünk. 

Vá\laljuk: 
t .  32 ezer száze!eg,y-toona-kilómHer havi teljesítését; 
2. Mosástól-rnosáslg Jmozgal.omban 30 ezer kilométer teljesítését; 
3. A javítási költségek 20 s.záza!ékos csökkentését; 
4. A pernye és má�rendü szenek felhasználásával öt százalék szémoog· 

takarfüst; 
5. A Rőder-mozgl!!om kiszélesítése terén vállaljuk. hogy mozd-Onybrigá,

dunk mínde.n egyes tagja Rákosi elvtárs születésnapjára eléri a srlahanovista 
szintet; 

6. Utazási sebességünket 96 százalékcól 101 százalékra növeHjük; 
7. A menetrendszerinli közlekedtetést 85 százalékra; 
8. A tehervonatokat szavatossági levéllel továbbítjuk; 
9. Btigádunkban késés és iszolgálalból va!ó távolmaradás nem foroul elő; 
1 0. Számadás elválaszt'ását és kocsi elhurcolást a brigádo.11 belül meg-

szüntetjük a vonatok selejtmentes és gyors felvételével és hlztosítjuk a me
netrendszerinti Indítást, illetve közlekedteté-si. 

A komplexbtigád tagjai együttesen vállaljuk, hq!!!)I politikai és smkokta
tásban réSl!t ves.ziink, 

A „Szocialisl<l Vasútért" januáT Q.; 
1 

ellenére, hogy november 7-re do� 
s,11ámában egyik cikk foglalkozik üze- zóinknak csak hatvan százaléka te!!: 
müni4<el és bírálatot gyakorolt afeJel1, íe ,aján iást a h05s-zúlejáratú verseny• 
hogy miért maradt 11' lűtöházunk az szerzödésel-'en kívül. december 2 1 -re 
ös,:1 íorga,mi versenvben. Megírta, s�tálin el-vtárs szfrletéslnapjára. már 
hO!<V augusz�u;; 20. után fe jünkbe üzemünk 85 százaléka tel!t váltalást. 
szá,:,i t a dicsőség. óntel-iség lett urrá C gyanak-kor az utolsó nesn-edévi ter
rajlunk és ki<'melte. hogy legnasrvobb- vünket, úgy elegytonna·k\lométerben, 
r�zl a munkare;:ryelem lazulása mint szénmegtaharításoon jot>ban túl
okozta azt, hogy a versenyben elma- teJ,jesítettük, mint az auRPsztusi mun
ra-dt. kaverseny ideje a latt. Ez azt igazoHa, 

Ezekben a kérdéS<'kben elfogadjuk hogy nem aludtunk el a versenvben. 
a bírá la tot. l �aza van a cikk írójá- Annak e'.,leooe, hoi?'Y 5 nagyleljemt
nak mert val'óban az! gondoltuk: ményü és m1gytávolságú vonatot el
megnyertü�, a mini&z�ertanács vándor ve!iek tőlünk és az elegytonnahlo
úsz' Rjá, ,  most már kicsit mei;(pi�e- méti,rt pedig meghagyták. 
nünk, kifújuk m,1.gu-nkat. A politikai osztály és a szak

1'em értek azonban egyet azzal.
! hogy elhanyagoltuk a \'ersenyvál la 'á

sokra wtló mozgósítást. Mert annah 

szervezeti központ mulasztásából 
l csak november végén változtatták , 

meg tervüket. 

A felsőbb szervek teljesen magukra hagyták a fűtőházat 

Annak, hogy a Hámán Kató fütöház 
a munkaversenyben nem került az, é l ·  
re, az az ok�.· hogy tel je5€n magára 
hagyták a felsőbb szervek. Nem lre.p
lunk elegendő el lenőrzést. nem figyel
meztettek hibáinkra, hogy ezá11aJ l·i 
tudtuk volna azokat küszöbölni. 

Az auguszlusi munkaver-,eny ideje 
alatt 10- 1 5  eh·társ is ki jött ellen
onzni egy n-ap a l,att. Ennek felét meg
hagyhaHák volna az ós,zi forg-almi 
ver�nyidejére és nem köverhezett 
volna be az, hogy hiánvosságaink ei•  
kerüiié�- a figyelme!. Mert ahhoz, 
hogy va laki ió munkát végezz.en. a 
felsőbb szervek támogatása is szük
séges. 

Az azonban tagadhatat'an igaz, 
hogy az ellean,ség ellen•i harcban kis
&é elaludtunk. E•zért következett be 
nyolc szoLgálatkéJ}tiele116ég, bár ennek 
iele nem a fűtőház dolgozóinak hibá
jából eredt, hanem a műhely és az 
anyag hibájából. Mégis. mind a nyolc 
szolgálatképtelenségel dol gozóinl•,nak 
tu la jdonito1afák. Az ig.az. hogy vannak 
dol gozók. akik nem eléggé öntudato
sak és nem úg-y végzik a rájuk bí
zo{t feladatokat, mint ahogy a &zo
cializmus építése megkívánja azt tő
lüh Ezeket a do. ozókat iparkodunk 
szoci a I i&ta öntudatra ébreszteni és ne
velni, hogy hasznos tagjai legyenek a 
hazának. 

Minden termelési, svakszervez.eti, 
mühel,yértekezleten foglalkozunk a 
munkafegyelem kérdésével és szigo
rúan a lkalmazzuk a Munka Törvény
könyvében lefektetett szabá 'vol. at 
azokkal szemben, akiknél a neveJ,ö 

munka nem segít. Azokat pedig, aki· 
ket nem lehet nevelni, dolgozóink el
távoií!ják az üzemből. Mert az öntu
datos do!1sozó nem tűri. hogy egy pár 
hanyag dolgozó tönrkre te.gye ered• 
ményeinJ.-et. 

A szakszervezeti vezetőség is észre• 
vette azokat a hiányosságokat. ame

lyek beio;yásollák a,zt hogy nem si• 
került az elsők között végeznünj<. 
Minden i gyekezetünk erre irányul 
most. hogy a hibákai J.-iküszóbö' iűk. 
Már is átszerveztük a biza 1mi hálóza
tot. mmden héten megtartjuk a veze
tőségi értekezietet és ezen keresztül 
a műhelycsoportértehezletet. Ez azt 
eredményezte. hogy évi tervünket de. 
cember 13-ra fejeztük be. 

Az őszi ver-seny tapaszta latai meg• 
tanítottak bennünket arra, hogy soha• 
sem lehetünk e'bizakodottay, és soha· 
sem lehetünk elé�edetlek. Még akkór 
sem ha igen nagyok az eredményeh. 
Megtanultuk. hogy tel.j8$ítményünket 
tovább kell fokoznunk, mert ha nem 
növe jük akkor lemaradun,k és ismét 
úgy járunk, mint az őszi forgalmi 
versenyben. 

ötéves tervünk döntő évében nem 
szeretnénk u,gyanazokat a hibákat 
e)kóvetni, harcba indulunk a mbák 
kikiiszöbölésével újabb jó eredmények 
eléréséért, hogy méltóan ünnepelhes-se 
fütöházunk március 9-ét, Rákosi elv• 
társ 60. születésnapját és a d icsőséget 
jelentő élüzem jelvét;tY ismg fütőhá• 
zunk löbejáratái dis�thesse. 

Sági László, 
a Hamán Kató Fűtőház üzemi 

bizottságának eln'5ke. 



Jutalmazási ,-,sépl keretüea nztanak ki 

700.000 foriatot, az őszi • versflDy élenjárói között 
December 21 -én, SMálín eívtárs 72. 

llz.ületésnapján fejeződött be a vasuta
llQi nilllY erőpróbá ját ieltntő ő ?,i 
csú lorira!orn. A vasutas doliozok 
meRál iták h�'yüJ..et a halai ma;; tzál• 
llt•,-1 feladatok véitrrhaj1ásában, a�ly 
, tavalyihoz képe,t 20 szá�alékl;al volt 
m�,i:asabb. 

A versenv� lendü I vasutasok -
az őszi os·ucsforitalomban észlelt t,i
b;í� é hiány�l>ál!'ok mellett is -
eredményesen barroJtak „Az íls•!ii 

q,iúcsforgalom /egjo/JI> dolgozója" be
<!Sü !etet és diest5sél!'el jelentő cím el
nyert\sMrt. 

A vasút 1 1 :etékt szervei, az elmult 
napokban ér11!kellék ki és állították 
ö zr a ver,-eny éleniáróioak név
or;,t. 
A jutalmakat a na,po,j<b.an oazt 

1ák ki ünnepélye )seretek köiött, a 
versenv e!sö három helyeiettj(\nek 
valamennyi suks-Lof!l,l·alí áitnál él 
szakmában, 700.000 fori�t lirtékben. 

A békéscsabai kisvasút fútőháza nyerte el 
a SZOT megyei vándorzászlaját 

A Bék&csabai Alföldi Ki�vasút lűté!
'1ázának dolgozói ,ol<at tariultak 1 
Sr�eden, majd Bé<'<éscsaoán rende
z;ett Ciazda-mozialmi kiállltá60n. 

A párt 2ervezel � lf szakuerveie! , 
•1lamint a sz,1k\'Ollli'i �(ők sollat 
foglalkott • dolgoiók'kal, enne'< volt 
a:rli11 effdmén;·e az. hotlY mind több 
dolgozón f: ic&posolé<lott be I rnoz ga
lornl>a. 

A mű!M!ly vezetője Kliuhiyi Józ et 
mííuaki i11t�:ző Lrányítoi-ta, szervezte a 
dolroz6kat · fogla:fa össze • jó 
iltl�tf'd<el f'II I zdeményezéf.�ket .  

Az üzem métg l\'l5 I .  augu-r.i,1,ás 1 1!,ra 
lelj t�i tudta t.rvét. A lell<eseMs 
� len,dillet csak íoko�dott Sztálin 
Mtl'!I zület ·,napjára tett újabb vAl, 

la'á&okkal. E� t.eljesltffl vez.etett 
olyan e�dmt'llyekhez. �l)'<!<k r"1én • 

.,.<ésc abai AKV-Fütlhaz � SZOT 
\�eln'« vándorzástlaját ln�. 

Az any�gok '5zszerií f,e.lhaszinálása 
�vén & z M:>r dolgozónk tűnt ki, 
mint például Kaucsik Sándor és 
Er:�r11si Sá11oor kuánko._,á..._ vac a 
Ktl�i1111i .József éti Pet,tl l(ároly c,j()• 

portve:tetö által ii'ányított koeJi�ílö 
'<omplex-bri rA(I. 

Az elmult n-1l)Okban !fjlezl� be a 
közel 200.000 forint ért&(í rnertakarí, 
tá t j�l ntő munkála tokat a mühely
i,.n. Asllánjli L,i\szló eszte,ngályre 
ujítA�ával 230 száz•léi!<ot ért el. 
Remzsö .JánO!I ifjírmul"'!('�;g 200, Dara• 
JIC� Lá•zló 250, l(ooács Béla rúa;i,. 
'íovács 242 �zázal&ot ért el. 

Ezt I lendültl�t ae iizem de>l �zói 
a mi drira tanítónk w édesapánk, 
Rtkoai elvhN 60 �1,ületém�pjára nem• 

ak m 11tartják. '1.all� túl i'II •zál"f!Yal· 
iál<. 

Lakatos Ferenc 
a �i MAV lgu:ratál;ág 

lev�loi;5je. 

SIOCIALISTA V.\SOTUT 
� 

MUSZAKI ÉRTELMISÉGÜNK 
ANY AGT AKARÉKOSSÁGGAL 

A TERV TELJESÍTÉSÉÉRT 
A MAV liíclépítő OV az elmúlt r,a . 

pokban biísz.kén je•entetie, ho1n • >  ·zékesfehérvári építkezésn�I dolgozó! 
Orosi Ferenc és ácsbril:'ádja, derern· • 
ber l -ig 489, mult év drcemberétől / 
pedií állag06an 648 százalék teljes(t- 1  
ményt ért e l  ív�s zsaiuiátn�I. 

Az Orosz-bri!,!iid eredményét ój 
munkamódszerr-eT, Orasz Ftrenc áci 
újiti��val érte �I. Az új ító eliondolá- 1 

�11 tzerint kfszit-ett �aluzát-i rnódsz<!'r• ,  
rei a hOSSIZú bol1oza�ok betonozás,a 
lénye1tesen rneiiyorsult, mert a le
eresztés után - a külön erre a célra 
beépített kocsin - az eirfs ·zs� luza- 1 tot egyszerílen előre lehet tolnj eg)'i: 
z 11 '.utábl� hosszúsággal és !gy ki
sebb leazítái;ok 11tin a bet:inozi11, rövid\ 
időn belül ismét folyt·atni.tó. 

Mintegy 50 méler boltozat lc�zü't , 
már el ezzel a módszerrel és ennél' 
az 50 méternél 2 ! .080 iorint megla-/ 
karitást érlek el . Az ks-brivád mun
•kafei)'•lme ptldarr.utató. Selejtmente- 1 

rn dol11omak. A briiitd vezrlöjét : 
Oros:i Ferencet két íit.-n tüntefük/ 
ki 11 Maevar Néi)lell-it;í,-.� á,ir erdm-! 
élffllll'l'lOI lciváló munkáiáeril, 

A vasuti tekn6hida khoz éven1e közel j 
20 tonna 11zögvasat hasmá:unk fel, 
hídkorlát ctljára. Kádár Imre, a MAvl 
Hídépítő OV mií�zaki taná(l8odnak• 
anyagtalrnnikossái[i javaslata alapján 
az úi 2öevas ™'Ivett OH-forrcsövek
böt kéBzlljük a hidlforliltokat. amely! 
Pltgtndő mennyiséi�n á ll rtmd1-lkP-' 
zt!1re a jánnűjavít6 üzemekben. /(ód6r 
fa11ácS01 mír 19'49� Í<:'l'l"t'-$Ő �rlá1ot 
kiszített ki�érletképpen a soproni 
�ák,pliiak hídiához, a,mdy mindPn · te-
kint„tben bevált és tetszetős. Mláris 

A ·11 . . f I ,,, f 'k. d lgozo'k 1öbb m(!tárr,unkon kiwzftett(ínl< ·,�rr-
VI amos- e soveze e I O c�őknrlátos hidakat. Ai: t1ddii?' a!II a!{• 

J.Á munka',·a eredményeke'nt t�karék�ae: már a ktezdet kiom�l,Sn 
..., mel!'!a"<&ritás értek>e i6v�I- m�tadta 

�,, - ff ff k k • • f f 
a �-OOO lori'nto4. s k&...t 20 ..,,,..a áj 

VI amos O U a orvasu a SZÖQ'Vllsme,gfakarítá'St en,,dmé�zett. J-----------------------

Or5'!11m-el je,lentjűk a vasút dolgo
!.óin&�. hof)' januiir 7-én bele1cztük 1 
körvuút vli'ame,,.-ll'!sövez�ték éi,ité-

Budap t-Pereneváf(l�-!Uk�ren. 
d.-za l<öz!ltt. I!zze! ötéves lervünic kc
f"t"ben Jelentős lépé,,,sel jutottunl\ 
cll!>l>bro II va..üt kor�zerilsítm t„rén. 

l!lmondllatju:k. -hog}' a. vUl.amo -
fellli-Vt'>ktéki d<'>lfoiól, á'.doz11tos mun 
le.íja �1111ítette a ll'í kilométer ho-izú• 
1áirú v•�úiVorial nak. 1 körvas(itnak 
IYOrf>ü(tmü vil l•mosltáaát. 

Januír 9 én n,ár me,r is \lltle n 
•'iÖ vl1•1afl'6Sg�r, �i�res prót,aútiát és 
ezul at is adtU, 1' vonaliii reraie11e· 
tésének. 

Ahhoz, hoizy a két nagy rendezö
pilyauµvart vmamoillörvstút l(öti 
l!>sszc, hogy az. �ruk továbl>itása moM 
mír H11tvuhal6!fi felől �ál.o&r11nde
WiQ' mozdony�re nélkül történhet, 
horY a vl ! iamoi;rrnn«lomwal továbbí
ttit'i IÍrUk. lp1ri nversaoyagpk ti l!'l'lltx 

korj•bban ·r�n�k rendeftetfsi 11• U�ane;;ak Kádflr mü11z�i �anács� 
lyfü re, ezen .a területen - @hh-,z je. javul9tára az or�iáir küllln'l:161,i, ré 
Jentös segítséget nyujtottak iz üzem Sl�l!l fe4(:vő reiiett l,.i,rtaléll1J..til)I fel• 
brigádjai. IM, hasrná.lt 1-tartókat újktill'I t!p!tet

Rendkívül n héz és venélyes a sze• tük be különböző most épü'.i: hidakba. 
relőbriiádc,k munkái,, ame! -� több· Ily n f�ltárt tartale1<bél k•id el 
méter magassázban, a trirtöbb.zör •ié"z 1or híd-míitárgyynk. 
e1n .,..zál dróton végzi!.. szert,lőro1.ml<á• .. EildáiJ mintec 160 tonnJ ha znwlt 
iul<ll,t, lm vt zélnek, ial!'Y�.�1;/ln„k. l-111-1'\ól · pk.•lffiflk .- be ilpclént ipü'.ö. 
v!harna f .  Mégi igen szép eredmények m/lt�rg)'l11nkba. A megtak.litás meg
születtek ebben a harcban. Fuc1/// Ml• ha'adj1 a 200.000 forintot. 
hály ,z,crelöbril!'ádia 11éldául 1 32 mA- A MAV Hídépítő OV (iaZÍd,M?IMfRI. 
zaJ�ko1 átlae:iel1e&ftménnyt1l do,Q"oz<1tt  mi mei!a�aritlisai �bbrn 'i9'. e;;ztendll
ebben . � hatal'.1"a" mu11kabJn. Ugvan- ben i11tn fil?')'tlem,re 111f:t6 f�red111l!nye
O!lak ,10 munka\ v<'�e�teJ.. őtuös Ké• 'ket md majd fl'lmuJ!atriif és e1�1 Is 
roly es b-r1gidja. ak�k 1 18, P<l�fal.vt s Jiii J't ilzern é�i ;�rvl'!nek �IJesfté
Vllfflo;;, �� bt'il!'éd ja, akik 1 1 1  uázal · llét, i?';ef;ve túlteljes!té�ét. 
k<llli á( l��l'I itsltménnv„I tett&!k lfthl'• 
t!!vé 11 l!!rva,itt vlHamo,fel•llvtzetllc CSILLIK siN"OOR, 
éi,fl€s,<n� befej<!zés�. a vHI� a .. �alia!a Y11•1Ít6rtA• 141veleui"Jt, 
tatá.;ú forgalom meg-indítását. 

�- lélt 
liRitót11d6Jító Gtt,t1t,,.,,,.,,o/otn • K1J,t1 

Mt1szokl Koal/,hwfo'//,11n 

Második neQyedévi tervünket március 9-re befejezzOk Az üzembi,11 , i,fvastatol( is kezde
ménveúsek •!!'•tii' sou klJveTi• a meg• 

,kezdett úton iY ti.a �!l11tl11�ók#1. 
Sándor János sztahanovista fő· 
mltv.iet.f 1 U •�r fol'tntiM ann•• 

l!Wftilkarff:W 
ért el aziilta l. hi,11;v • Otid&llli ifü1• 
mb lcörmr,kéi, �lle!Mtlí llll!lkt, hHz
n;ilhat6 -vH1anvAA!!lD170kat !mfll1tví· 
toH, 

A monal� � �il d�. mel}'
nek eredm�nveként szeptemberben 84 
tur dtctmber v6f!6r, mAr 1171 ,ier 
ioril1ol m,,r!t�ritÍ61 �k ei a rriiia21k 
dnlaOJói 11 OH-anv1t�k f„lh• 1J14l1i• 
,av�1. 

4 moil!'al(lffl �1n•1es1tm 'Y irett 1 
kllzetmultb11n Cj,izda ·moxgalmi kWli
tbt si rvezt,k a d11le111ók A N1.lk• 
oervueti aktívák. az llzemi blu,it, 
de 6t a zakvonali versrn�ielfé>• 
,zor05 eirvüttmiíködé,c a párfszerve· 
zettel biztosította a tapaszta latcserét 
111111,rli/6 l;iál lftb �1lwrlit. 

A dotuoiók bemutatták értékes úí"i
tá&I íavHlat111'1(aí, azok kiviteíezéllét s 
l'lltC!'mutatf&I<. hogv menn\l'i metrleka
rítáJ származik abból. Pé!dáu1 11al"v 
érdt1dődé-l �'lfrt& .r dolll'� D�b. 
rec,n/ Ferencnek, az el/lf(j\/j(el�p mű
vez•t/Sjinek úi ítbát. l"ddle- fáklvlit 
hasznaltak a műszaktöl b•érkezctt fa. 
llVos koc,lk, iévc apok olvasztására 
Most eev kis szerkezrttel ,  ola jos ll'va· 
po1 felhui:ná'ásá-va! snkl!al t{VOr• 
sabban, kevesebb bt"fekte!é�sel vée:e,- · 
hetik az olvuztast. Vag-v itt van i,él· 
dául UJwi Cjyufa úlltá a, amr.'l vel 
kirllö!cfi anvaa-okat pófolt i kocsik 'l'i· 
!fig!thát azabálvozó tűz.szektor i 
t11enél laahítl c�im,lásával fgen érté· 
ke, a koc.lk dl!'ISiének űjithával, több 
mint ezer ér/ít t�tt hannálhatóvá. �e 
még ho&J'-an sorothatnínk a iobbnál-
jobb íi li!Alokat. 

A kiállitást nemcsak az ü1.e01 ,1-,,. 
11oz6i . han•m szímOI kinti iii,m dol· 
vnziíf 11 meimézték hol!'v -uiát mun
katerületükön i• , i k•lrnazhu ik a 
vuutuiik úiiU1ít, munk1mrida1ereit � Ciaz-da-mozgalm! \a'paszl>alafaít 

Pánur& "· !<on,gores.swsiána'k ltatá
ro;u,ta je,s,zögeit,e a kiu. UÍf4le<i.efÖ mun• 
·k-a foo'osságát t'ó sz!í\4g�t lf 
terme és nöw:ésére.' HojtY ei tnertflyior-e 
így vat1, azt fíkőházum< do'roz,ói bi• 
zo,1}lthatji<k, akiknek ,m1.mk�já'b1t1 h1t
ha1ós támoglltlÍAlt flyttj,tmak &cuítú�. 
gádjaink. 

},, brii'áclok rrepi;zaerűsít'M(. 41 ter�•
'ben é er1járóka-t, h<1r�olnalc a mun�a
l<!flYd.•m •laz.ítól, a !áppén•ZCli.il):ók: k 
lógós� el len, rövid jele,tietekm, 06!!n· 
tu:skiikoo 1kere.nt1iU. Pé.<lául fíítől,.:!
zul\l( bű:szkeséy&, K-0t1ács Ml!,á!y l(ft
szer-es 6ztahanovls1a l'l'IOZ·don,yv�� 
ei.\l'társunkat ts i<ét fílffijét, Balai 
>.n4r_�w Rat/ro JánO!I e'.,,,tár&alcat a 
11 .pju1'6!ét iidv6zö.,-e -brigádunk. Bijáfo-
irattMk lt11Ui lmr,e sztaha.nt>vista -· 
tergá:y9s mu!ll<apadjához. :S és egy-
11gy dan�•I, -w.-t ldlizö'!{ík a kima
ll' - ó ered1001nek elérésénél .  

Csasztooka-bri,gáchrnt harco'. a mun
"•·f fn'•lem luit.4i eUen, I,rv p4!dáu\ 
aml'kl!" Oá ·pár 1<4ro y fl'IMdorlrv.ezetíí 1_ndulas �•�u 1lf!l'l1 v,et� vizet é1 vmr.tf 
JIWM! fekv• maca#, (ll,,g�llfika,bnrli• 
ch1nk 1 1'őv-e('ke�'5 Ml•r6JAv.aiJ „üdfJölliJJ, 
14,t'� 

Menne a gözéis, men:rre • gő1!81 
N11/r6g11hdw11, 

i)• - /tit «, de nem Jut el 
ese,l Hadlt,nimt, 

M•rt � IHlflh ,WM vett uizat, 
Gá.spar Károly mill(Jeutrert 

kr:sőb� fizet, 
S1ínJjt5ui0bri11ádjail'Jk ll(Yfll($•1' 

�M(D'. egí1�rür;kre van 1ak a tili az.ái. 
lm� fe!adafc,k ó1ker-e ·eOOl'ly0)ilu.í• 

' ·), ,· 
ért vívdllt W!,cW�, Lfcn· 6ilr.e
r�n ha$Utálil1k fel az. iiumünk @1.• · 
(07,,Ói áltil iJ't 'si:indllr.iiicikat. ;,

A

'gé. -·� 
pek beszelgeinek" című: W'oz.at �Mi 
r� péwiáUI a '2,--IQ.B.a uámú 
li6zta mo.z,do1y é,5 a 376-565-ösjilá!Jlú 
ll'l()Zldor,y � amely �!nle r,.igm! a �i• 
lizol«ól -. bElS'zl&lig(!t ei.y,m/4:568-1 ' é&  é.- .• 
rJJ<mdja a tfs�1 ffiQ-ulop,yn4 j!arla.s.,ait 
az éit kez.e!ő mozdonyMemél yi:eltr<il. A� _, 
eredmény <1zonnal mutatkozott. Har•. •· 
madtk r>eggek'e, a kis s?inmú bemu• · 
t�én utáin a 1�sz11I 1(ar,bantart.ott; _ 
p11%1kof; 1111PU1c,ay- - ragyoeó -t,j5z,t,á,, ".
eisiliofo!>t. e. Uf)'llmi')' P'a�zl«)(jott � 
a �•zl,u;ka , , :,Az eszterga, fúr6gíp'� ;.:, 
egyik dotirozoµnak. Ebben ma.1rára is- _. 
mert Dór6 U&Z'l6 saMtrom1-el,epi esz.
tergtlyOli, iki �apatt;.ín.k tag� , 
kerekét e törte és tit-á»ii nyire-odtan el· ' 
rnent Maba.d&á-w,a. , , 
_ De mindenüt11 dt � brti'ád,., 
Jth"Jk, md dl�i kelt a jólv�gieí,t, .
rnlfflkát, aboj bfrfülot e«!◄ 11Ya1'or6!1)f 
i fflUfl4.�elem la,i,i!oojv„1 ,aentbl!ri. . ,  
Az  eredrnérly ffll!g' ls ! áii«'!k Pűt�-á• : 
z.-unk dolflm;cij • dj�érei hallatár,a. , 
még ,jobban emelik termeléke11Y·, 
�,r(lltet, lZ$ l'l!dÍI!. ai61{et il C�MJ-· . ' 
h11ka !llellbfrilt. igyeliieznek me�• · 
í,vrt ni mwkáiukat, hotrV le�kö-
zelebb ró'uk is jót \non<lhas�ll'lak 
lrui-túri,ri'f.Mi•inlc, I.-v lmci,Jftlllt •ná-·1 1unk, a Debreceni Fí!tó1,.,áz.ban Iru:túr�-
br'gádjain!c a lé!; fo11�lem s,�keréért 
íey J-e�kfSitiiik a daota-ozól;at a Rák6sL 
elvtár 11iilletésnll1'iára · tett váll alá• 
� t'tl1iteJ,jed� 

KISS J'ENO, 
a „S2CICi.1fü;ta Vitsút,érl" t-ev«:et:�' ) 
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Z A R O  J E L E NT E S 

H'1tT1utatN a.z 6czi forqalomban, orazá 
qo.. vlozonylatban leqjobb eredményt 
eliil"I dolqozokról. 

FORGALMI SZOLGALAT: 
ALLOMASFCINöKöt< 

1 , Mlhálka Litszló állomásfónök, BJ) •• F-eren•váro . Bp. lg. 2. Pilisi Ferenc ál
lomásfónllk, Hatvan, Bp. lg. 3. Békési 
Rezsó állomásf6nllJ<, Ráko�rendeZ6, Bp. 
lg, 

ALLOMASI IRANYITO RENDELKEZCI 
FORGALMI SZDLGALATTEVCIK 

(1., 1/a, 1/b csop.) 
1 Nyitrai Dezs6 forqalml szolqálat. 

tev6, Miskolc .,zpu.. M1skolc tg. 2. 
HamrJ1 Ji\nos forqalmi szolq,Blattev6 
Bp. FerencváJ'OS, Bp. lg. 3. Tóth Tib.,,! 
forqalml szolqálattev6, Debrecen állo
más. n�orecen Ig. 

FORGALMI SZOLGALATTEVOK 
( II., I ll., 1 1 1/a cs01>.) 

1. Vass 8'trtalan . forqalml szolqálat. 
á!vc5, Záhony állomas, Debreceni lg. 2. 
Szóllc5s1 József forqalml szolq;llatá!v6, 
Köbánve Felső. Bp. lg. 3. Kovács Pál 
forqalml szolqálattev6, Salgótarján
HOlso, �11,skolc lg. 

KOLSCI FORGALMI SZOLGALATTEVCIIC 
!. Gutai Mihály forqalml szolqilat. 

tlev6, Bp. FerencvAros, Bp. J,r. 2. Kiss 
Sándor forqalmi szolqálattev6, Debre
cen, Debrecen Ig. 3. Mikesi Lajos for
qalml szolq"attev6, Pécs, Pécsi lgazg. 

VONATMENESZTO, NAPLOZO 
FORGALMI SZOLGALATTEVOK 

1. Lenqyel Zoltán forqalmi szolqálat. 
tevő, Debrecen. Debrecen Ig. 2. Gál Sándor forqalmi szolqálattevc5. Füzes
abony, Miskolc lg. 3, Horváth Rózsa 
forqalml szolqála1rl:ev6, Győr. Bp. Ig. 

VOKATMENESZTCI, TtRFELVIGYAZc>K 
1 Baloqh S;lndor térfelviqyázó, tis 

lrolc, szpu .. �llsk<"IC (g, 2. Dörny•I Tibor 
térfelvlqyázó, Dombóvár. Pécs lg. :J. 
Erdei Imre térfelviqyázó, Debrecen. 
Debrecen lg. 

VALTOKEZELCIK, VALTó<IRöK 

hely lg, 2. Kovács 1..>jos osztálymérnöt<. Pet6 István qu.-ftásveo:et6 és briqádJa. 
Bajai om, Szeged lg. 3. Horváth Ferenc Dombóvár. Péc,;I Ii.. 3 Pásztori István 
0t1ztálymén,ök, Hódmezóvásárhi>lyt om tolatásvezet6 és brlqád)a, Debrecen, 
Szeged lg. Debre<"enl iA', 

KERESKEDELMI SZOLGALAT 
SZALLITASI TERV ELLENORóK 

1. B•jcz; Sándor tervellen6r. Sárvár 
Szombathely u, 2 Kovács Bé!a terv
ellen6r, Kélbánva Teher pu .• Bp. Ig. 3. 
Ovári János tervellen6r. Pápa. Szom
bath&ly lg 

GóCPONTI ARUIRANYITOK 
1 Antal F..-...,c áf"ulr.if>yrto Eüz..,.. 

abony \11skolc hr. 2. Baranyai Géza áru 
lrányltó i'óylreg,haza. Debrecen 1.�. :i. 
Kasza Gftza áiruirányito Kazlncbarctika 
l\llskolc lg. 

. 

OZEMJ RAKOOASI FEl.ELOSOff 
1 Stümm•r Györqy ra-kodási felel6s, 

Békéscsaba. Szeged lg 2 Haraszti La, 
Jos rakodási fei.16s, Debrecen. Debre• 
cen 1g. 1. Traiszla Vilmos rakodási fele-
16&, MétM7.alka. Debrecen hr 

DARABARUS RAKTARNOKOK 
J„ Kunheqyesi János dar..ibárus rak 

tárnok, Szerenc� ál!omás. l\1t.c;kolc Ig. 
2. VáH Atbert darab,ru.s raktárnok, Püs
pök�•dány. Debrecen Ig. 3. Baloqh István darabáf"us ra!Oárnok, Záhony. Deb 
re0&n la 

KOCSIRAKOMANYOS RAKTARNOKOK 
1 Csomor Gyula koc.slrakományos 

rakt;imok, Nylregyháza. Debrecen lg 
2. Lévai ZolU.n kocsirakományos rak
tlirnok, füsujszállás, Debrecen lg 3 
krlstóf Jstván kocsirakományos raktár� 
nok, Püspökladány. Debrecen lg. 

KIMUTAT AS 
AZ CISZ1 FORGALMI  VERSENYBEN 

LEGJOBB EREDM ÉNYT ELtRT 
BRIGADOKRóL 

l"OIIGALMI SZOLGALAT 
GU'IUTASNAL LEGJOBB EREDMENYT 

ELtRT BRIGADOK 

SIKTOLATASNAL LEGJOBB EREDMÉNYT 
ELt!:RT BRIGADOK 

(Os.zt. felül! 1 A. ,!s I B. CSOl)ortba 
tartozó állomások) 

Mihályi B&la tolatásve:r-etó, Szo' 
nok. Burtape5:tl ig. 2. Bede I László l'O 
latásvez.et6 és brlqádJa . :\11sko!c -.z,pu. ,  
:\ltskolc-i ill. 1 8CM""os István tolatásvezet6 és briqádja, Dombóvár Pécsi iR. 

SIKTOLATASNAL LEGJOBB E.REOMtNYT 
ELtRT BRIGADOK 

(A 11 , I l l. és 1 11/a csp. áH,) 
1. Bajnck István tolatásv<'zetd és brf. 

l
á
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qádJa. Pécsbánya. rendez/1, Pécsi g 3 . 
H1:-1tás József tolatásvezet6 és brlq.á-dJa, 
Zahon'.\'· . Debrecen· tg. 

VONTATASI SZOLGALAT 
LEGJOBB EREDMENYT ELÉRT 

500 KM ES KOMPLEXBRIGADOK 
1 Pfflyin komplexbrlqád. , e,érlga-, 

::�r
fi
i°o:i:�J��ra1nA����1.

ui
���;1:�zt?:i; 

Kostyai Gvörgy In téző, 7 s7,ako.�tá.y: 
Sebestyén Jó?.,._� Intéző, 8. qzako.:.zt.i 1 :, ; 

Nemes I�tván f<'lii'!Ye-lö 2. H�ssai 
komplexbriqad. Pé<:-�f · 1g Taqjai: l): er. 
részéről: Szalai LiCJZ!ó felíiq•veló F'or
Jlétlom rl-q?.é;�fr Kovác5 LR'jo.-. fűinrezó. 
\'on Ut�A..q ré�zér · K.1.s...�ai f<ároi'\ müs:r.. 
e1 :enör PiiJyafenntartá.q részérő.! :  Váron 
.Ká•lmán müsz. Hllézö. 3. Rajnyák kom
plexbriqád. Celldömölk. Szomb.ithelrl 
IR TaqJai: Kei �kede-lem r·é.o:;zéröJ: Ullz 
lmrl' fólntéző. F'orj?'alom részérö : 
Mlklós István főlntézil. Yontalá• ré
sz rol: R•Jnyák F, bilin mű•z relügyelö 

KERESKEDELMI SZOLGALAT 
R,-.KODASI FóNöKStGNtL LEGJOBB 

EREDMENYT ELtRT BRIGADOK 
1 Sándor Zoltán "' briqádja. Dt'br<>• 

ren Deh:·ecent 1�. 2 Kublsch János ,s 

A MISKOLCI TERÜLETEN AZ ELLENSÉG .. 

Amint ismeretes. pártunl-• február 1-ét rcncián többek között felszólalt Láng 
- a „Szabad , 'ép'· megjelené<ének Lajos elvtárs, a „Szocialista vasútért" 
em:ékezetére - a magyar �ajtó nap· miskolcterü'eti sajtótudósítója 1• El· 
jává nyilvánította A ,.'Szabad ép" mondotta. hogy a munkáslevelezönek 
e1.zel kapcsolatban február  2-3-ra a proletárkiizYélemém· öntudatos bá
or,zágos munkáslevele1.ö-értekezlelet lor, megingathatatlan harcosának kell 
hív össze. Az országos értekezletet !enni. ,\\égis snkan nem merik meg
megelőzően a budapesti kerületi, va· 1rn1 . az. igazságot. mert félnek a meg
lamint a megyei pártbizottságok leve- lorla,tol. Elhallgatnánk az igaz,ágot 
lezökonlere-iciál tanottak. �on�otta Lán,(( elvtárs -. ha nem 

F.zeken a megyei levelezőkonferen- mona�na_nk meg 6-zmlén, hoin ná
ciákon ,zép számmal vetlek részt a lu,nk '.' eszle!hetö _,zorvánvosan olyan 
va,ut�s . munkáslevelezök, lapunk le· 

1 
j
_
e,enseg. hogr _part�1zotjflá�. va.1n: 

velezo• is. szakszervezet, tenyezok befolyá,olm 
A miskolci megyei levelezőkonfe- iin,ekeznek a mmkás!evelezök�. 

A „Népszav6" -ban közölt munk6s/evél ut6n 
elfentámad6sba ment át az ellenség 

Lang el\"lars ezután elmondotta, 
hogy me�róbáiták_ . _ö�. is elhallga_t
!atni . . . be1ognr a sza1at , nehog, meg 
egv c,!yan cikket merészeljen írni 
mint ami lyen a „Népsza, a" egyik 
számában jelent mel!' ,.Leplezz,ik le a 
még megbúvó ellenséget" címen. 

Ez a cikk a vasutasok határta 
! ,m örömével k lelkesedésével talá l 
ko1.0tt - fo!ytat\a. De m, történt 
ewtán? A vasúton egyesek iélnek a 
birálaltól, nem szerelik a kritikát. 
Leveiem miatt fe-lelösségre vontak: 
miért nem mulat/nm be O cikket, mi
elótt Plküldtem a szerkeszlöségnek. 
Eiwmásl követték az őtórás jegyzö
könyt•t kihallgatások, majd a kohol
má�yok özön.ének g,yüjtése ellenem. 
l'é1Zcil � 

távollt'temben, a ellet megjelenés� 
után alig maslél hónapra, alapta
lan rágalmakkal párttagságomtól 
megfosztottak és a vasútról is el 

akartak távolitanl. 

csupán megdorgálták, s etismerték, 
hogy amit irtam, az igaz. 

- A párttól megkaptam a lámoga•á,t. 
mert beig„zolódotl, hogy igazat lr
tam. Az el lenség jó elvtársakat � 
félrevezet a vasúton Ezért történhe
tett meg. amit •!mondottam. Én 

helyemen maradtam, söt bizalmi 
beosztásba helyeztek é-5 büszk� 
örömmel közlöm, hogy párttag
sági könyvemet is visszakaptam. 

1.  Ifj. Sipos Imre váltokezel5, Debre
cen, Debrecen lg. 2. Boros István vál-
tókezel<'l, Sopron GYSE\'. 3. K6rösl Gyu- t. N.aqy László quntásvezetó és brl-1.a v;lltcór, S1.erencs, MllOkolc lg. qáclta, Rá.koerendez6. Budapesti lg 2. 
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qádja, Pécs, PP.cst lg. 
Ak1röl a cikket írtam egy 
nyilas t•észbiróság, mgröl -, 

volt 
azt 

Az el lenség mar nincs . a helyén, 1 
vizsgálat még folyik el lene. Felte• 
szem a kérdést. kit terhel a felelö<
ség. hogy a vasúton 120 levelező. s 
közöttük 54 női levelező munkája 
megakadt? Kinek volt az fontos, hogy 
ezek a !el'e!ezök hónapokon keresztül 
ne működjenek. ha nem az el lenség
nek? Kik féltek attól. , hol!>· ezek a 
levelezők birální fog}ák munkájukat? 
'\em véletlen az. hogy nálunk. a vas
úton vannak hibák. Meg kE-ll monda
nom őszintén, hogy ez annak tud
ható be, hol?Y még vannak a Györke
falvihoz hasonló elemek. nem is kis 
számban. akik kerékkötői munkánk
nak, ak'k  akadá.yokat görditenek a 
szoc1a l i.sta vasút megteremtéséért foly
tatott munkánk elé. 

KOCSI MESTEREK 
t. Szepesi János kocsimest.,-. Mis

kolc npu„ Mi ,f<olc lg. 2. Barnda tst. 
ván kocslmester, Dombóvár. Pécs Ig. a. 
Csire Laszló kccsln'lester, Szombathely, 
Szombathely Ig. 

H. KöZtPALLOMASOKOII 
ALLOMASVEZETCIK 

1. Godo Gyö,-qy állomásvezet6. Kon. 
dorl>9. Szeged lg. 2. Varqa Jozsef ál• 
Jomásvez.eto, ,·,;,rpalota. Szombath�l.} 
1-g. 3. Sipos Sándor állomásvezel'6, Uj 
tehertó, Deb...,,,en Ig. 

FORGALMI SZOLGA LA TTEVCIK 
1. Kovács Jozsef forqa lmi szolqálat 

tevc5, Debrecen Vásártér, Db. Ig. 2. 
PDsta Gizella forgalmi szolqálaiftev6, 
Szatymaz, Sze.Q"ed tg. 3. Porcsontos Ka
���n 

1:.
orqalmf szolqálatmv6, Isaszeg, 

VALTOKEZELCIK ES v•LTOCIRöK 
1. Tóth András váltoór. Oebrect-n 

álls„ Debrecen 11(. 2. Németh István 
váltó6r. V4rpalota. Szombathelv lg 3 
i!!/P

lg�anos váltokezel6, Puszuipó, Sze 

VONTATASI SZOLGALAT 
MOZDONYVEZETöK tS FOTCIK 

t. Kov,cs Mihály mozdonyveze,td 
Ratku János é� Bakai András tatc5k' 
Debrecen fth.. Debrec-en Jg, 2. Mi� 
Jen6 mozdonyvezető, Szepesvári �ván 
és Vass János füt6k, Miskolc rth. Mi�• 
k';'lC lg. 3. Elek Jozsef mozdonyvezet6, 
Kisfaludy István es Tobiás Jozset filt6k 
Tapolca fth„ Swmbalbely lg. 

FUTCIHAZVEZETőK 
1. Ba,-bacsl Gyula fth. f6nilk. S1,olnok 

fth . Bp. !11. 2. Morv.al Viktor fth f6nök 
Nvirer,rvh,iz� fth., Debr·ecen tg. 3. Heqyi 
J�os fth. f6nök. Debrecen fth., Debre• 
cen lg. 

PALYAFENNTA RTÁSI SZOLGA.LAT 
ELCIMUN KASOK 

1 Józsa Györqy előmunkás, Szombat
he!,,· om. Ill .  pm szaka.sz. Szombathely 
lg. 2. Sz6qyl Pál el6munkás Kl9kún
ha!a� om XI pm. szakasz. Szeged lg. 
3 Fentor János &16munkás, ómisko!ci 
om. I. pm . .::7,;:tk�sz. Mi"-kolc 1g. 

PALYAMESTEREK. 
VONAL TISZTVISELCIK 

1 Mezei Lajos pályamester. H'i'tkun
ha!as om. XI Pm. s,.akasz, Szeged [g. 
2. Kovac� István páJyame..c::ter. Debre• 
cent om. XXXIJJ pm szaka.c::z. Debrecen 
Ig. 3. Kondorosi József pályame
Szeged, X. pm. 'i'ZA.kasz. SzP�ed lg. 

SZA KMUN KASOK 
1. Va lecsl<ó Zoltán kalyhás, ómiskolci 

om. Mlsk<"IC lg 2. Papp László k6mü
ves, Ma11ö,...pitményl üzemi VAllalat. 
3 Ooniján József festő és mázoló, 
Pécsi om. I pm. szakasz, Pécs Jg, 

FATELITO VALLALAT DOLGOZOi 
1 . Botos Mihály munkás, Püspokla• 

dányi Fate-lltötelep. 2. Arl Sándor mu,,
kás, Püspökladán:ol Fatelltőtelep. :J. 
Majer Györqy munkás, Dombóvári Te
lltötelep. 

tPITtSVEZETOK. A PALYAEPITCI 
tS FELOJITO OV-NtL 

1.  Boqátl József épitésvezetli. Elö· sullláE. 2 Horváth Márt0n épltésv„zel'6, 
.Martonvásár 3. Toth István &pités
vezet6, Szentes. 

OSZTALYMERNóKdK 
1 .  Bá�ány Akos osz,t;ilymerrök, 

Sro?nbat.b&lyi om. YMet6Je. Szombat· 

Jl hiWtk tuJili p 1) � ... � L\ (' (Wfil is � akwi � UJ  , , St9 . � Láng elvtárs harca legyen minden 
munkásleve1 ezönk elölt jó példa arra, 
hogy a proletárkö1.vélemény parancs
nokait, akik írásaikkal a szocializmus 
ép_!lésé_t. a béke . megvédését �gilik 
elé>. partunk mindenkor megvédi u, 
�l lenség aknamunkáJa ellen. . mis
lmlc. terület el lanyhult munká>ltYe· 
lezö-mozgalmát pedlg Lán.g eldars 
Clju l t  er5vel , jó kezdeményezésekkel. 
a1. eddigi tapasztalatainak felhaszná
lásával. a hibák nyílt feltárásával, s 
az el lenség el leni kérlelhetetlen harc
cal vigye előre fs készüljön az irá
nyitása mellett müködö 1 20 munkás
levelezö az országos levelezőkonfe
renciára. 

_ A T E R V  .. T E LJ E S  I T E S ET --·_,:.,: , 
El>ben a levelemben tiszta képrt iizcm második ie(!'&ZC'bb e,-edménvt't 

akarok adni a Landler Míivek \' l l f. \anot l a  Bartos József. Fel tiinö szép 
osztá.lva leizutóbbi súálini-mti,,ukja Nt'dmér,vt ért rj Ma11er J,ízse[ e,1.,e-r
v�I �•apc:,olatos eredménye rö1 é6 galv,,., a\.,,-p,iís. alq a m,,.;zak elötli 
hi ányossál!'okrol. dóhen . áz,rn,il ,,. g ,em fudo t el• 

A �7.akszervezeti tall'gviílésen Her- jutr>i, már az ·.s.ö oopon 200 s.záza,ék
nádi elvtárs. míihrh bi,mltsál!'i titkár ra küzdötte iel magát. Turc'111111i fe· 
smertelte a mü. zak je:en ,iiségét. A renc íi 1úm11nki1S esd • .:.ÍI , os 190, 

taggvii é�n Mutísz elvlár,;, os7.lá- Ke.,.zthel!li J,n,e: iúros 280, Ren La
l 1 unk vezetője. nem vert r�szt, mert jo,; é-< G11rul,,i l án"s gvártá•i lakat06 
eg1 naplf<' .zaba<l ágon volt. lgv 1,er_ un2adia i  172 ,zázak"·kot fríek el. 
sze az osztálrvezE'iii rés7.l'rfll semmi t:ZL·k a k;iíinö Nedménsek a míí
felvi iágositásl. buzdít:\. t, lel kesitö s,z,a. �z·ak m,,,,,dik napj{in lnvíihb emeiked
vahat nem k:iplunk a taggyíi lésen. trk. Poe,z <''.vtfirs 450 szárnl(kl'a. 

A pol i t ika i felví !·ágo�itó m11nk,1, a Bartos el\' l{;r,, • :1°,0 fP. Mayer 225 re. 
hiza lmi és népn.- elö há '.<"tzat ,•rcdmé· T11rr.,ú11.11; 2 1 0  rí', 1-arktis álképzcis 
nveire támaszkodva kezdtél• meg esz er:!-• vos red g 100 száza ' ékról 
oszráhunk dolj!ozói a szlál ini -mií• 1 200 s1f, !! l t'kra Nncl le tel jesitmémét 
szakot. Pne,z fst\'án eszlergálvos járt Az o,zh\ ly  1 2'J n'il 137 "7.áza ékr,1 
az élen, 350 smázalékkal. utáoo a, em •!te át!agos teljesíl ménvél. 

Paráz� hot rány i-� mr. f'llt-n�g k•ze 
lef„gja a dolg ozók lendiileti-t 

Sainos. a műszak harmadik napján 
már mutatkoztak a hibák, amelvek 
vé1!11I is az eredménvek lov�bbi növe
kedés� akadálwzták Az első. amely 
a legjobban visszavetetre a lendiile,et. 
az iizemgazdasál!i ooztá ly  helylelen 
eljárása vo,t. 

Annaf. a munk án&k n árát, ame
lyen Poesz el vt ars nagyszerű 
eredményH elér,e, 1hesnd< találta, 
s parázs botrány közepette le
vette, holott már három hónapja 
dolgozik tt,zyanilyen ár mellett. 
Elvelté,·, a kedvét Poeswek, de a 

egvik osztá lyból a másikba. /Qírpiifi 
el\""á rsnii: pi':dáu' ,·supán személve,;
kedésből helvezlék át. 

l(árpátiné � Ma tisz nsztályv�zetö 
között nentl'égen fegyelmi eljárás
ra is 50, l<eríilt és súlyos vádak 

me{'iiltek let Matisz ellen. 

Mafi,,z osz,tá lyveze-tií e1 len merii'« 
íl'I az a vád. hol!\' vezet,ii b,•n ·ztásá 
n ;i '  iol!Ya i g\'ckslik  Rl<'l!'SZa hadu lni 
az irodáhan doh!'nzci párltagoktó! Ez 
k,;t árhe!vezés; kis.érle,hen is me(!' 
nyilvánult. Az a \'ád is felmerii ,1 
Mali,·z o,-.ztáhvezelé> ellen, hogv iobb 
ol dal i  szociál<lemokrala. s hogl' ar, 
eg-vewlés e:ött o!van kijelentést 

tt>rt hOI!'\' mfnE'k menjünk 3 t,ommu• 
tl'slak u•án. amikor mi töhben va
lZ\'Unk. Mmisz e �jelentést el •� 
�merte ,:s i!L„al ' · de....ezetl b.,,z, ab• 
ban az idöben mindenki ígv beszélt 
és ö ennek ha.lása a latt ái lott. Az a 
Yád is lelmerüll hol!'l negyedmil !tó 
fr1r•nlot e:öre e!számolt. Ennek része
'"' .\'aszádi János ,·o , művezető 
akit s-zal>otá!ás rrnatt belveztek át 
oszta lrunkról a Dunakeszi Fömühelv
be, ahol normás lett. A másik Sátor 
Viktor. mél! októberben mE'ghalt. Ha
lá ' a  után derü:t csak ki, hOl!'V mit'rl 
részesftette Matisz osz,tályvezető vé• 
dP-Pmben. 

A pártfegve+m'i következménve a,z 
l1•tt. hog-v K,árpát,-né u osztálvon 
maradt. die Matrsz oszlálvveze'lö nem 
sokat tett az öt E'rl súl\'OS vá-dak ellen. 
\'élemE>nvem s1.erint. ha e súlvos vá
dak a 1 apla lanok lettek volna, leyalább 
1s a magam részéről, nem nvugo<ltam 
vnln-a bele és addil!' vittem voina az 
Ül!"YPI. míl!' b<'csületemet az alai)!alan 
ráj!almaktól mel! nem tisztítom. 

Most. el!V pár hétre• az Ügv atán, 
méfziscsak távozni kell Kárpáti11é elv
társnőní'k. Valahol!'V Úl!'V fest. hol!"' 
valami nincs rendién. s ezt mel!" kell 
nézni. 

ll!'Y néz ki oszb11vunlt belső it!C>te 
akkor. ami�·or a'• öntudatos do!l!'ozók 
harC'ba indulna,k a harmadik tervév 
tc: jesHéséért. a téli for�alom febonyo 
! � ,ísáért. ho(!'V mee+,á!á l ják pártunk• 
nak és népi kormánvunknak a bér-
rendezéssel követett úiabb mel!'· 
bec.-,ül ését. 

l(uényi J!ózs,ef 

sa jtótudósitó. 

Monkáslerelezöink segítsék a szociarista 
111agyar filmmÜYészet megteremtését 
lqen naqy jelent6séqet tulajdonltunk 

a szovjet dolqozók részér61 a fllm)elnk 
alkotóihoz: 6s szerepl6 müvészeinkhe.z a 
közelmultb�n érkezett leveleknek. 

Ezek a levelek nemcsak a mllvészi 
munka további fejl<'ldését seqftlk el6, 
hanem a szovjet dolqozókn.tk a mQvé. 
:!"1
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vonatkozású munkáslevelezés klfejlesz� 
tésére, a szlmpatizár,sok szl!!es qyürű• 
jének. a fllmqy,r és a mav,szek k6ré 
való klépltésé•e. 

KQl6nösen ld<'lszera &nnek a mozqa
lomnak a meqlnditása most, amikor 
�i!:��� ,:.

11
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:��·ru�����':; 
th 3-án az els6 orazáqos levelez<'!! kon, 
ferenci a. 

Filmje1nket hazánkban mlltlók •· 
klntik meq. 

A dolqozók, a közönséq részérc51 V· 
kezet! leveleknek azért tu1ajdonftu11k 
k!llönös Jelent6séqet. mert a felvetett 
problémákkail, Javaslatokkal, kezdeme
nyezésekkel naqy szolq.iilatot tesznek 1 
fllmqyárt.k Oqyenek. Eqyben seqitlk 
művészeinket is ai sematizmus elleni 
harcban. 

A munk.kllt'Velezés klépflésév"I k6z 
vetten kapcsolatot kívánunk teremteni 
a dolqoZJó néppel, biztosítani akarjuk 
• do!qozo tömeqek bíráló szerepét • 
leqszélasebb körben 

többi nol1?ozónak is. mt'rt ioll'gal gon• 
do'haiták azt. hogy eset:el!' a már 
hónapok óta be\'etl á rat az üzem
j!az.dasál!i 06rlály egvszerűen vissza
veszi. 

A sze-rvt>zé95<"I is sok bai vo?t 

tJ�yátsz.ik a míís.z-aki vezetők mél! 
mindig nem okultak a hibákból. Bar
tos József e&:íerl!'ályos. sztahanovista 
p,•ldáu l  négv óra mun·ka idő kiesést 
szenved<'!! a hanval!' szervezés kö
vt'tl eztéhen. A ti'>hbieknek is úgy kí'I• 
lett kereSf?('lni munkát. 

Az MHK jó eredményei biztosították 

A Maqyar Filmqyártó Vállalat (Buda
pest. XIV •• Gyarmat-utca 39.) felkéH • 
dolqozókat. • kllzönseqet. hOQY bemu• 
tatott fllmjeinkkel. konkretan • "'ost 
futo „Teljes qc5zzel" clma vasutastárqyó 
tllm!lnkkel kapcsolatos észrev"elelket. 
bírálataikat levélben írjál< meq. >, be
érkez6 leveleke-t qond<>5an ér"keljUk, 
s a Jeqjelent6sebbeket csokorba szedve 
a napi és heti sajtóban nyllvánossáqro 
klvánjuk hozni . 

A harmadik h �O\ussáir a7- vo'1. 
hol!Y a keréksajldóre,;zort éjs�akai 
míís,akja ki<'seit a munkából, mert 

mm kapott a sajtoló -rem sűrített 
levegőt. sem gőzt. 

Jó lenne me1?nézni, mi okozta a h ibál 
\'aj ion nem-e az el lenség keze van 
itt i6. 

A neiz�ik hioo: a sztá lini-míiszak 
alatt al'artak kél esztergaf<'épet elszá l 
litani. Ezeken Szekeres és Csonka 
eh"lárs.ak 1 50-180 százalékos tel iesít. 
ménvt értek el. l'ar_qa elvtárs, üze· 
münk oárttitkára Akadálvozfa mey ezt 
a fele!ötlen kapkodást. l'l!"'ancsak 
hiba az, hol!Y ein,es személyeket po� 
a m(íszak idején aka-rtak áthelvezni 

a Lokomotív SE minőségi teljesítményeinek elérését 
A szakszervezeti &nortegvesiilelek 

közü l  a Lokomotiv SF. mega1akul�sa 
óta mind ie!enlílsebh en·dmc'n„ck,•t ér 
Pl. \z üköl\'í,,ik. úS>'.,;k, viz i l.ihdúz<ik. 
viník. ! a hdarú!!úk. at l t)túk, kosúr- és 
röplabdúz<'>k kívál<', td j�silménvei mel 
lelt a tf11ne{!sportba11, az Ml IK·ban is 
eredmi'n yes a u,kumotiv SE munkája. 

1950-ben a Lokomotivnak a1  
el!'ész ország-ban - mindössze 1 1  895 
igazol t versenyzője volt 1951 1·égére 
azonhan ez a szám 2 1 .6<10-re növeke· 
dett. A legtöbb vasutas dol g-ozó 
száms1.erinl 9250 -- Budappsten spor 
tol. F.rnlán a debreceni terület követ· 
ke1. ik :l200 snortc>lóval .  A nagv!étsz;l . 
·mÍ> ,·er�envzögárda az orszál!' 90 
snnrlkörének 4 1 6  szakosztá lyából ke• 
rii l ki. 

,\z aktív versenvzök mef !Ptt jelentő· 
Pn nöl'ekedett a tömegspor\ban. az 

,\\H!Cban és az alaofoktí tornász.csa
patba 1noksa,ron résztvevők szárria is. 

Osszehasonl itva a két évet. a helyzet 
a köl'etkező: 

1950-ben 25.600 vasulas MH 1(-zó 
volt és 1 33 csapat indult a tor
nászoojnok �ál!'on. 1 95 1 ·be(l viszont 
már 36.829-re növek�dett az M H  1(-

zók száma. 
A Pl. alapfokú tornászcsapat'ba inok
ságra pedig 292 egyii tles jelentette be 
részvételét 3000 sportolóval .  

A jó eredmények eléréséhez nali!'V 
se1?ilségel nvuitott. hogv az elmult év- és 
ben országszerte számos új sport'éle
�ítménv épült. A vasutas dol gozóknak 

162 Si)ortlétesitményílk volt 1950-
ben. Számuk a mult esztendőben 

284-re növekedett. 

ACS KAROLY. 
a Maqyar Fllmqyártó Állami Vállalat 

dolqozója 

A KözlekedésOgyJ Minlsz1érlum 
a Vasutasok Szakszervezetének lap) 

Megjelenik havonta kétszer 
Szerkeszti a szerkesztc5 blzottsllg. 

Laptu'aJdonos: 
a Közlekedésüzyi Minisztérium 

I. Vasúti Főosztálya és a Vasutasok 
Szakszervezete 

őt labdarúgóoáll'a. töhh tornacsannok, 
röo·. kézi- és kosárlabda- . valamint 
87 úi  MHK-pálva épült. Ezenkívül a 

Budapest. VI„ Munkácsv MJhálY-U, 16. 
Telefon- 1!3-SS7. 124--893. 313--744. 

.Kiadóhivatal: vn.. RákóczHlt 54. 
versennöket és a töme'<5oortok rész- Szikra MpnYomda. BudapesL VlIL. 
vevöit mei;rte!elö felszereléssel látták József.kc5rdt s. 
el. retet6e .-daveettlt KulCftf' ■th4JT 
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Segitsiik dolgozóinkat 

vállalásaik teljesítésében 
A MAGYAR SAJTÓ NAPJÁN KÖSZÖNTJÜK A ;JÍZÉVES SZABAD NÉPET• 

Tíz esztendeje anna-k, hogy az illegá'is l(ommunista Párt központi lavja,ként megjelent a Szabad Nép első 
száma, amely megje lenésétől napjainkig következetes harcot folytat a magyar n<',p szabadságáért, a békés, boldog 
és szebb építőmunk.áért. Ezt a harcát siker koronátta. Első szerkesztője Rózsa Ferenc elvtárs, a magyar munk ás
mozgalom mártírja. 0 u gyan meghalt, de h arcos szel'.eme a lav hasábjain tovább erősödött és győzedelmeskedett, 
A Szabad Nép ma szere.:ett vezérü� és édesapánk, R ákosi elvtárs irányításával továl>b harcol az új eredményekért, 
a tartós b<,ke megszilárdiíásáért. A bolsevik sajtó tapasztalatait helyesen a lka lmazva a do lgozó tömegei< szfles bírá. 
latára és aktivitására épülő sajtótermék. amely a magyar dolgozók mindenn api barátjává és harcos segítársává v ált. 

A m.agyar do gozók forró szeretete 
é<; há!aJ•a nyi'vánu m� Rákos, 

e!v!árs le é azoki>a n a ha1a masméretü 
retú munka,feiajáni,íso!<oan. amelyek
kel népünk szerelett vezére 60. szii
leté&n,apj.a me:ló me�.111e,p,ésére l<é
Bzül<leik. Népün,k tud alá l>an Na<1 a 1-
na k, hogy eredményeinket nagv pá,r
tunoknak és szereteitt vezérünknek, 
Ráfos; eldárs:iak k&,zönl1etjü,k, ezért 
akarják az üzemek, hiYataiok dolgozói 
töoo és job-o mun�.áva, meghá á:ni a 
szerelő gondoskodást. 

Ez a szerető gondoskodás meg'>}�l 
Yánult a ki'zelmullban, amik-0r vasutas 
dolgozóink bérrendezésére párrnnk és 
kormánvzatunk 73 5 mil lió forintot 
irányzoit elő. ezzel is e!ismerve a vas
utas dolgozók eddigi munkájái. 

E-z tü'krözödik v·i&Sza a Hámán Kató 
Fütőluíz do-Lgozó,nak /ei·elébő/, ameí_tf
ben vá/:aiták. hog11 a teruhez i1iszo-
11yíiva 5 százalékos szénmeg1aka•itást 
érnek e!, az előírt utazási tervet 6 
száza'ékka.' 11ille.'jesítik és a von«'ok 
átlagos ,e,fle ését a forgaim · dolgozók
kal ualó jó együltmiiköáéssel 2.5 szá
zai&ka! növelik, 

Ft"ren� áros Fütőh,áz doi.goroí a:i 
első negyedé,,b,en 2 10  lornás szénm<'i,
t a•karitást vá '.·l altak. A mühe:yek do! 
gozói a minőségi munka megjavitru;át.  
fo,mzott mértékű a nvag,megtakarítást 
és a termel€>kenység fokozását vál al
t ák. Budapest-Ke:eti-pá!ysudvar � 
Debreoen oálfomás dc:11g-ozúl a vonatok 
menetrendszerínt · kőz'ekedésé 1ek hiz
tooítá-sával. a ,ona tok iol>b k.terhe!t'sé-

"' v1c· -& a 1;1n11�ilfo�yz:em rn�gGz;ilá-rd:f.:.á
sával ké-sz.ülnek az ünnepre. 

A dolgozók ,·ersc,ny endff.;ete ,;s 
lel k-e.sedése fokozott ieiad-atok 

elé á.Jlífja a szakszervezeli h.mk<:, oná• 
riu�ok,at is. Szervezete: 1knek sokk a: 
jol>ban be k,eJt �aprno:óc!ni a mun�a
Y-erseny sz.en·ezésébe, m·nt ahogy a zt 
a mu:-tban íel!téik. A dcigozók vá'.·la lá
sa•knak csak úgy tudnak becs,ü etesen 
e?egel leooí, hogvha a pártszervezetek 
iránymutatá�t köveLk és a e.zal<Ezer
\'ezeti fu.1kc;on,áriusoktol a legmesz. 
&z.el>l>menő tárnogatás,t meglmpják. 

Alla l ában az tapasztalható, hogv a 
sza·kszer\'ez,i aktí\'ák ,nem ka,pcscJód
n�. be ke'. lő  mértékben a verseny 1>zer
\'ezésebe, ráhizzá•k az•t a szahona li Ye
:ietőkre, vagy 2 verseny a-d.mi 11i1>2Lrálá
s.irnl megbízott do!goiókra. '.'lem segí
tik a do1 gozókal a vá.! alások helyes 
megtételében az üzemi b:zol1s.áa t-ag. 
jai . a l}'zalm:.ak 11001 isrner',k a dolqn
zr,j.; \'á l la lá&ait, így nem is tud rnk se• 
gít,,.;get achi a zok •e:jesítéséhez. 

Ferencváros Fűtőház OB-eloöke, 
Huszár elvtárs, nem kezelte kellő 
gondd-a! a verseny szervezését 
Megelégedett azzal, hogy a szak
vonali versenyadminiszlrátor elő
nyomtatott versooyfelaján' á,;okat 

íratott a·lá a dolgozókkal. 
Nem fordilana•k gondot arra ,;em, 

hogy a müsuki értelmiség teljes mh
té:d,en bekapcso:ódjon a mun-ka, er
sen,-be, pedig ez egl'ik elöie'. téte'.e aJ1-
n a-k. hogy a do gozók Yá alás.aikat lel · je;íteni lud_iá!k, mert ahoJ jó vo:t a 
kapcso! at_ O!t a mun,kál.Ja .1 is meg:mu• 
t-a�kozott. Toth La.;os res:ortoezeiő pél• 
dau1 az E.szaki Jármíijavító OV. 
\'Jff 'A Osztá yában ,•állalta a m1111ka
fegyelem megs,,1/árdi ását. serriti azo

kat a do'.gozókat szakmai t(ldá.sá11ak 
áradásá�•a:, ak!k száz siáza ékon aiuli 
te:jesi ményeket érnek e/ jeienleg és 
azi március 9-ig száz száza ,;,<k fölé 
emelik. Megszervezi üzemPben a mun
kát, h?gy minden gépre oi,11a>1 munkdt 
b,z,os,t, ami/ a gépen a leggazdasá 
gosabha11 lehet elvégezni,, 

A jó \'er<,enyszer\'ező mun!;ának 
. . e,eegedhetel•Jen feltéte e, hogy 

a b,za.m,ak teYékenyen részt ,·egye
•,1ek a szerveZÖ és e'.ienőrzö munká
oan. A l>í zalm'na1k ismernie k€JI hogy 
csopor1jának toa g-jai miiyen feiajJn,;ás':i
kat (ettek. h.ogyan á l lna,k a teljes.í1és• 
se., mik azok az akadáf,·ok, ainelyek 

a f€/,aján'tás teljesí!ésél gá!o'Ják. Gon
doskodjon a rról. hogy a váifaiáro!,- ér
tt'�e,ése rend,;zerese., meglönénjen, és 
m'11den egyes doi gozóra kiterjedjen, 
mert a verseny nyi lvánossága hatal
mas !enKl-ítőerőt briztosít a váf' a't fel• . 
adatok te:jesí'.éséhez. A , ersenyszerve- • 
zé.sbe,11 jó mun-kát végzett Veb!ó Já
no.s sz.a.ksz.ervezcM biza lmi a La 1 d' er 
Jenő Járműjavító OV. famegmunká-:ó 

A minisz.tertanács 1 951  november 16-i határozatával a Szabad Nép-nek az elnyomatás éveiben és a felszaba
dulás u1án, népünk küzdelmeinek és győzelmeinek sikerre vitelében, a békeharcban, a szocializmus ép111ésében elért 
eredmények elismeréseként a Szal>ad N ép első száma meg jelenés.ének tízedil< <i,,fordulóját a magyar sajtó napjává 
avatta. Ettől az időtől kezdve min�n február elseje a ma gyar sajtó ünnepe lesz. Ez a nap nemcsak emlé.l<ezés a 
multra, hanem útmutatás a jövőre é.s egyben kifejezője annak a na gy megb&sülésnek, melyet d-0lgozó népünk a 

miíhei; yt'ben, aoo: a sajtó és a sajtó munkásai iránt érez. 
bizalmi csopoi,tja fogjaival as a 
művezetővel megbesrelte, hogy 
Rákosi e!y,társ s:tü etésnapjáTa mi
lyoo rela.jánlásokat regyem,k. A 

Alkotmányunk bi,i,osítja a sajtószabadságot, biztosít ja a szabad sajtó megbecsülését. Alkotmányunk szellemé
ben az illegális Szabad Nép hősi harc.ára emlél,ezve Üflfl epeljük a sajtó napját, azért a sajtóé!, amelyről elmond
hatjuk: igazi barátja, harcos segítőtársa a szocializmust építő, eredményekben gazdag, szorga:mas magyar népnek. 

vál la!:á<sok teljesHését rendszeresm 

ellenőrzi. 

A biz a !m' gorrdÖ!$kodjon arró!. hogy az 
élen,}á,ró dolgozók népszerűsílé..se meg- l 
fo:e.ó íormál>an meg,történjen. hogy 
ezen kereszlü i•s 'táthassá,k a do!gozók. 

„Rákosi elvtárs születésnapjának tiszteletére 
befejezem ötéves te�vemet"7 

hogy le,g�i, á,óoojai ik hogva11 te'jesí· Fél hét mu� pár pt"I'ccel. Az És,urki 
rett& Rákosi elvtársnak a<lott sza,·uk• Jármí!ja\'itó üV kapuján be. ép Cg) 
l>an vá:-Jait kötel<ézel-tsége[ke•. középmag.as, mooolygós arcú iérfi. Ha• 

Sw:gálat; helyein,ken, üwme,:,ri;lien tárqzott léptekke: s:et az esztcrgamű
fla ndósítan,i keli ,,A szakma lcgjobb ),e y [e'é. Egyre sűrűbben hu'I a hó. a 
do gozója" címért fo' yó ,..,,r,o;enyt. Eb:. líeskeny járda már fehér, 6 a léptei, 
l>en a versenyiormáb'a,n ve,gye1 rés.cl a helvén [ekc(e foltok maradnak. Kö· 
sza,kmán be ii1 minden dolgozó és Y<'>r· 'te cd1k a mühe:y, szaporábbak a lép· 
sem·lendü,:etével vigye e:őre \el',·-e.; nk lek. !1-\ég jobban felderül az  arca , mi· 
határidő elő•ti -túllel je.sítését. El>lien a kor az  ismerős gépeket megpi ' lantja 
versenyben ;s b'zto,;ít,mi kell a k'fr- Gj nap, újabb feladatok - m<>ndja 
tékc;é,t m:nél gy.a.�r.atbban, de le1<a,{1bo · Somú_rw, e vtárs. a munkaérdemrli'nd 
t í2.11aponként,  mert ecze elevenné tud- oüszkc tu .ajdJnosa. háromszoros szta. 
juk tenni az üzenre,n 0€'l ü.: i vense wt. l\ano,•:sta. A müheiyben friss. reggel; 
Ugyan<:sa k ér�éke:jük. hogy a szolgá- a l �,·egő. l':lénk mozdu'.ana törölget' 
l a i · heiy„n. in�men belül mely:k Ül!Cm- .munkagépét, külön/is figyeien,m<'I kö-
r�sz, vagy l>r> gád a tegjo&b. rü járja, figye'i a csavarokat s a fris-

s 
sen sza! lott port letörli . ,\ munkához 

z.akszen·�u:\· akt('.'á ,nk_ íol<mot. szüksé!!es darabokat előkészít i : szer• tabb mérl.e,;;be,n r,gy�11ene·k fe' ~ 
az ú-i kezdemén,ezésekre és azoknak $Zámot. rajzot, s ami szükséges még 

<'Zé'es rrn<rt�\·ben , a ló elierjeszté-.;ére. a munka e:végzéséhez. 
Xépszerü.sitsék p�l d,3u· a gyorsnígasi Hét Clra. - Inóu' a gép, mint l assú 

motga-; mat az első telesek mozg-a.'. - �ze::ö zúg a kis moLor. S imán megy. 
mát. a-z egy útra Hóló sz.erződés,·á',•la- mert gözdá ja úgy Yigyáz rá, mint sa · 

,ás,.;kal, s,tb. Keressék fel 8 műszaki Játjára. úgy gond nza. mint a kényes 
értelmiségieket. h,1,gy o' ya .a+rá•nyú vá ' - virágot . m:n( hűséges munkatársát. 
l alásokat N,gV<'-ncl;, ame'.· yej l>'ztosítják Január 1 2-én párosversenyre hívta 
a jobb munkas.-Lervezést. a nversanvacr. ffu.szár Lajr,c; sztahanovista esztergá
ell.á,tá:>t, szerszá'll<Jlk, mü�Ú,k,; rajz;k rost, ,A sza.l1ma legjobb do[Jiozója" 

megie!e:ő JcliIDen ,·a ló előkéözitéS<\t. cím el nvcréséért. Rákosi elvtars szüle 
Vegyenek részt rendszeresen a ver- tésnapjóra vá . 'a '. ta  S011wJiyi elvt{1rs - 
senvkértékelé�l>en ;5 aki az őszi forgalom jut.alrr:z.zá'S>i ün-

Ahhoz, hogv vári : a !ásai,nkat mara- nepségén kiváló le jesílményéért, j<Í 
dékta,, anu•; iel,esi-te,1i tudjuk e e,wed- munkájáért 800 forint jutalnmban ré
helet'en fe:,tétele üzeme' rtl'"be;i, swlgá• szesü ' t -. hoqy befejezi ötéves tervét, 
la ti . helyeken a munkafogyelem meg- munkamódszerét átadja munkatársai
szi-. .:irdítása. Szak»iervezeti akt iYái•nk- nak. Ezzel hálálja meg azt a sok jót 
nak a legmesszebl>menökl g támogaini - a k,�r_szer�í munk�gé�t. � jegyre�
kell a szahonal t  vezetők m'•ndazo.i Sler e.tor eset. a_z ar: es _bérr_cndcz�st 
ténykedését. . ame-1 yeJ a munka fegye- -:-· r1;elyet a_ p�rt es Rakn:•1 elvta�s 
lem meg-sz' árcMá&ára törekszenek h,ztos1)ot! &za-!11ara, mu�kal ar��n.ak es 
Fel kEl!I h�szná 'n; erre a tag;gyíil-ése-

, 
az egesz o�·M.ag �olg_o_zoma,k . • 

ket . termele&i értekez<'.etekei.
. 

A íel>ruár Teis_nap -50 6Zaza lek�t te.!cstl<'lt .. dé 
l -től 10-íg terjedő időben tartan<ló ter- magaeva telte Lo.11 -�rpad_ �·bert-t� ei,J 
melési értekez e1e1<e,1 fogla kozrri kell frontmester kezdemenyezeset : 
a ja,nuár havi terYeJk és a Rákosi e'v- Temw,lj ma többet. mint tegnap! 

c�:ul tüztc maga e é. hogy március 
9 r� 270 sz��� lékr_a f<Jko�za teije_sí:mé- , nyet. A kJ\·a10 tel1es1 tmeny e,eresebcn 

Somogyi eivtárs m1mkaJ.ö:toen 

segíti Somogyi elvtársai a.z é'en-járó siink, töti-b fogaskeré,c, több g� 
szovjet munkamódszerek a lkalmazása: kerüljön szocíalis1a iparunk fej-
- a gyorsvág-ás\ az egyes _ munkada-
rahok készítésénél a különfé:e műve- ies:obésére. 
:etek ö,sze\'onúsa. Egy befogássa h�- Somogyi elvtárs mankatár;;aí fígye-
rom műve etet haj végre. Például, ha  !emmel kísérik munkáját, figyelemmel 
rúdanyagból készít fogask,'rekct . ak- kís�r i  az egész üzem, hogy tapaszta. 
kor -a fúrási. az e&zrer-g!Í á"' és a les1,ú- la tokat , ·egyen át  és minél föbb clol 
rást, vagy ei,y c,;avaran) a készitésé- gozó je:enlhesse határidő előtt a terv 
nél a iúrás. esz•tergá,: ás. esz úr-ás <'-s a teljesítését. Decem ber 3 1 -én, az ötéves 
menetvágás operációját össze\'onja és terv utolsó évének ötöd·ik hi>napjában 
egy befogással végzi. Feladal a in a.k tartott Snmogyi elvtárs a terv teljesí
végrehajtásáhan az eredmények foko- tésében. Most iokozotl szorga'.omma 
zásában segítségére van ,Vyu./ László igyekszik. nap:mta értékeli feljes.ítmé
míívezető, alc'Í mindenkor segítségére nyé'l, számo'.ja a napokat. munkaór,á
rnn azz:a,1. hogy a fe'adatok elYégzé- kat a g) őzelmi jelentés megtételének 
séhez b1ztositja a műszaki e:őfe tétele- határidejét. Beda elvtárs, termelési 
kei. SomORYi e,vtárs most azt mondja: 

/ 
fele:ös n,ap?nta keresi fel a műhely-

- lga1:án érdemes dolgowi, kéz ben, seg,tseget nyuJt a munkához, 
a kézben segítjük egymás!!, hogy 

I 
hogy március 9-én büszkén jelent
hese Somogyi elvtárs: Rákosi e!vtárs győzelemre vigyük a béke ler- �zere[ett édesapánk, teljesílett(lffi öt . 

vét, még több új gyárat é!)íthes- éves tervemet! 

társnak tett foga•óalom áll ásának érté
ke:ésével. A terme ési értekez.:etek he
lyességének muta1ója a 1erdel,jesíté,;. 
0..ak azokon a helyeken beS2.élhetünk 
si'l,eresen me1rszervezett  termelési ér• 
te:-ez:etekro! , aho a tervhez vi&zo
nyit,·a l emaradás nem mutatko, 'k. ha
nem azt m'nde1 rész'.et�ben teljesítet
lék. vagy tú! tel;esílelték. Szakszene
zeti szerveinknek ezért �!sorendü fel• 
adatuk, hogy mindent elkövessenek a 
do!gozók mwgósí,!tására, ezf li>gjo'bban 
úgy tudJá•k elvégemi, hogv személves 
a.gi1áción keresz.1ü l  és l>Íza!mi eso
portértekez etek megtanásá'\'at moz• 
gósHj.i'k a dc/ gozóka-t a termelési ér.fe

A Szovjetun i,ó Központi Statisztika i H ivata lának jelentése 
az 1951 .  évi á l lami tervek teljesítéséről 

kezlelekre. 
A töme?sze-rvezeti aiktívák jó 
. munkájátó' fiigg. hogy a dol

gozok adott szavukat m)l \·e,.1 mérték
bc.'11 tudjá!k megva:ósitani .  Éppen �i ,érl 
javítsuk meg a sza,kszervezeví mur.

.
kát, 

harco'ju'llfk a- tervek teljeshésiét gátló 
akadá;lyok leküzdéséért, a munkaJegye
lem megszi;Iáidltésáért. a vona·tk�sé-
sek meg,szün1etéséér!,  mert legme! tób
ban a sza.kszenezeti akth·ák úgy vehe
t ik ki részüket Rákos,i e vlárs szíilelés· 
napjára inditott munkaverse1yl>ol , ha 
elősegíti<k a dol gozóink á '. tai vá,: l a lt 
fel.adatok maradéknélküli teijooi:tését 

Közxétettét< a Szovie1unió minisz v1szl)nyí!va 10 sz.áza lákkal emelke - számítva a nyersanyagok és seged-
ter1anácsa meHett működő Központi det\. an)·ag nagykereskede'mi á rának !e . 
S!aliszlikai Hiva,ia l  ielenté.sét a Szov• szállitá•�bói ' &zármazó megtakarí!áso-
jetunió 1 95 1  evi á lami népi,azdaság' A Szovjetunió ipara 1 95 1 .  évi ter- kat .  Az ipar fej'eszíésében 1 95 1 - ben 
terve� teljesi1ményének eredményeiről. vét 103.5 százalékra teljesítette. e!ért sikerek. a munka terrnelékem·• 
A jelentés al ipar. a mezőgazdaság ségének növelése és a termelési öÓ· 
és a _ k�lekedé_s [;j!ődéséröl .  a nép f9:í l �n a :&ú!i leherszá!lítás , évi kö. tség csökkenése a 'apján ,  a kor mám· 
anyag, es ku turszmvJnalanak emelé- lef\ ej tu,1e_l tes1tettek. A tehertorga,cm 1 952 Jan\.iár elsejétől úJból 
séről. a beruházások és az áru[orgalom az 1950. ev1hez viszonyítva 1 2  szá - leszállította a fémek, gépek és 
fejlődésérő' szá •nol be. 1 

zaiékkal r:iövekedeii. Az át lag05 1 fe'.s1.erelések, a fűtőanyag, napi rakodasi tervet a vasú lak 103 a 
A Sz.o�jetunió_ el[ész iva�ának öss1c• százalékra tel jesítették. A kocsiforduló 

vegyszerek, építőanyagok és a 
terme!e•e l�o l -be_n (9�0-hez v1- gyorsítására az á lami tervben hi líí-

papír nagykereskedelmi árát a 
szony1tva 16 s,zazalekkal nőve- zört ieladatokat a múlt évoen tú lt el -

vJllamos- és höenergia, val�i.nt 
kedett. jesílették. Az egy tonnaki lométerre eső a teherszál lítás díját. · 

A nemzeti jövedelem az előző évi - iizemanyagielhasználá,s a vasutaknái Az életszínvonal nagyaránvú eme]-
hez \'iszonyítva összehasonl ító árak- 3 száza lékkal csökkent. �edését úgy mérhetjük le hc;i'•esen, ha 
ban 12 száza!éko,s emelkedést mu lat. Az ipari termelés önköllsécrének 

n_gye!embe ,·esszük, hogy a dolgo. 
Az l·parban fo,,,~la lkoztatolí mur1ka' sok - 1 1  · � zok Jovedelme az 19,'i l .  évben az e!6zö " cso< <entesévej l951 -ben több mint 26 · 1 · 
munkáJ'ának termelékem,·sége 19. 50-liez · 1 1 · · d b I 

eviez VlSZony.itva IO százalékkal m, ,ar  ru e t !akarít:)ttak meg, nem emelkedett. 

---:;;_:-:--------�----------------

Üdvözöljük a magyar sajtó levelezöinek első országos konferenciáját ! 
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A Keleti á l lomás 3-as alapszerve eredményesen harcol 
pártunk pol itikájának érvényre juttatásáért 

1952 FEBRUAlt f. 

A 11::elieti állomás 3-as alapszervének 
tagsága bizalommal és lelkesedéssel 
választotta meg a vezetösP.gek újjá• 
választásakor az új vezetőségét. Az öt. 
tagú vezetőségbe két elvtársnő is be
kerü:t. A titkári teendőkkel Szarka 
Károly elvtársat bízták meg, az agit. 
prop. t itkár Könczöl Ferencné, a szer
vező titkár Megyeri István, az okta
tási felelős Szalontai Vilmosné, a 
gazdasági felelős pedig Vigh János 
elvtárs lett. 

ll még előforduló lemorzsolódások 
megszüntetésére és a tanulási szín
vonal emelésére. A napokban lesz az 
első kiértékelése ennek a versenynek. 

Jó a viszony 

jobb körülmények közé lreriiltem, 
mint azelőtt. 

Ugyanígy nyilatkozott Zsíros J'ános 
kocsimester, Varga István kocsirende
ző, Szalai Béla stb. 

Az egységért folyó küzdelem jegyében tartották meg 
a francia vasutasok országos kongresszusát 

A 3-as alapszerv vezetősége sok 
nehézséget leküzdött, egész sor felada
tot sikeresen megoldott. Az ú j vezető. 
ség jó munkájának biwnyítéka,. hogy 
az aránylag nagy területet jól ismeri, 
ott vannak a dolgozók között � nem 
tömegektől els.zakadt íróasz!a,l-politi
kát folytatnak. 

Az új oktat6si évad 

beindítása, a-z őszi forgalom sikeres 
elvégzésére való mozgósítás, a munka
fegyelem megsziJ.árdítása, a népnevelő 
munka megjavítása várt az új vezető
ségre. Nézzük meg, hogyan tett ele
get mindennek a nehéz feladatnak -az 
új vezetőség. 

a szakvonali vezetéssel 

A pártszervezet jó kapcsolatot tart 
a csoportvezetőkkel, tájékoztatja ma
gát a munkaverseny eredményeirő! és 
a munkafegyelem kérdéseiről. Bányai 
Elek intéző, térmester rendszeresen be
számol az alapszerv vezetőségének a 
munkaverseny áilásáró!, a, fegyei-:,mről 
és munkáj.ához mel!" is kapja a kellő 
támogatást a párlszervezettéíl. 

A kétszeres bérrendezéssel 

majd Rákosi elvtárs 60. születésnapjá
mik méltó megünneplésére indított 
munkaversennyel kapcsol,atos felvilá· 
gosító munka eredményességéhez 
nagymértékben hozzájárult a hármas 
al·apszerv vezetősége. 

Voltak dolgozók, akik kezdetben 
nem helyesen értékelték pártunk és 
kormányunk határozatát az ár. és 
bérrendezésről. A jó felvilágo�tó 
munka nyomán most már egészen 
máskép látják a kérdést. Káimém 
László pártonkívüli, aki először azt 
mondta, hogy „nem vezet jóra az ár
és bérrendezés", mm;t, hogy el öször 
megkapta felemelt fizetését, ezeket 
mondotta: 

- Én pártonkívüli vagyok, de ezút-
1ai is megtanultam, hogy a párt 
szavára biztosan lehet építeni. A 
kétszeres bérrendezéssel és azzal, 
hogy mindertt lehet kapni, sokkal 

A dolgozókra támaszkodva 

szállt szembe a 3-as alapszerv vezető
sége a munkaf.egyel·em lazítóival. A 
3-as alapszerv vezetőségének munkája 
eredményezte, hogy a dolgozók felis
merték, mil-yen veszély rej lik az olyan 
elemekben, mi-nt Zsemle I I .  István 
kétlaki, aki rendszeresen kimaradozott 
a szolgálatból, bérdemagógiát fo:yta
tott. A dolgozók követelték Zsemlye 11 .  
István eltávolítását, úgyanúgy, mint 
Török Sándort, aki pártetlenes ki�len
téseket is tett több alka!-omrnal. A két 
ellenséges elem leleplezése nagyban 
hozzájárult a munkafegyelem megszi
lárdításához. 

A taggyűléseket 

a vezetőségválasztás óta az élénk kri
tika és önkritika je!lemzi. A tagság 
leg,utóbb megbírálta Szar� Károly 
titkár elvtársat. hogy nem eleg alapo· 
san készült fel titkári beszámolójának 
megtartására. A tagság kritikája 
helytál'.ó volt. Kétségtelen, hogy a 

csúcs.vezető.5él!" n.em foglalkoúk eleget 
az űj vezetőséggel ,  nem nyujt el�g 
lámrwatást számukra. Ezen a h1ban 
sürgősen változtatni kell a Keleti 
á'.lomás csúcsvezetöségének, hogy az 
újonnan választott alapszervi vezető• 
ségek még sok esetben tapasztalatlan 
tagjait felvértezz-ék a pártmunkában 
való jártassággal. 

Az oktatási évad beindítása elég 
eredményes volt, de i dőközben nágy· 
mérvű lemorzso lódás mutatkozott: A 
3-as alapszerv vezetősége hely!!sen 
mozgósította a népnevelő elvtársakat 

a lemorzsolódások megszüntetésére. A 
népnevelők felíigyeltek azokra a dol_J:to: 
zókra akik e:maradoztak a polit1ka1 
iskolá

,
król és felvilágosító munkájuk· 

kal jelentős sikereket értek el. lványt 
Mátyás térfelvigyázó például már a 
kezdet kezdetén rendszeresen elm�ra?t 
az iskoláról, m ikor megmagyarazták 
neki, hogy saját magának árt vele, �a 

nem képezi magát, n:iegért�tte ezt . es nn,�a.lJIJl,,.'llt"rta.�•,· Jofno""O'k azóta rendszeresen latogatja a pol1ti• rull ' ft,••· 11, �- UI I}:, A 
kai iskolát és jól tanul. Solti �l áHO· 

a m, .... ka.l.eyu,a'JIJl,m ,ne,n•z,�, ... -1,,,ta'sná•t máselőlj áró szintén egyike volt azo'lc. 11•• fi , ffilli,, :,�- 1-111 Jlj -• 

A francia vasutasok országos kon· 
gresszusát 1800 küldött részvételével 
tartották meg Mutualitében. A kon• 
gresszus olyan időpontban ült összP., 
amikor a francia vasutasokat, különö
sen a pályamunkásokat a munkanélkü
liség veszélye fenyegeti. Raymond 
Tournemaine beszédében hangsúlyozta, 
hogy a vasutasok társadalombiztosítási 
rendszere elleni támadások, a vasuta
sok széttagolása, számos alkalmazott 
Plbocsátása, ami ma a pályamunkáso· 
kat fenyegeti. Mindezek mej!"akadályo• 
zására védelmi biwttságok létesültek. 
Az egységes fellépések és sztrájkok 
eredményeként a vasutasok a mull év
ben két ízben kaptak fizetésemelést. 
A mult évben 60.000 nyugdíjas tért 
vissza a CGT-be. Tournemaifle elvtárs 
szervezési kérdésekkel fog-lalkozva 
felhívta a küldötteket, hogy egye• 
sílsék az összes vasutasoka1 egy alap· 
vető programm szerint. A vasutasok 
közölt számos Hen.ri Martin-bizottság 
.alakul,t . A panl'ni vasutasok 95 száza. 
léka aláírta az öthatalmi békeegyez
ményre irányuló követelést. 

Mezerette, a pantini pályafenntartá· 
si szolgálat egységes szakszervezeti 
alapszervének titkára hangsúlyozta, 
hogy a munkások csak akkor tudnak 
eredményeket elérni, ha egyetlen szak
�zervezetük, egyetlen szövetségük lesz. 
Ma Franciaorszáj!"ban az egész vasu
tassá_gnak a többi dolgozóval karölt
ve harcolnia kell, hogy a kormánytól 
kikényszerítsék az egyes vonalakon ú 
forgalom fenntartását. Követelik � 
bérjegyzékek egyszerűsítését és a fi 
zetés országos viszonylatban való egy 
ségesítésél. 

Alphonse Drooord a Wemzetközi 
, 

Sz!llítá:l-i . S_za�mai Csoport ehlfflce, szovetsegi ü tkar leleplezte a kormánynak az amerikai megszállással szemben tanusított szolgalelküségét és a mj,, me.ztereknek azon igyekezetét hogy a washingtoni mel!"hívásoknak ' eleget tes��e�: . '!,- nyugati ország-ok háborús ooht 1ka1ar�I beszélve kijelentette, hogy a munk:ás<!gység meg tudja aka
�ál!o�i, hogy ezt a tervet megvalositsák. 1(1 kelt terjeszteni a bé
keharcot, aláír<ásokat kell gyüjtffll 
az öthatalml egyeDnény mellett, 
küldöttségeket és beadványokat 

kell az ENSZ-hez Juttatni. 
A kongresszuson megtárgyalták a 
harci eszközöket a széttagolódás, a7, 

elbocsátások, a vegyesbizottsál!' elleni 
támadások és azok ellen a veszélyeK 
ellen, amelyeknek az öregségi és 
társadalombiztosítás van kitéve. A 
nyugdíjasok, nők és fiata lok követelé
,;eit részleteiben is megfogalmazták 
A francia vasutasok elszántan töre
kednek az egyesülésre, hogy ezzel et• 
hárítsák a fenyegető veszélyeket. Ez 
a kongresszus az egység kifejlődése! 
és a szakszervezeti csoportok létreho 
zását !készítette elő. A kormány külön. 
!éle terveivel és javaslataival, me
lyekkel a francia va1Sutaook harcát le 
akarja szerelni. szemben áll a vasuta
sok szövetsél!"ének gazdasá,gi béke• 
progammja. 

Miután a kongresszus egyhangúlag 
elfogadta a határozatokat, Raymond 
Tournemaine a kongresszust berekesz
tette. Záróbeszédében felhívta a vasu
tasokat, hogy tegyék erőteljesebbé egy. 
ségharcukat a vasutasok véde,méért, a11 elért sikerért, a fizetésekért és az ei bocsátások ellen. 

nak, akik lebecsülték a . pá'.tokta.\á:t, 
Az Orsza· ,,05 Pályafenntartási f:rte· izüleJ bántalmak miatt otthon maradt, szakvonal i  munkára valo h1vatkozas• "' 

sal rendszeresen elmaradowtt a poll- kezlet részvevői Surányi elvtárs be· de még ugyan az na-p valaki meglátta 
iik;ai iskoláról. Mikor a népnevelő .számolója után döntően a munka.fe a „beteget" kocsmában, ahol remekül 
elvtársak megmagyarázták n_eki: hogy gyelem kérdésével fogla·l koztak. Tá1t· kuglizott és túltett az egészséges kug
p ártunk lehetőséget nyujl szamara tu• cos elvtárs hozzászólásában kifejtette, l izókon is. Fel kell hívni az orvosok 
dása gyarapítására, amire a rnulföan hogy azzal válaszolunk legméltóbban íigy_elmét az ilyen esetekre, akiknek 
semmi lehetősége nem volt. akkor a háborus gyújtogatók meslerkedésére, egyébként is kötelességük a, lógósokról 

fitiíd1J1allaM'lm�l
1

,�,U� 
a Jas-i-i áílamvasu tak főműhelyénel 

Solti Pá l  így felelt: ha. megszilárditjuk a munkafegyelme1 nyi:vánta rtást vezetni. Ba!da István 
- Igazuk van az elvtársa!!mak. és kíméletlen harcot folytatunk az el· a műszaki értelmiség fokozott felelős· 
Ostoba voltam, hogy lebecsültem a lenség minden néven nevezendő kísér • ségével foglalkozott. 
::�::!eti

n
J%':;;óe:!�;��

a
�i�:� !etei ellen. A pályafenntartás területén A munl<afegyelwt ellen vélöl<e1 

ott leszek a polfükai iskolán és ala- is számtalan péida bizonyítja, hogy példásan meg kell büntetni úgy, 
posan felkészülök az anyagból·. · ahol nem türlék az ellenség garázdál- hogy abból a többi dolgozók is 

Solti Pál betartotta szavát. Azóta kodását, olt megjavult a munkafegye• tanuljanak, vessék meg a fegyelem-
nem maradt el a politikai iskoláról és lem, eme!kedell a termelés. Szolgá- lazitókat. távolítsák el soraikból al-
igen jó előmenetelt tanusít. lati főnökeinek egy részénél azonban ellenség beépített ügynökeit. 
. Mí

!l" �z okt_atási é:Vad �lején a 1 8-as, ,még ma is ta,pasztalható, hogy nem Az egyéni felelősség kérdésével kap· 
tets�a.mu pol itika, 1sko!an 6-7 hall• lépnek fel kel lő szigorral a fegyelem- csolatban Mohácsi István a következö
gató Jelent meg, ma mar a lazítók ellen . .,Népszerűségre töreksze- ket mondotta: ,,Nekünk el ke// itél· 

lemorzsolódás csaknem 
teljesen megszünf 

nek, közszeretetben álló arcot vesznek nüflk azt a kartársat, aki nem tud sa
fel, a jófiú szerepét akarják játszaJzi." ját portájáfl rendet teremteni. A pá-

K.ispéter János szegedi előmunkás 
1 

/yamestereknek köte1ességük eljárni o 
az egy-két naJ)06 betegségekről be• ló�ósok ellen, megvalósítani az önhl• 
szélt. Megtörtént. kogy egy dolgozó dacos vasfegyelmetm. 

Gerstmayer Ferenc 

Jasfban, csakúgy mint mindenijtt a 
Román Népközt.vsasáiroon, lelkesen 
dolgoznak az új építkezéseken, amelyek
ben modern üzemek, világos iskolák 
val('y üzlettielyiségek, munkáslakások, 
stb. ' lesznek elhelyezve. Mindezek a 
1olgozók életszínvonalának emelését 
szolgálják. Ezen építkezések között 
szerepel az A:lamvasutak yasi-i főmü
hel yének éjjeli szanatóriuma is, mely 
nek építését 1 950 novemberében kezd· 
ték el és amelyet már azóta befajeztek 
�s megkezdte múl<ödését. 

Az éjjelí szanatóriomok újtípusú in
tézmények, melyeket azok nyomán lé 
tesítettek, amilyenek a Szovjetunióban 
a legfontosabb üzemek mellett mű
ködnek. Ezekben a szanatóriumokban 
bizonyos ideig tartóZ"kodnak azok a 
dolgozók, akik orvosi kezelésre szo• 
rulnak, de betegségük nem gátolja a 
termelési mookában való részvételü· 
kel 

A munka u.táai különös gondoz� 
esténként és az éjszaka, folyamán, va• 
famint az é'etmód, megakadályozzák 

a betegség súlyosbodását és elérik a 
dolgozók gyógyulását anélkül, hogy 
a termelés menetét akadályoznák. 

A Jasi-'i államvasutak főmühelye 
számára létesített úi éjjeli szanató• 
rium 30 kétágyas pihenőszobából ált. 

Ezek a bil!"ienikus szobák, amelyek 
színes mozaikokkal vannak kirakva, 
minden beteg részére külön szekrén}
nyel, hideg-melel!" víz szolgáltatással 
ellátott mosdó\'al és minden szükséges 
eszközzel vannak berende?JVe. Az 
épületben van egy orvosi rendelő, 
amely állandóan szolgálatot tart, egy 
patika, könyvtár, olvasótermek, vilá
gos társalgók, ebédlők, zuhanyozó iür, 
dök, stb. 

Ezekben a s=atóriumokban a dot· 
gozókat teljesen ingyen kezelik. 

Ez a jó eredmény a helyesen vég
zett felvilágosító munka mellett a jól 
megszervezett fordaszemináriumok 
következménye is. A vonatkísérő 
személyzet számára úgy szervezték 
meg a fordaszemináriumokat, hogy 
azon hetenkint három egymást követő 
napon bármelyik azonos fokú politikai 
iskolán résztvehetnek a hallg,atók. Ez 
a módszer, noha hiányossága az, bogy 
az előadók nem ismerik meg telje• 
sen a hallgatókat és nem tudják kö· 
vetni kel lőképpen fej :ődésüket -
mégis eredményesnek bizonyul, mert a 
hallgatók számára lehetőséget nyuj
tott a rendszeres tanulásra. 

a dolgozó népet akarta megkárosítani HARC A MIN DEN NAPI  KENYÉRÉRT 

A Keleti állomáson a politikai isko
lák e:őadói a pártszervezet kezdemé. 
nyezésére versenyre hívták ki egymást 

A gazdasági élet kártevőit a szak· 
szervezeti munka vonalán is megta
lá lhatjuk. Akadnak olyan szakszerve· 
zeti tagok, akik megfeledkeznek az 
a lap&zabályban lefektetett kötelessé 
geikröl és csak akkor keresik lel a 
szakszervezetet, ami!ror i;egé�yt vagy 
egyéb kedvezményt akarnak kérni 
szakszervezeti tagságukra hivatkozva. 
! gy volt ez Gersimayer Ferenc Duna-

Kén a multból, avagy a nátha rangok szerint 

Aradi, a volt nyireqyházl állomásfönllk: 
_ Micsoda maqa influenzás? . Jeqyezze meq magának, 

én lehetek. A' fon1alm1sta tiszt ur az náthás . lehet, ma,qa 
:i;önséqes taknyos! Szabadsáqot azt nem adok! Lelephetl 

influenzás csak 
pediq csal< kö-

keszi Járműjavító OY dolgozójának A S'l(JV'jetunióban az f951 .  év,ben 
esetében. aki a, szakszervezettől házas- elért sikerek, a munka termelékenysé· 
sági segélyt igényelt, de mivel több gének növelése, és a termelési önkölt. 
hónapon keresz!ül nem fizetett tag. ség csökkentése a lap ján 1 952 január 
sági díjat, s tudva azt, hogv éppen 1 -töl egy sor iparcikk árát, valamint 

ezért segélyben nem részesülhet, a a teherszállítás díját leszál'ítot!ák. A 
hiányzó bélyegeket már régóta nem Román Népköztársaságban szintén 
hasznát! szakszerveze! i bélyegek be- nagyarányú árleszá lílást hajtottak 
rag-asztásávai akarta póto:ni. végre. de a népi de!Tl<)kráciák többi 

A sz;a'kszervezeri lrozpollll fár,sa�Ja;lom- államának minden intézkedése szin· 
biztosítá · oszttállyának do'gozóii és lén a dolgozók életszínvonalának 
Torda József tagdíjkezeiő felfigyel tek :�:�t�it�Z:;�;���:z�et

a
�

i
it:�

st
! erre az esetre és Gerstmayert. aki a dolgozók békeköveteléseiröl, sztrájk• 

dolgozók pénzéből ilymódon ll'kart öl jairól, a munkáscsaládok nyomorgó 
meg nem ifletö segélyhez jutni, felje- életéről . 
lentette a bírósághoz. A budapesti Olaszországban egy hattagú csalá:d 
büntető járásbíróság január 7-én tár· egy évben összesen 800 kilogramm ke• 
gyal rn  az ügyet és Gerstmayer Feren· 

1 
n�er_,et. ? kiiogramm igen r?ssz minő

cet, aki időközben a Ganz Hajógyár - seg11 husi, 3 1,ter ola1at es egye/len 

ban vána:t munkát és rtt munkához kiJogramm cukrot. fof.!yasztott ef.!t/ 

nemrégiben ,efolytalott hivatalos an· 
kéton elhangwtt adni-Ok szerint. Vajat, 
gyümölcsöt soha nem látott a család, 
sajtot csak kétszer: családi ünnep a:. 
ka;mával. Lakásuk egyetlen kicsiny ab· 
lakt.alan szobából áll. 

való viszonya igen rossz volt. nyolc
hó!Lapi börtönbünteté,re ítélfe. 

A tanuval lomások alapján, kétsége( 
kizáróan bebizonyosodott, hOl!'Y dol
gozóinka,: akarta megkárosi!ani. Az 
ítéletet a szakszervezetbe tömörül l 
dolgozók védelmének érdekében hoz 
lák. Az ítélet szolgáljon figyelmezte• 
tésül minden szakszervezeti tagnak és 
aklívának, hogy éberen őrködjön azon, 
hogy hasonló cselekményekkel szo· 
cializmust építő népgazdaságunkait az 
i lyen és hason!ó esetekkel meg ne ká• 
rosítha,sák, 

Vi'.ágosan megmutatja a „Hurriyet" 
cimü isztami\>u'.j újság egy: k számá
ban megje'1ent levél a török nép hely
zetét: egy öttagú tfüök csa Iá d lélienn· 
tarlásáhoZ szükséges minimum meg
vásárlására egy hónapban 363 török 
font szükséges. Az á ! lami t isztviselők 
havi keresete 80-100 török font. Mi· 
lyen körülménvek között élhetnek ak· 
kor a munkások, akik ennél sokkal ke-

veseb'bet kapnak? Az éllelmi5zerárak 
áll andóan emel kednek, meg-áaapíiható 
tehát, hogy Törökország átlagos mun
•kásjövedelme messze a lélminimu,m 
a:att van. 

Franciaországból ,w.p(lrt;fa érkeznek 
11 do'.gozók egységsztrájkjairól szo,o 
hírek. ame yet a drágaság elien és a 
béremelésért folytatnak. Az elmult he
tekben zafOit le 20.000 marseillet 
uas- és fémipari, uegyipari, épitöiparJ 
és közlekedési dolgozó egynapos fi-
1we.'meztető sztrájkja a drágasáf.! el
len, a népek közötti tartós béke meg
leremtéséérc. 

KÖZERDEKÜ RENDELETEK 

A „Maqya-r Közlöny", a Maqyar Nép. 
köztársasáq Hivatalos Lapja köz,Ji: 

1001/1952 (!. 19.) Mt. h.:  Az 1951 évi 
ter..,·ek határidő ellitU befejezése. !I· 
letve tű!teljesltése érdekében lnditott 
szocialista munkaverseny gyc5zetesei� 
nek Jut&lmazásá.ról. 

6/1 952 (1. 23.) P M.: A dolqozók eqy• 
séqes társad.alombiztosításf nyuqdí„ 
Jának a bérrendezéssel kapcsolatos 
felemeléséről. 

1/1 952. (!. 23. Np. M.: A knltúrotth<>
nakról szóló 136/1 951 .  {VII. 4.) ML 
Rzámű rendelet végrehajtása, 

A Maqyar Al lamvasutak Hivatalos 
Lapjából: 

147/3/1 952. Vfk. C.: Ujltó díjaknak 
takarékbetét formájában való kiszot• 

a2i����,�i51. I/3. A : Családi o6llél< 
folvösításának e_cyes fe,ltételei 

ad 6260/M/1 0 1 / 1 95 1 .  1/4: A% ú) bér
sz-abályzat véqrehajt_ási utasitása J. 
sz mellékletének modositása. 
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Bánfi József „Az őszi forgalom legjobb ifjúmunkása" 
február 15-re befejezi negyedévi tervét 

Hogyan gondozzák a váltókat télen 

Otéves tervünk végreha,jtása során 
égyre töob á rUJt ke:a renderteiisi he
lyére száH ítani a vasutnak. A dolgo
zók életszínvonalának állandó emelke
dése következtében,. napról -��p;ra sza. 
porodik a dara�a!"ll. sza htas. A 

száHítás lebonyohtasahan nagy fet
a.dat. Komoly felelóss:ég terh:l i . azo_ 
kat a do'.gozókat, akilk a sz.a.Jh�to 
JEilei< «é;zéró!, sz,á�lFt.á'.Sra f�ado!t aú'U· 
k.at �elik hogy gyo�a•J es bliztos,an 
érkez.renElk "meg rendelltetési helyfi'kre a 

feladott áru'k. 

Budapest-Nyugati pályaud,var dol
gozója, Bá•.7fi József kétszeres sztaha
novista berakómllállrás, látva ezt a 
fontos feladatol csatlakozott Födi 
Sándor elvtárs felhí-vásához, harcba 
indult az ,,Az őszi forgalom lel[jobb 
ifjúmunl/tása" cím elnyeréséért. Az 
ősz•i forgalom ideje alatt tel jesítette a 
kitűzött feladatot, 

minden kár nélkül kezelte a szál
líttatók által feladott darabárukat. 
Normáját átlagosan 160- 170 szá-

zalékra teljesítette. 
Az árukat úgy helyezte el a kocsikban, 
hogy a súlyosa•bb darabokat a koosi 
aljára rakta, figyelembe vette azok 
terjedelmét, csomagolási módját és 

alakját. Az ős-L:i forgalom rdeie a-la tt 
fokozl,a tel jesítményét, ami ati érlé>e
lésnél be is bizonyosodott. Egyéni 
versenyben a budapes.ti Igazgatóság 
első helyezettje lett. 

Pontos, legyelmezetf munka 
a kollektív szellem kialakítása, szoros 
együttműködés a vezető raktámokkal, 
a jól megszervezett munka seg-ítette 
Bánfi elvtársat az eredmények eléré
sében. ,,Kezdetben tóbbet doll[oztam a 
kelleté11él - mondotta - mert nem 
rendelkeztem mel[fcleló ismerettel, 
amely szüksél[es a darabá!uk kezelé
séhez. Szovjet brosúrákbol olvasott 
tapasztalat.ok alapján il[yekez'.em mun
kámat mef;!könnyíteni. Napokra fel
bo'l-tott beru segítségével már a mttnk? 
megkeuJ.ésekor lá#am azt, Jwgy m,
lye,,-i feladatok várn.ak rám. Eredmé
nyeim elérésében n.al[Y sel[ítSéf!.emre 
volt a párt és a szakszerue_zet azza(, 
hogy az ese!en.ként felmemlt proble• 
mák mel[oldásában közbenjárt a szak
szoll[álatn>ál. s Íl[Y tervemet __ ne'!icsak 
te:,jesí:Mni. tlldtam. hanem tüt is te,
jesítettem." 

Rákosi elvtárs születésna,pja tiszte
letére válla·l1ia, hog-v neirV'ldévi tervét 
február 15-re befejezi. Tel je.sítménvét 
napról n;ipra fokozza: január első tíz 
napjában 180, a másodikban 183_. 24-én pedig már 237 s.zázalékns tel1e
sítanényt ért el. 

A rakott kocsikról szovjet tapasz
talat alapján szavatossági leve�t 
állít ki hogy ezáltal is ellenőnz
hesse �z általa rakott áru sértet
len megérkezését rendeltetési he-

lyére. 

Jgy hálá ja mel!' Bánfi elvtárs azt � 
támogatást, melyet a párt és a népi 
demohácia oyujtott számára. A fel
szabadulás ulá!ll tanult mel!' írni, s 
nyilt mód képességei továbbfejleszié
<Sére. A mull év októberében munká já
nal-1 eti&meréséül az éks.apat t.airjelölt
,jeinek sorába került. Az őszi forga
lomban elért jó mu,n'kájáért nemc�a-k 
elismerőlevelel, hanem 1600 forin t  
pénzjutalmat is kapott. 

Bánfi elvtárs nem elégszi k  mee az 
elért eredményekkel, tovább folytatja 
a harcol, hol!Y az ósz-i foriralamban 
kiérdemelt e'sö helyezést tövábbr� is 
meirtartva. példamutató munkarnl 
ú jabb. nagyobb eredményeket érhe& 
sen el. 

Tervszerű munkaerögazdálkodással szüntessük meg a béralaptúllépést 
Gerő elvtárs január 12-én a gazda

sági vezetök országos aktivaértekez
letén elhangzott beszédében részlete
sen fogi alkozott a népgazdaság íejlö 
dését károsan befolyásoló sorozatos 
béra lap-lu llépésekkel. Megállapította, 
hog-y számos üzemben, gyárban, épít
kezésen sokkal jobban emelkedett a ki 
fizetett bérek összege, mint az elvégzett 
munka mennvisége. Ez a megállapí
tás a vasút égyes üzemeire és Yállala
taira is vonatkozik. fllár az 1951 -es év 
első három negyedében is voltak bér
alaptúllépések, 

a negyedik negyedévben ez a.zion
ban olyan méreteket öltött, amely 
élesen rá világit a vaStJt egyes szak
vezetőinek liberális á'!ásfoglalásá
sára a helytelen munkaszervezés 
következtében !állandóan jelentke-

ző létszámemdési törekvésére. 
A béralap az a,z összeg. amely az 
iizemek, vállalatok termelési tervének 
végrehajtásánál foglalkoztatott mun
kások és alkalmazottak munkabérének 
kifizetéséhez szükséges. A munkások 
és alkalmazottak létszámának megál
lapítása a műszak; és kiszolgálási 
normák alapján történik, liin-elembe 
véve a szociaFsta gazdálkodásban a 
munka terme!éken;:ségének ál lru1dó és 
fokozatos emelkedésének döníö fontos
ságát. A munka helyes megszervezé
sét mutatja, hogy 

a s,zombathelyi igazgatóság pá1ya
ien11ta1iási osztályán egy vona.1-
llsttviselő két nagy os.ztálymér
nökség vona'bizt-osí teendői ellátá
sa mellett még az üzetnel;;zámolá-

si csoport ve:r.etője is. 
Helvteleri azonban, hogy ugyariitt Ma
ddtas műszaki tanácsos csak az il[az
{!afósál[ legkisebb oszlálymérnókségé
nek vona/binos; teendőit [alja el. 

Az ezévben előttünk álló megnöve 
kedett feladatokat nem a tervezett lét
szám felemelésével, hanem a munka 
termelékenységének emelésével kell 
végrehajtani. A MAV létszáma az 
1951 -es tervidőszak folyamán a negye. 
dik negyedévben nagymértékű növe
kedést mutarlolt. A legtöbb szolgálati 
ág a munkatervek fi1Zyelmen kívül ha
gyásával nagymértékű létszámemelést 
haj'.ott végre, amivel az ipar más te
rületéről vonta el a dolgozókat. A 
Vasúti F6oszlály gépészeti szakosztá
lyáriak uczetöje például olyan rendel-

kezést adott ki. hogy az igazgatóságok 
méf! abban az esetben is vegyenek_ fel 
munkásokat. ha azokra pillanat11ytlag 
szükség nin.cs, de a 1öbbi szolgálati 
ágak is tovább növelték a létszámot, 
ugyanakkor azonban a teljesítmények 
fokozatosa,n csökkentek. A !élszám 
növelése heiyett 

alapos elemző munkára lett vol· 

na szükség, amdy fdfedte volna a 
tennelékenység csökkenésének 
ol<.át és megmutatta volna azok 

kijavi'táisának módját. 
A hiányosságok felszámolásával meg 
lehetett volna akadályozni az átlagos 
ulaq,ási sebesség és a tehervonatter
helés rohamos csökkenését. a vona;t . 
ácsorgásokat, az üres meneteket. 
amellyel a mozdony. és vonalkisérö 
személyzet magas havi óraszámának 
csökkenését is elértük volnaJ. 

Gerő elvtárs beszédében felhívta fi
gyelmünket munkaerőetartalékainak 
felszínrehozására is, amikor ezeket 
mondo:ta: Nagyon felduzzadt az ad
mini,szuatiu PS kisegítő apparátu.su11k. 
Ennek létszámából a munkaerő egy 
bizonyos részét lervszerüen ál kell 
irányítanunk a termelónw11kába. 
Nemcsak ai forga>!om lebonyolítását 
Yégző üzemi létszám vonalán vannak 
lazaságok. Lényegesen nagyobb és ká · 
rosabb létszámtúl!épések mutalkomak 
- indokolat:anul - az adminisztra-
tív létszámnál. Pél dául a 

pályafenntartási szaksrotgálat az 
adminls.ztratív létsz'ámtervét há

romszáz fővel túllé11te. 
Ezek a jelenségekre a terv végrehaj
tásában közvetlenü! fel kell iigyeln;, 
eréhe,en és időben fel kel' '.épni a 
munkafegyelem megsértői. az iga· 
zo!at' an hiányzók. a lógósok ellen, 
mert ezek is előidézői a béralaptu1 1é 
péseknek. A terviegyelem szempontjá 
ból - mondo:ta Gerő e!vtárs - szük
séges, hogy a lógósok, az önkényesen 
kilépők, az igazolatlanul mulaszt6k 
ellen, szigorúbb rendszabályoka>t a! 
kalmazzunk, amelyre jogszabályaink 
lehetőséget adnak. és amit " becsüle
tes dolgozók, aza2 a· dolgozók tulnyo
mó többsége már régesrégen követel. 
A szolgála t i  vezetők tekintsék a terve
ket vastörvénynek, azok bétarlását és 
tú!le! jesílését minden eszközzel igye
kezzenek el érni. 

Tanácsok a fiatal vasúti dol gozóknak 
A v6lt6kezelő munkájána1 dech

aológiája, akinek á;J!ítótonny,a a tol.a
tási körzetben fekszik, nagy!;>n s,ajátsá
gos és érdekes. A viáHókez,eilő j,U ,á•l
l an<lxían mozog. Gyors mun,ká,játó1, 
ügy,ességétőJ nagymértekben függ a 
vonatok rendezésének üteme. A váltó
kat el őkészíitve a tola,tásra kerulő sze
r evények áláfütásához, a váHólkezelő ,a 
következő mírve1eleket végz,i : először 
- .,Megállj" - jetzést ad g mozdorty
uezető felé, másodszor átállítja a váltó
kat, harm;idszor - a szereJvény moz
g�ására jeJzésJ 'ad. Azt mondhia'tn&k, 
hogy ebl>en nin<:s semmi bonyoi]uli, az 
egész na•gyon egyszerű. De ezek az 
egy6'.cerű műveletek is ioöriiMekintést, a 
to:atás menetévie! megegyező sza,bá'lyos 
összehango:ást igényelnek. Munkánka1 
mi a vonalok összeál l itásával és ren
dezésé� kaposO:atos valamennyi mű
velettel h,a,n�!Juk oosze. A l01lalási 
meneteknél az úgynevezett ,több]el fu
t.át; osökkentésére törekszünk, amely 
ren.dszeri ,,t a 150--200 métert is e'
ét'Í. To!,aLás köZlben a töhb!et futást 
gyakran sikerült teljesen \d'küszöböl
ni.irrk. 

A•iapuető e/járásw>k lényege az, hogy 
a mozdonyuezefö felé a ,,Megállj" ;el
zést kOrábban - a tolatott szerelvé11y
rtek az e oszló vá.tón tórténö áthala
dósa e.'ő!i adjuk. Tola,tás.i körzetünk és 
a vá,gányzat leljes :smeretében helye
sen kisz,ámíthaib}u1k, mikor kel'. a „Meg
áilj" j.elzést kónáhhan adni. 

Meig kell! &rtellli, hogy a vonatössve
álfüási és rendezési terv teljesiv!éisené' 
a koe&i-readező brigáddal mindenkor 
5e.Oros kaposolalot li°elJ fenntar,tan,. A 

szerelvény részekre osztása közben 
hozzáuetőiegsen. ki keU sziimítani, 
mennyi lesz minae,,_ egyes /eakaszJ.ott 
rész súlya, számításba kel, venni, mi
lyen időjárási viszonyok mellett ad
ják a je:zést, tuán.i kell, milyen se
bességgel fognak tolatni. Ilyen körül
mények melle11 a mozdonyvezető he
:yesen és kd11ö �<lőben veszi észre a 
jelzést és nem eng:edi meg a tolatott 
szere!Yény több-lel fu1,ását .  

Meg kell érteni azt is, iogy ha 
köd van, a'kkor a to' ,a,!ás megkezdése 
eló'tt a vá!tókezeő köt.elessége meg
tudni a tolatás me.1etének a s0rrendjét. 
I lyen idi,járás esetén gyakran ha,ngjel
zéseket kell alka m;izni. Olvadáskor a 
tolatás megkezdése e!&t a vá'!tóktól 
50-100 mélter távolságban a vág�ny
közök homokka! y,a1ó feib'Zoná.sát nem 
!rel,l eHe'.efl>eni. 

Mi.1det;i vá.tókezelőnek tudnia kell 
hogy hidegoen a kocsik mozgási tu1aj 
donságai megváltoznak. Nyáron mond
Juk, szalasztásos tolatásnál egy kihú
zássa1 v'eszahúzás néllru'. 9-10  do
bást végezhetnek. Té!en azonba ,1 a do
báook sziá,ma 4-5-re csökken, miiköz• 
ben növelni keill a lendi.iletet, fokoznQ 
kel'. a sebességet. Ebben az i<dÖISzak
baa a tciiatandó szere.lvény egyik vá,, 
gányról a másirl{ vágányra való átáil' í• 
tásához. a vá'tókezelő gyakran kisd
mitolt peroekkel rend'elkezik. De még 
a,: i lyen nehéz lcörülmények l<!özött is 
lehet és kel" is a lolatá6i menet hosz
szát csökkenleni. 

Kélpzeljük el,  hogy hóvjha,roo íl to
'.atnak A mozdonvvezetö mereven nh. 
fi,gyel i, milyen 1elzést adnak Az  aT
cáiba hulló  hó elködösíti lá'1ását. A jel
zéseket lassabban észle'i. Kővetl<e-zés.. 
képpen csókkenti a tolatás ütemét. 

Még ilyen rossz időjárás melleit is 
et lehet és el is kell kerülni a tolatás 
lelassítását. Azért, hogy ai mozdony
vezetők a jelzéseket hóviharban is ha· 
tározot !an észrevegyék. a szerelvény
tői kissé oldalra kell a jelzés adáskot 
elmenni. Világos háttérben I jelzés 
világosabban lá!haió. 

'E jjel, amikor az á l lomáson sok jel
ző fény ég, a vá'tókeze:őknek teljesen 
ép és jól hangzó sipot kel l  használ
niok. A sípot rendben kell tar· ani, 
hogy erős hangjuk legyen. A kézilám
páka! lunyinista módon keli gondozni. 
.\\índíg iigyelni kel' arra. hogy a lám
pa ajtaia szorosan záródjék - a szel 
akkor nem o' tja el a ángot. Az üvege! 
időről időre meg kell tisztítani �s 
ügyelni kell arra,, hogy a hó ne !akar
ja be. 

A fiatal v6/tókezelőknek meg 
kell tanu niok a vál:ók tél i  gondozásá
nak lunyinista szabályzatát. Jó á l  a
po!ban kel '  ta rtani, állandóan ellen 
őrizni kell a surlódó és csúszó alkatré
szeket - a csúcssínszékeket, a e ·úcs
sintalpakal. a gyököket stb. A váltó 
t•alame1111yi a 'katrészének m11/.denkor 
11sztának kell tennie, különben a 
szennyr(:/e{!. alatt nem vehetők észre 
a for}Zalmat veszélyeztető repedések 
Különösen gondosan kell megtisztíla
ni mindenel<előtt a vezetősín csavarjait 
az á/!ífó rúd mííködését sokszor ke'l 
etleflóri:uti és a keresztezéseket feliil
vizsgálni. Nagyon fontos az összekötő
rúd csavarjának az ellenőrzése. Ha a 
csavar meglazul, a csúszósín a tös in
!ől eltávolodik. 

Arra is ligrelni kell, hogy a váltó 
ta lpfákat az ágyazatban tömören fel
feküdJenek, hogy leülepedés ne ,egyen. 

Azért, hogy hóeséskor a csúszósín _a 
tősínhez pontosan záródjék, a csuszo
sínt a hótól kellő időben meg kell tisz
lítarti, a uáltójelzó alól. a keresztezé
sek nyomvezetóvályttiból a havat ki 
kel/ seperni. A váltókezelő seprGt és 
kaparóvasat mindenkor tartson kéz
nél. Száraz hidegben a váltók vala
mennyi fémalkairészét és az (1il'lyauá
gányban fekvő síneket petróleummal 
kell bekenni.  

A vál tókezelőknek ai váltókörzetben 
a s ini l lesztéseket mintha saját tulaj
donuk len.ne, úgy kell gondozniok. Ha 

az i l lesztésben nagyobb hézagot és 
úgynevezett lépcsőt fedeznek (el. 1;rrő( 
a leljebbvailóikat ázonnal ertes1tem 
kell minthogy a,z il lesztésben elöfor
du!ó lépcsők a tolatási sebességet 
csökken lik. 

Az év minden szakában a váltók he
lyes gondozása - a kocsirendező bri• 
gádoknak nagy segítség! Kiszámítot
ták, hogy ez minden egyes vonat �en• 
dezésénél nyáron 12-15 perc, telen 
9- 10 perc megtakarítást eredményez. 
(Meg,jelent ai Gudok 1951 .  november 
3 1 -i számában.) 

dolgozói harcot indítanak 
a minisztertanács vándorzászlajának visszaszerzéséért 

'izeretett Rákosi Elvtárs! 
Mi, a Hámán l(ató fűtó'ház dolgozói az elmúlt esztendőben elnyertük _a 

minisztertanács vándorzászlóját, de az őszi versenyben elmar:1dtunk. Elmara�a
sunk oka, hogy fejünkbe szállt a dicsősé_g, megpihentünk baberaink?.n- Nem _ lep
tünk fel i dejében a munkafegyelemlazítokkal szemben, melynek kovetkez�eh_en 
rnozdonyalnk egy ,észének állapota leromlott és (gy nem tudt�nk teljes. merte�. 
hen eleget tenni az őszi foriralom nagy feladatamak, melyet Joggal vart el to• 
lünk pártunk. -

Mi most elhatároztuk, hogy hibáinkat kijavítjuk. Rákosi elvtárs 60. szüle. 
tésnapjá�ak méltó megü11neplésére pediir harcot indítunk a vándorzászló vissza. 
szerzéséért. 

Ezért v'áUaljuk: 
t. Szénlog-yasztásunkat a mozdonyok jó karbantartásával, tervszerű javf. 

tásl munkálatokkal és az egylapátos tüzelési módszer továbbfejlesztésével ter• 
vünkhöz viszonyítva öt szizalékkal, valamint a száz elegytonna ki!ométerre 
esö összes költségeinket öt százalékkal csökkentjük. Ezt a Mtételt március 
9-re elérjük és az év többi részében tartjuk, illetve a költségeket tovább csök
kentjük. 

2. A körfolyamatos mozdonyforduló, a grafikus vezénylési rendszer ki• 
terjesztésével és az 500 kilométeres mozgalom továbbfej lesztésével az 1952. 
évben e'őírt kilométer-tervünket havi hat százalékkal túlteljesítjük. Első ne
iryedévi tervünket március 25-re befejezzük. 

3. A vontatási és forgalmi szolgálat dolgozói között léte�ített �omplex
brigádok jó munkájával elérjük azt, hogy 1952-ben a tervhez v1szony1tva . vo
nataink átlagos terhelését 2.5 százalékk� növeljük. Ezt az eredményt Rakosl 
elvtárs 60. születésnapjára elérjük és az év további folyamán tartjuk, illetve 
tovább növeljük 

4. A munkafegyelem megszilárdítása terén az egyszemélyi felelős veze
tés érvényesítésével, a Deák-moze-alom kiszélesítésével az igazolatlan távol
maradásokat, a termelést gátló munkalegyelemsértéseket március 9-ig meg
sziintetjük, valamint a fűtőház dolgozóinak hibájából eredő szolgálatképtelen
ségeket a minőségi munka megjavításá11 keresztül augusztus 20-ig egy szá
zalék alá csökkentjük. 

Vállalásunkat pártunk Irányításával, a Szovjetunió hős vasutasaltól át
vett tapasztalatok felhasználásával valósítjuk meg. fokozott gondot fordítunk 
mozdonyalnk és megmunkáló gépeink jó kihasználására, a javítási munkák 
tervszerű alkalmazására, megelőző javítással az önköltség csökkentésére és a 
vezetés színvonalának emelésére. Ezzel a vállalásunkkal akarunk tanúbizony
ságot tenni szeretett Rákosi elvtársunk iránt való hűségünkről. 

A fenti vállalásunk alapján szoc!aflsta munkaversenyre hívjuk Szolnok 
iütőház dolgozóit, hogy a verseny kiszélesítésével minél hatásosabban szolgál• 
juk békénk megvédését és a szocializmus építését. 

Budapest, 1952. január 22. 

Jász Arpád slt., 
szakszerv. elnök h. 

A Fűtöház dolgozói ne'l'ében: 
Szakos István sk., Fábián J(risztlna st., 

a pártbizottság titkára. DISZ-titkár h. 
Pongrácz Imre sic., 

fűtöházfőnok 

�s�NYszERzöDtssEM� 
az új tervév sikeréért 

Az ellmtit év t,ap,asz!>ala,tait ért&E!!
ve kezdtük meir a hosszúlejáratú ver
senyvál lalások szervezését. Gerő és 
Rákosi elvtársak beszédei a gazdasáiri 
akt ívaértekezleten számunkra értékes 
é sok ha�znosi!ható iavastalot nyuj
canak A 1anuárban megtartott terme· 
lési ér!ekez'eten dolgozóink Gerő el\'
tars által fe1ve1ett kérdések tükrében 
vizsgálták te' 1esítményüket. Az 1 952-
es tervével eredménvesen fejeztük be, 
az iiszi csúcsforgalom feladatait ered
ményesen oldottuk meir. Járműjavitó-
111k között . 

első helyezést értünk el. A párt
szervezet irányítása és ellenőrzé
se. a munka helyes szervezése 
tette lehetővé eredményeink el-

érését. 
Kiemelkedő eredménvt ért el Dunai 
:\.rpádné kenőpárnavarró. aki 151  szá
za •ékos, Eredics Károlv tüzikovács
brigád1a.  akik 1 50 százalékos átlag· 
te , jesitménvt érlek el. 

Dolgozóink javaslatot tettek a fo
lvamatos munka biztosítására és kér
ték a műszaki vezetőket, hogy köves
senek el mindent az anyagellátás te
rületén eddil? megmutatkozó lazasá
irok felszámolására. Bírálták a szak
szervezetet, hoey nem segíti és nem 
ellenőrzi a helyes munkamej!'szerve
zést. hiánvos a munkája a do!1?ozókkal 
való fogla lkozásban is. Több apró hi
ba feltárásával seirítették a vezetés 
s,ínvonalának emelését. Már az év 
elején. de különösen január 12-e u!�n 
miaó a fizika-i, mi�<I a mfi&zal,,j 00: gozók 

a szűk keresztmetszetek felszámolásá· 
ra tettek javaslatot, kötöttek hosszú
lejáratú versenyszerződést Ezzel kí

vánják a kampányszerüséÍlet felszá
molni, a terv mindennapos tel jesítését 
elémi. Az elmult évben eredményeket 
értünk el a felviláirositó munka terü
letén, ami megmutatkozik abban. hogy 
az igazolatlanui tá-volmara<lók száma 
napról napra csökken. l\airv jelentő
sége volt üzemünk életében, az ered
mények elérésében 

a politikai és szakmai oktatásnak, 
amelybe egyre többen kapcsolód• 

nak be. 
Az új 1ervéV1ben íová,bb szélesítjük az 
eddie jól bevált szovjet munkamód
szerek alkalmazását. a gépek szocia
lista megőrzésbe való átvételét, a 
Kuz11yecov- és Vorosin.-mozgalmakat. 
A közelmultban választott új pártve
zetőség az eddiginél is eredménye
sebben seiríti a dolirozókat. s láma-
11:atja építő birá atával a műszaki ve
zetéslben mutatkozó hiányosságo1m4. 
üzemi bizottságunk a vállalatvezetés
sel nagv eondot fordít a ha lesetek 
csökke-ntésére, a szá1: sZiáza,ékon a lu( 
teljesítők patronálására. Műszaki ve
zetőink versenyszerzödéseket kötöttek, 
melyben kö1.öe erővel. mííszaki tudá
su-k legjavát adv;i s,egíti,k a dolgozók 
javaslatainak mej!'vatósítását, ötéves 
tervünk döntő évének tervteljesítséét. 

l(ov án Lajos, 
a Szombathelvi Jármüjavitó OV 

OB-elnöke 
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Megjutalmazták az íiszi forgalmi verseny legjobb dolgozóit 
A J;öze;mul1ban történt meg az őszi

/ 
adása után a dolgozók le1•k<eis hozzá 

forg.alom egjol}b do gozó:nak kit (inte- szó'.�sokba_n t�t-le,k _f_elaj,á,nl ást _Rá'!,o_s. 
lése és jutalmazása. Azo.k a a dolgo- e.vtar�. szul�!esnap1ara. A hoz.za,,zdok 
zók. akk nagy ie adataink \'égrehajtá- hangsu. yoz-lak, hogy 
sá ból pj'damuta_lóa .1 kiyették_ ré;rüket, az eredményeket a kollektív e1ryütt-eh,rnero okleve ben e6 penziuto. m működés segltségével érték el. ba-n részesiúek. Ez a juta!mazás is azt  
mutatja,  hogy pártunk és kormányunk 
a megbecsülésen kíYül i.s megj uta•l
mazza azokat, akik a lervte!jes-í,tésben. 
a munkafegye.em megsziliárdítá áblfó 
éíenjárnak. 

A mi .1 isztertanács e,; a SZOT ván
dor zászlajáér[ fo:yó \ ersenyl>en má-
50d·i-k he'.yezést elért Buda�l-Ferenc
város á l lomás- dol gozói nak j><1nuár 
25-én adlá,k á,t a i  50.000 forint pénz
jutalmat. Az elnöki megny"1ó után 
kultúrműsor köl'etkezeti. Az ün,1epi be
szédet Lu1d11er József elvMrs, a 8. 
Szakosz-tá ly vez.elöje tartotta. a-' · i  be· 
s--tédében ismenetie az á : :omás dolgo
zói á ta l  e'ért eredménveke1 és ha• Q'SÍI· 
lyozfa, hogy_ csak a· 5zolg-á'.at; ágak 
6zoros eQ'YÜllmüködé-sének eredménye
ként érhe:ték el ezl a megtiszte!ö he
J vezésl. Lindner eldárs beszéde u lán 
Gáspár Sá .1dor elytárs, a -szakszer,e
zet iÖl:tkára üdvözö'.te az ,ál!omás dol
gozó:!. Kieme le a b:zaímiak és .a nép
ne\ e:ők jó mun:kájá:t, tol'ái>bi kemény 
harcra buzditolla a dol gozókr.a t a 
Rál10si e vtárs sz ü'etésnapja tiszt•'Ptó-
i-ndi lot.t versenyszakaszban. Gáspár 
e!Ylárs beszéde után Takács Janos 
eldárs, 0 mullé\ i második helyezett 
Autóbuszüzem dol gozói ne,·ébea üd\Ö
zö'te a fere,1cvárosiakat és fogadalmai 
lett munkatársai nen,ben, hogy lema
radásukat behozzák és továob harcol 
na-k a \'ándorzá5z!óért a március 9-í 
nr�eniilen. Ezután kezdödöt-t meg a 
juta 1mak kiosztása, majd a hozzászó
l ások kö\·eukezlek. A hozzészólók 
hangsúlyozták, hogy eredményeik to
vábbi io1mzásá\-al harcot in.ditanak az 
e'.sö he yért a n1u ,1kafogn,lem megszi
l á rd itásáva l. jó együttmükiödé3sel, ered
ményeik túlszárnyalásával log,iák ün
nepehi Rákosi e-!•vlárs .születésnapját. 

Az átadások a többi szo!gá!ati he-
! ven 's ün nepéi yes keretek kli"i' 
folytak le. Biita5zél<en a do gozók csa
!Hdta�ja· is résztvet t-ek az ünnepsége,7 • 
A ku"túrcsoporl énekszámo�k\3-l te'.le 
nivósabbá a müsort. A j ufa':mak at-

Gyarmati Gyö1gy mozdonyvezető ar
ró beszél.(_ hogy teljesítményeinek e'.
éréséoo1 nagy segítségére voM a szov
jet brosúrák al apján be\·ezetett munka 
mócl.s,zer. 

Sopron á'.:1lomá�on szűknek bizonyult 
.a ku túrterem, i gy a do! gozók egy ré
sze foJ yosón ha.1-gatia vé,ng az ünnep
séget. A juDalomldosztás után a rész
vevők még hosszú  ideig együltmarad
tak, meg>besw: lék munkájuk eddigi 
eredménye:t és hió�yosságaít, v01amtn! 
a to\"á-bb: [e'.,a d,atokat. Szeged állomá
son a ku iúrmüsorral eg) bekötött ün
nepségen Bá.1i11t Béla 52ertárfönök ígé
retet tett, hogv Rákosi e!nár:s szü'.etés
napjára normáját 282 százalélkról 3 12  
s-záza'ékra eme'. i .  Szögi l slván, a sze
gedi fü,öház e:öiiü-töje, aki országos 
harmadi,k helyezés-! ért el . a 1röztartási 
eg�séi;(dö 27 száza ékkal \·aló csökken
tését és lO száza'..ékos 6Zénmeg'takan
tást vál a l t. 

Az !:.szaki Járműjavító OV-ben 
Somogyi József sztahanovista v'á'
lalta, hogy ötéves tervét m'árcius 
9-re befejezi és versenyre hívta ki 

Huszár Lajos szi!ahanovístát. 
A iutaiomki06ztás után a Rad;álorgyár 
ku'.túrcsoporlja v'dám je<lenete:vel és 
a szakszen-ezeti központ pePgetö,; ze
ne'.;ara. zenesz,ámokkal szórakozl.atia a 
do: gozókat. 

I(őbá111ya-Felsö-páJyaudvaron Szö:
lősi József forgalmi  szo'gá' atte..-ö, aki 
országo.s viszony'atban második helye
zést ért e .  hozzászólásában hangsú
lyozta. hogy az eredményt úgy tudta 
elér.1i, hogy m;ndenkor a párt útmuta
tásait követte. Rákosi el\0i,ks sz.ü'.elés
napjára v�i'.al ta, hogy munkamód,sze
rét átadva Déz;,i Józsei karlársát ren
deikezö szo!gá attevönek !,épezi ki. 

Az ünnepségeket az egész or.stágban 
a dolgozók felhasználták újabb vál'a
'ésok mecrtéle ére. ezzel is kimutatva 
szeretetük;[ e,; ra gaszkodásukat pár
tun!, 5zeretett vezére, Rákosi elvtárs 
hránl. 

Az őszi forgalmi versenyben legjobb eredményt elért dol1rozók névsora _a 
Magyar Allamvasutak H ívatalo& Lapja 1 951  január 29-i számában találhato. 

Sportköreink feladata az iskolák patronálásában 
A mú:t  év elején megvá asztoll 

/ sportköri clnökségeink egyik fegfonl :1-
sabb feladata, hogy dolgozóink minél 
nagyobb tömegét vonjá� be az ál
landó rendszeres sporto:asba. A tesl· 
nevelés és sport hazánk fej lődésében 
fontos ál ami  feladattá váJ. Oíyan fel 
a dattá, ameiynek cé'.ja, hogy dolgo
zóink. Ujúságunk százezreit a sportle
helösécreken kere zliil a társadalom ed
zett, egészséges tagjaivá nev�lje. akik 
félelmet és nehézséget nem ismerve, 
a szoc:a. izmus ügyébe vetett hitte 
harcolnak felemelt ötéves tervünk si 
keréérl, a békéért. 

Sportköreink palronálást vá: Ja lnak 
egy-egy iskola fe!ett. melynek lényege 
nemcsak az. hogy a fiatalokat lelkesí
tik, oktatják, elókés:z.íti� a ver,;,enyre, 
hanem az is, hogy anyagi támogatást 
n\uitsz:tak a patroná l t  iskola számára, 
tesrneve:ési és sport célokra 

Sportkörcinknek a tanulókat abba 
a sportágba kell bekapcsolni, amely 
testi és .szel 'emi képességeiknek leg
jobban megielel. A helyes fejlődés 

biztosítéka, ha a sportkörök elnö
kei együtt dolgoznak az iskola igaz
gatójával és testnevelési tanárá-

val. 

A kapital ista sportban az ifjúság 
felszívta a sport egyesü,etben ura:
kodó rossz szeilemet, romboló tevé
kenységet folytatott ta11�lótársai kö
zött. A mostani patrona las1 rendszer 
ben i f júságunk rész&e biztosítva van 
a komo'.y po it ikai nevelőmunka is.  Fi
gyeiemmel kel i  kísérni a dolgozók ta
nulmányi eredményeit is. Oszlönözn' 
kel: a gyengébbeket a sportolás mel
lett a jó tanulá6ra is. Egyik legfonto
sabb feladat tehát. hogy jó kapcsola t  
'étesüljön a patronáló sportkör é s  az 
isko' a között. A cél, a fe'.adatok azo. 
nosa k: a szocialista sport fejlesztése! 

Kelljenek versenyre a patronáló 
sportkörök, hogy melyik végez 
eredményesebb nevelőmunkát, me
lyik tölti be jobban azt a szerepet, 
amelyet az iskola ifjúsága a pat
ronáló egyesülettől joggal elvár. 

, ,behozni", s /NUlek alapján percMkinl 
egy-eg,1 forinlho.l' ju'./zassariak. A ko
csivizsgáló személyzet 111ereve11 ta
gasúodott a 10-15 perces keuere, i 
időhöz. pedig jobh, észszerűbb és kő· 
rtl1/ekintőbb munká,•al egész c-011a1for
Cfa' m, csoponok késését lehel kiküszö. 
bölni. 

Az új premizá/á.,i rendszer ezen la
zaságokat gyö;.:eresen kürloUa. Mát a 
beueulés utáni nap�kba11 szembe1ü
nőe11 érez.1,elő a halá,a. A mozdo11yt1e
ze/ő igyekszik vona'jára rájámi. fia a 
gépkisérő bármily okból az össze
akasztásnál nem lehel jelen, a moz
donyfűtő leagor.:a a gépről, össze� 
akassza a szerelvényt, összerukja a 
tömlőket, hogq a fékek feltöl/ése. a 
lég11yomá:, kiegyenlilése mielőbb meg
történhessen. 

A műszaki személyzet is mintha 
/:[yorsabb lábakon járna. A dolgozók 
in.dwláskcr izgatottan érdeklődnek: 
hogy indult? - s megkó'!nyebbltiten 
veszik tad' másul a válasz!, ha így 
hangzik: ,.r e n d  e s e n i II d u l  t". 

Szolgálat végez!ét•el érlékc/ik. 
hogy mennyi voit a rendes és a késr1 i 
vonatunk. A késés; okokat elemezzük-, 
hogy tanuljunk be'öle a jövőre nézve. 
Az új premizálási rendszer köze,ebb 
hozla egyrtuislzoz a szo.gá1ati ágak 
dolgozóit. nagyban e 'ösegifi a vonat
késések megsziinletését, mert közö
sen érdekettlé tett bennünket, a jobó 
pon,losabb. biztonságosabb vrmalköz
lekedés elérésére, a késések kiküszö
bölésére. " 

Barcsai Jenő kalauz az új premi
zálási rendszer bevezetésénél az aláb
biakat mondja: 

,,Ha valaki igyeksu1<, a töbl>i mun
-katársával karö'tve dol gozik, nal!)'on 
sok hibát kiküszöbö'.het mun?.ájából. 
A közös jó munka eredményeként 
megszüntethetjük a vona1 késési. 
Mindezek elérésére új lendületet 
adott a most l>evezetef t premizá' ási 
rendszer, amely na gyobb kereseti lehe
tőséget nyujt annak a dolgozónak, 
aki becsülettel végzi munkáját.'' 

ÖTÉVES TERVÜNK:  BÉKETERV 
cím alatt érdekeo; könyv je!ert meq. 
melynek el6s.za.vát Vas Zo�tán elvtárs 
lrta szocializirnust é-pít6 hazánk feJ16-
dését mutatja be és azt pontos adatok
kal támasztja alá. Számos képpel, 

qrafikonnal. rajzzal ábrázolja eddiql 
eredményeinket és további feladatain
kat. 

Ez a könyv haszn05 seqitötársa �sz 
ötéves tervünk tsmertetésében, a fel 
világosító, nevelő é5 qa2dasáqi munl<a 
területén pártfunkcionáriusok, propa. 
qandisták, n-épnevefök, gazdasági és 
müszaki veze,tók részere eqyaránt. 

A könyv beszerezhető: Pártszerveze
teknél, Propaqandaanyaq Terjesztönél. 
Ál lami Könyvesboltokban és Uzemi 
könyvpropagandistáknáL 

,11.ra: fúzve 1 0. ,  kötve 1 5.- Ft, 

A 1-iözlekedésúgyi M.iniszté1•ium 
és a Vasutasok Szakszct·vezetének lapJct 

Meg.teteuik bavonta két.szer 
Szerkesztf a szerl<esz.tő bizottság. 

Laptu!ajdonos: 
a l{öz1ekedésügyi ).ilnisztérium 

1. Vasúti Föoszl'-dlVcJ. és a VasutasoJ< 
Szal-csze·rvezele 

Btldapc,n. VL. Munkácsy Mtbály.u. ] 6. 
re1efon- 1 13-687. 1 24-693. 313-744. 

Kladóhfvar.al· VU„ Rákóczi-út 64. 
Szikra &apnyomda. Budapest VIII„ 

József-körűt 5. 
felelő• ayomdavezetc;: Kules$r Mihál)' 

Dolgozóink Rákosi elvtárs szüietés
na1,iának tiszle ,etére !el kes fe 'a jánlá
ooki>a.n vá' laiják tervük idöe.őtti be
fej�zésél. hogy ezzel bizonyítsák be 
há lá iukat, szeretetüket a magyar dol
gozó nép vezére ; ránt. Budapest Jó
zsefváros á lomás ku ltúrcwportja 
megértett.e ezen versenvd I 'a !ások je
lentöségéi, a kultúragitáció minden 
t'�cközét [elhasznál ja a versenvlendü
lel további ío�ozására. 

A kultúrcsoport tervszerint dolgozik. 
T<iizponti kérdésnek tart iák ötéves ter
vünk. idöelötli te! je,sítésél .  il l�tve lúl
tel ies.ítésél elősegíten i .  Ptilai I lona, 
oktatási [,clelös „A féli forgdlom fel
ada 1a" cimü előadás meghal ] fznlására 
80 dolgoznl szervezett. Az 1,lőadás 
után megbesz.é:ték a iéli forg,alomma· 
kapcso!atos feladatokat a� elsöteles 
vasutasok seg-ítésénél �övetendö el i á 
ráookat. 

A ió leh i :áe-ositó munka er�dmé· 
nveként a rendszeres olrnsók száma 
120 ra eme:i,edetl. A kultúrcsoport -
he[ye<en - nem a hárc,mfel,·onásos 
szincla,rabok tanulására fekteti a fö 
súi l  t. hanem röYid. hatá5os oktatóiel-
1eP."ii számokkal neveli a dole-ozóka!. 
Bnf!dács Jáno� oártti t�ár és Pat
ko,,-,,zki Bé1a OB e lnök elvtársak 
közvet 'en $Cgí!ség-ével csasztuskákkal. 
1elen.etekkel azonnal reaQ"á'nak azokra 
a jelenségchrc. melvef, a feladatvk 
te! jesitését elöbbreviszi k. vae-v akadá
lyoz'Zák. 

Jó kultúrmunkával a munkafegyelemért 
A he1ves kultúraQ"itáció er<·dmén�c

ként meg-szíintek az ie-azo!at!an mu
la5ztások . .  \ ku ltúrbrig-ád newlö. ok 
tató míisorának érezhető hatása Yan. 
Na.f!..1/ Jánus raktári munfás munká
hoz való viszonya meg\ á · lozott, 
amióta eg-v cs-aszluská11 keresztii '. ki
re'l<"ngérezték. Azóta péidás mae-avi
se,etet tanúsít. leszokott a borozá,;ró'. . 

/ 
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Az élenjáró dolgozóknak munka
helyükön rövid műsort adnak, ez· 
zel is elősegítik a le1rkiválóbbak 

· népszerűsítését. 
A kultúrcsoport minden lag1a fel• 

a iánlást tett Rákosi cldárs születés • 
napiára. Köuári Gvula kultúraktiv1 
hi�ja a� őszi forQ"a lmi versenyben 
e so he!yezést nyert komplex-brig,ád
nak. 

A dolgozók lelkesedését bizonyítja, 
hogy . a_ . �ervbevett új kultúrott
hon ep1tesehez 67.000 fortnt ér
tékű társadalmi munk� ajánlot-

tak fel. 
Lázasan készülnek az MSZT· 

hónapra. Február 1 5 -én nagysza
bá6ú ku túrm[ísorl adnak, s mind-
ezen tú lmenöleg azon igyekez-
nek, hogv március 9-ét a dolgozók 
lc!e ithelet 'en ünnepévé tegyék. 

Nem ilyen a helyzet a Budapes� 
Nyugali pályaudvaro1. Az állomás 
voit üzemi blzottsá1<a, nem lát•a a 
kultúrmunka ielentőséf!é/. A kultúr
csoport szétoszlott, előadásokat nem 
farfollak. 

Az u lóbbi időben iavulás mutatk�• 
·Zi k a kultúrmunkában. Papp Ü\'.ll-� 
1 ultúrielelös példamutatóan Ye1m 
munkáiát. AtlaQ"osan 1 50 siázalél.iir 
lel irsili normáiát .  Rákosi e1vlárs gzüt 
letésnapiára vá l la l ta . hogv beíeiezi 
neQ"ycdé\"i tervét és tel jesen sele i t
mentes munkát véQ"ez. A pártszervezet 
és az üzem; bizot\ság segit�génl 
megkezdték a kultúrcsoport u 1 1aSazer
nzésél. A mozQ"a'mi szervek felvi!á
Q'o;íló munká ja  eredménveként az el
mult napokban 1 50 mozi és 1 00 szin
ház iei;-,-et adtal; cl a lizil a i  dolgozók 
között. ,\ kul•úraktivák tiszlán lá t iák. 
hog-v a kultúrmunka csak úgv tö:theli 
be hivatását. ha minden eszközzel .se
g-iti nártunk cé:kitüzéseinel•, megvaló. 
sitását. 

Hogyan „segítette0 Gyarmati István 
· vonatvezető női munkatársát 

1951 december 23-án az  19 19 -es 
számú személyvonattal indultam szol
gá : atba Budapestre. Dombóvár felé 
már igen rosszu' éreztem milgam. Az 
á l lomásra megérkene, jelente. 1em 
Gyarmati István vonatvezető kartárs
nak, hog-y beteg v�gyok és szolgálato
mat nem tudum e látni .  Erre ö azt a 
választ adta . hogy mosl már  nem .ud 
csiná n i  semmit, miért nem szó'tam 
Pécsen. s igvekezzem Budapest g szol
gálatomat el l átni. f:n eleget akar
tam tenni köteles,égemnek, de nag,nn 
[áJI a iejem, a torkom és rárntl a h1 
deg. Nagv nehézségekke Sárbocrárcl iz 
el láttam feladatomat. de a következő 
á: lomás.on már nem tudtam leszál ln i  a 
vonRlról és egy utastó· üz�ntem az 
eg,ik kartársamnak. hogy a vcnatról 
nem tudok 'eszál 'n i .  Leü1 :Pm egv fü ' 
kében, ahol két nagvmánvoki bányász 
eh· társ és e1rv idősebb asszonv uta
zott. azok vetlek ápolásba, amikor 
már mintegy 40 fokos lázam voll. 

A kalauz kartársam Keleníöldön 
iött oda és nézte meg. bogv mi  van ve 
1cm. Az egyik bánvász ev .árs l á t\"a 
betegségemet, mentökért tdrfonált, s 

m ire a, Dél i -pályaudvarra megérkez
tünk, már vártak rám a mentők. Kar
társa ím még az autóig ,em kísértek 
el, csupán a bányász elvtárs. A f<tA V 

kórházban kuponya'ékelésl ha j,of1a� 
végre ná lam, de Gyarmati vona·tvezető 
kartárs, annak_ e! lenére. hoe-v tclefo' 
non megkértem. arra sem volt haj'
'andó, hogy aggódó szüleimet értesít· 
se. MOD.--\R ERZSÉBET 

ka'.auz 

A paksi laktanyában cincognak az egerek 
Paks ál lomáson a vonatkisérölakta 

nya o yan piszkos, hogy a dolgozók 
nem mernek lefeküdni. Ahól fé nek. 

és konyhában összesen egv három ábú 
szék van. a dolgozók még étkezés cé · 
jából is kéni telenek az ágyra ülni. ru
há iuka: pcáig a földrr lenni, vagy a 
falbaYert szegekre akasztani. 

A szobában az egerek tucatszámra 
mász•ká nak. A do'gozók élelmiszerét, 
sok esetben táskájukat 1s me_grágják. 
i\leQ"történt, hogy Paksról még a lás• 
kánkban is hoztunk haza egeret. 

A 6zahonaJ felé már töl>bíz-
ben panasszal éltünk a paksi 
lektany-o hiányos.sága és p·6zkos· 
sága miatt, awnban minde�dig 
még semmi intézkedés nem történt 
ezen lürheteé:E;; .é l lapot mPgszünleté
sére. Nem hisszük. hogy mikor min
den üzemben modernül felszerelt öl. 
tözöket. mosdókat. laldanvákat léte
sítenek. éppen Paks ál lomáson ne 

hogv meglertöződnek. A szalmazsá- lenne mód a rra. hogy_ a vo�atk!sérök 
kokban és a [ejpárnákban �zalmatöre-

1 
nek ne i lyen piszkos es eges7:s�gt� e

.
n 

dék van. A pokrócok ,·ékonyak és helyen kel jen eltölteni p1henes1 . 1_d".:. szakadozotla,k. Mivel a há:ószobában jüket. Budapest-Déli P- u. vonalk,ser(ll 



VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

A K ö Z L E K E D É S Ü G Y I M I N I S Z T É R 1 .U M . É S · A ·  V A :5 -U r '  A S O K " S Z A K S· Z E "R v· E tt r{ N"E� K) l-" A  P J A 

XLIV. !oVFOLYAM, 4. SZAM. 
Ára : 20 [ill. 

1 952 FEBRUAR 20. 

vállalcíso 1. teljesítése A 
becsületbeli 

Köszöntjük a magyar-szovjet barátság hónapját 
1.ötelességünl. 

S zeretett vez��ünk, Rá�osi elvtá�� 60: 
születésnapja! a vasut do_Igc:izom�k 

több mint 85 százaléka szocialista ko
telez�ltségvállalással ünnepli, A vál
lalások általában reálisak, konkrétak. 
1\ifcjezi'k a vasutasság szeret�lé'.• :a• 

gaszkodását azért a ,sok_ seg1ts�ger), 
amelyet a felszabadulas ota a parllol 
és Rákosi elvtárstól kaptunk, 

Az akadályok kiküszöbölésében a bi
zalmi, művezető, előmunkás, csoport
vezető nyujtson segítséget a dolgozó
nak 

A tervre épülő vállalások teljesí. 
tése, illetve túlteljesítése tehát nem
csupán gazdasági kérdés, hanem 
döntő politikai kérdés, is. Az ígé
ret teljesítése mindenkor becsülc • 
beli köte!ességünk, de különösen 
felelősségteljes szó a pártunknak, 

A negyedÜ< magyar-swvjet barátsági hónap a',ka'm ával a magyar vasubas d�:,gozók forró szeretettel fordul

nak békénk és fej:ödésün'k z'á'oga, a nagy Srovjetunió felé. 

Mi, magyar vasutas dolgozók, érezzük azt a fe!mérhetetlen segítséget, amelyet szocialista vasútunk építésé

hez a szovjet vasutas e.vtársak nyújtottak. Eredményünk a!apjai a szovjet sztahanovisták munk_amódszerei ny;:,m'án 

szélesJ<örben ef,terjedt versenymozga'.mak, A szov jer vasu tas sztahanovisták szemé'yesen mu1atták meg azt az utat, 

amelyen haladnunk l<e!l a srocia'ista vasút felépí�e felé. E'.énken él még ma is min:en do'gozónk e'őtt Pányin _el�

társ tátogatása, ame·y a szovjet módszerek k iszé esífését, az ,,500 kilométeres" és „2000 tonnás" mozgalmak be:�

tását je.entetfo, va'amint a vas,u1asoap alkalmával ittjárt Blazsenov elvtárs tapasrla'.at,átadása, ame:y újabb lendu

le1et adott a mozgalomnak. 
Javult a műszaki értelmiség viszo· 

n;a a versenyhez, ami a kötelezettség• 
viíl la lásokban is kifejezésre jut. 

A magyar-szovjet baráts:ág hónapján ,a11. eltéphetet len barátság s,zálai méginkább összefíízvk do gozóinkat a 

baráti s,zov jet néppel, m:nden eddiginél forróbban árad a hála és szeret,et népünk riagy barátja, Sztá Jn e:vtárs fef,é, 

Böjtös Ferencné művezető, az 
Eszaki Járműjavító O V. dolgo
zója megelőzte párosversenytár
sát. A Dcák•moi:galom keretében 
elérte, hogy a hozzá beosztott dol· 
gozóknál igazolatlan mulasztás 
nem volt. A Vorosin-mozgalomban 
munkaterületén kifogásolni valót 
nem találtak. Január 1 0-től kezdve 
a kiilsős és belsős művezetői teen• 

dőket is ellátja. 
Ma n legfontosabb feladatunk, hogy 

következetesen segítsük dolgozóinkat 
a válla lások végrehajtásában, Ehhez 
az szú'kséges, hogy az eddiginél a la
posabbá és rendszeresebbé tegyük a 
felvl\agosító, &egitő és ellenőrző mun
kát, küiönösen bizalrniaink, rnüveze
töink von a lán, 

Nem történhet meg az, ami Nagy
karr.zsa fíítőháznál meg-történt, 

hogy a mllvezetök azért nem vál
lalták a termelési értekezletek meg
tartását, mert „képzel!ennek" tar-

tották magukat. 
Az eddigi eredményeinket nem le-

het úgy tekinteni, mintha minden 
rendben volna, A „minden simán 
megy" helytelen nézet számos funkcio 
náriusnál, szakvonal i  vezetőnél ta
pasztalható. fü az elbizakodottság 
vakká tesz bennünket a hiányosságok
kal, az ellenséggel szemben, ami vég
sösorban a munkánk rovására megy, 
t.z muta,:kozí.k meg a Hámán Kató 
fűtőház d,lgozóiná,;, akik augusztus
ban elnverték a J\liniszterlanács vá111 
doraászlóját. a2 évvégj értékelésnél 
azonban iemaradlak. 
D olgozóink ugyan lelkesen vesznek 

részt a versenyben, de teljesítmé
n, ük emelése közben nem mindegyik 
látja tisztán az összefüggést a terv 
időelől!i teljesítése és a vasutas dol
g/izók kétszeres bérrendezése, a vas• 
útüzem korszerűsítése az életszínvo
nal emelése közöli. A ·párt- és a szak
szervezeti funkcionáriuso'knak, a bizal
miaknak feladata ezt a hiányosság0l 
I.:tküszöbölni. !gy növeljük a verseny 
tudatosságát és ezen keresztül minö
s�gi szinvonalál. 

J\\ásik komoly hiányosság, hogy n 
szakszervezet versenyszervező mun
kaja elmarad a dolgozók kezdeménye
zésétöL A területi bizottságok e'.'.1öke:, 
az üzemi bizottságok tagjai, a bizalmiak 
nagyrésze nem tudja, hogy saját üze
mében a dolgozó'k hol tartanak vál la
lásaik teljesítésében. Ez annak a jele, 
h?gy akliváink, vezetőszerveink egy, 
r1;s�e. elszakadt a dolgozóktól .  Nem 
k!s�nk f,1gyelemmel a válla lások telj�
s1tcse . kozben elöá lló nehézségeket, az 
cl lense� , aknamunkáját, Nem egyszer 
elfogadjak a dolgozók versenylendülete 
irsnt még közönyös szak,·ezetők ob
jek;iv nehézségek"-re való h'�al
k�zását és nem látják, hogy a dolgo-
1ok lendületével megoldhatatla111nk 
látszó problémákat meg lehet oldani. 
Igen jó példa erre az „500 kilométe
rc,':mozgalom, aminek helyes alkat 
mazasa az őszi forgalom idején, ha
vonta 250-300 mozdony f!lunkáját 
pólolla, Ha nincs „500 kilométeres". 
mozgalom, akkor az 195 1 .  ev1 osz1 
forga lomban géphiánnyal küzdünk és 
nem tudtuk volna eredményesen meg
oldani a ránkháruló feladatokat. 

A 
iá, vezetés al_a�ja úgy politiklli, 
mint gazdasag1 vonatkozásban, 

1 termelés alakulásának tényleges is
merete. J\\inden vezetőnek, OB-tagnak, 
vagy bizalminak ismerni keU a dolgo. 
Zók vál la lását, hol tartanak annak 
tcljesíléséi/en, esetleg mik az akadá
l; ai a telt ígéret megvalósításának 

Rákosi elvtársnak tett ígéret. 
Ebben a munkában nagy felelősség há
rul szakszervezetünkre, Minden eddi• 
ginél nagyobb méretekben kell biztosi 
tanunk a verseny nyilvánosságát, A 
verseny nyilvánosságának biztosítá
sára vegyük igénybe a kultúrcsopor• 
tokai, kultúraktívákat. A pártszervezet 
és a szakszervezet ál landóan legyen 
b'rto:.ában a legfris.sebb terme:ési ada
toknak. ,, Ha�gosbe�z�lő�, rigmusoko� 
kercszful nepszerus1tsuk az üzem 
szolgálati hely legjobb dolgozóit, a� 
elma_radók segítőit. Az esztergályos, 
gyalus, mozdonyvezető, tisztviselő, 
müszaki értelmiség munkahelyén, gé
pére, asztalára, táblára írja ki, hogy 
1f!il v�l la l t  Rákosi elvtárs születésnap
Jara es hol 1:.irt ,annak teljesítésé
ben. Például úgy, mint ezt Kiskunha
las osztálymérnőkségnél teszik. ahol 
naponta értékelik a verseny eredmé
nyét és azt az egyes szolgálati he
l)'eken eredi,nénytáblákon kifüggesz
tik. Vagy, mint a Landler Jenii Jár
műjavító OV. VL és \'! I ,  osz;tálván 
ahol a tartógerendákra függesiteti 
nagy táblákon tüntetik fel a brigádok, 
párosversenyben ál lók vállalásait, 

Rákosi elvtárs születésnapjának tiszteletére 

harcot indítunk a vonatkésések csökkentéséért 

M árcius 9-e tiszteletére az · őszi 
forgalmi, verseny legjobb dol

gozói Loy elvtárs kezdeményezése 
nyomán mozgalmat indítottak a vo
natkésések csökkentéséért. Az eredmé
nyek máris lá thatók, Február 1 2-én és 
1 3-án csak egy-egy távolsági sze• 
mélyvonat késett, munkásvonat pedig 
egyik napon sem késett ötpercnél töb-
bet, A szakszervezet elnöksége a 
szak'Vonallal karöltve, vándorzászlót 
alapított, melyet az a brigád kap meg, 
amely negyedéven keresz.tül a legered
ményesebb a pontos közlekedésben. 

A mühelyekben és a többi szakágak
nál a Loy-mozgalom azt jelenti, hogy 
nem elégedhetünk meg azzal az ered
ménnyel, amit t�gnap elértünk, hanem 
ál landóan harcolni kell a töbh, a jobb 
eredmények eléréséért, a balesetmen
tes szolgálatért. Ezen mozgalomnax 
kiegészítője, velejárója a Rőder- és a 
Deák-mozgalom, amely nélkül a mun
ka termelékenységének, terveink telje
sítésének, i l letve túlteljesítésének el
érése szinte lehetetlen. Március 9.j 
versenyünk során ezeket a motgalma, 
kat a dolgozók közkincsévé kell tenni. 

M inden párt- és szakszervezeti 
fvnkcionárius, szak-vonali  ve

zető, műszaki érte:miség, l8rtsa legfon
tosabb kötelességének dolgozóink ezen 
kezdeményezése elől minden akadály 
elhárítását, Szervező, felvilágosító 
munkával mélyítsük el dolgozóink kö
�ött bölcs vezetőnk, Rákosi elvtárs 
iránti szeretetet. Leplezzük le és fáv:1-
lítsuk el sorainkból azokat az el lensé
ges elemeket, akik dolgozóink felaján
lásának teljesítését, forrón szeretett 
vezérünk iránti hálánk kifejezését aka. 
dályozni próbálják, 

A vasutas do'.gozókat az az eltökélt 
szándék vezérli. hogy Rákosi elvtárs
nak lelt ígéretet minden akadályt le
küzdve teljesíteni fogjuk, mert így tud
juk a l egnagyobb ajándékot adni 
megváltozol\ életünkért, békés építö
munkánkért, gyermekeink bo)do_g jövg: 
jéért. 

Céltudatos harcu'1knak meg:esz az 
eredménye: a legszebb ajándékkal, 
fogadalmunk valóra váltásával, a terv 
túlfeljesítésével köszöntjük Rákosi elv
társat, szeretett vezérünket és bölcs ta
nitónkat 60. születésnapján. 

Az 5szi forgalmi '/Jerseny legjobb 
dolgozói érewe azt a nagy segítsé
get, amelyet a '/Jasút dolgozói Rákosi 
efotárstól a felszabadulás óla kaptak, 
hálájuk és szeretetük mcg11yilvánulá
saké11t munkájuk megjavításával, min
den eddigi eredményük túlszámyalásá
val készülnek már,eius 9. méltó meg
ünncplésére. Tudják jól, hogy ragasz
kodásukat akkor fejezhciik ki legjob
ban, népünk szeretett '/Jezére iránt, ha 
a '/JOnatkésések megszüntetésével ki
küszöbölik az ipari dolgozók késés 
okozta munkakicsésé/, E11nek elérésére 
az a/tíb/Ji f-da:jáJ1'.ást tették: 

Mi, az őszi csúcsforgalom legjobb 
dolgozói, elhatároztuk, hogy drága 
R áko;i e!vtársunk 60. szü!etésnap jána k 
méltó megünneplésére harcot indítunk 
a munk'ás- és sumé:yvonatok pontos 
,köz:ekedéséért, a késések csökl<enté
séér�. Ennek érdekében vá!Jaljuk, hogy 
az általunk továbbított és veze ett 
munká6vonatok l<étsését 2.3 százalékró; 
egy százalék a'.á, a szemé'yvonatok 
késését pedig nyo'c százalékról öt &Z,á
zalék alá szorítjuk. 

Kötelezettségvá la'ásunk maradékta
lan végrehajtásifrt a következöket 
tesszük: 

r:7A munk'ás- és s zemélyszá'lító 
1 1. 1 vonatok menetét „zö'.d út" 
biztosításával úgy irányítjuk, hogy 
a késések egy, il!etve öt sZ:áza'.ék 
a á csökkenjenek. Munkánk jobt 
megszervezés.éve. biz,tosítjuk, hogy 
a vonatok a menetrends·zer'.nti i-OÖ
pontban futhassanak be az lá!lo
másokra. A menetrendszerlnti :n
dft.ás érdekében figye'.emmel klsér
jilk a csat'akozó vonatok menetét. 
A tolatásokat, a tehe�vonatok ki. és 
beérkezését úgy szabályozwk, hogy 
em'.at! ne kelljen késéssel ind.ilani 
a munkás- és személyvooatokat, / 
késve beérkező vonatokriál gyors 
ki- és besiá'.fással. a pos,ia. és áru· 
keze!és meggyorsítás:ával a menet
rendszerinti tartózkodási időt meg·, 
rövidítjük, hogy ezzel e'.ejét ve
gyük a loV'ábbi késéseknek. 
-i --,A Nazarova-mozga'om kere• 

lattevőkkel és menetirányitókkal. 
A késésben levő vonatoknál rövidít
jük a menelídőket, csökkentjük a 
keze'öá' lom'áool<on a gépkezelési 
időket, a mozdo,nyok fíít,éséhez 
szükséges szénkeveréket megfe'e
lően e:ök :sz:tjük. Míg'nkább al
ka'mazzuk a szov Jet s7Aahanovista 
vasutasok mun!camódszereit. 

Vasutas do'gozók! A fegyelem meg
javításáva1, a szolg'á'ali ágak együtt
müköMsével indítsatok ti is harcot a 
pontos, menetrendszer'nti köz'ekedé
sért. Egyúttal bányá-sz elvtársainkhoz 
is fordu unk: adjatok több és jcbb sze
net mozdcnyaínk s,zámára, hogy becs.ü
'.ettel te'jesíttiessük Rákosi e'.vtárs szű
letésnapjára telt munkaválla 'lásunkat. 
Kérjük az utazó dolgozók segítségét 
Is: fegye'mezett magatar1'ás,ukka', 
gyors ki- és beszállással legyenek 
harco:;,tál"Si3ink a pontosabb közleke. 
désérll 
BAJOR REZSO LENGYEL ZOLTAN 
főmenetirányító forga'mi szo'g'álattevő 
Vasúti föcsztály Debrecen áJ omás 
KOVACS MI HALY sztahanovista fő
mozdonyvezető, BAKAI ANDRAS és 
RATK U JANOS fíitSk, Debrecen fűtő

há1:. 
--------------------

, 
� tében gépünket 'ál'andóan 

üzemképes á'lapotban tartjuk, hogy 
a vooatok továbbításakor gép, vagy 
más hrba ne lordu'hasson e'ő. A 
menetrendszer'rnti pontos közleke
dés érdekében legszorosabban 
együttmiíködÜllk a forgalmi szolgá-

Dolgozóink lelkesen csati akoztak 
az őszi forgalm i verseny legjobbja inak felhívásához 

Az őszi forgalmi versem• lei:rjobbjai
nak felhívása vasutas dolgozóink kö
rében az  egész országban élénk vissz· 
hangra ta:ált .  Már a felhívást követő 
napon megindu:tak a csat lakozások 
vasi'!thálózatunk szűk keresztmetszete; 
a vonafkésések meeszüntetésére irá• 
nruló felhíváshoz. 

PPrs fűtöháznál Gyári-Kiss István 
sztahanovista mozdonyvezető az alábbi 
felhívással fordul t  a doigozólársai
hoz: 

En, G.11öri·Kiss István, másodiefoé-
1111es sztahanovista mozdon,11vezetö, fü
tömme[, Nar:ty lsfoán másod;elvényes 
fütöve[ e11.,11ütt szeretett '/Jezérün k, 
Rákosi elvtárs 60, szütetésnap;a tisz
teletére a Debrecenből eli11dított moz
galomhoz csatlakozunk. 

A fűtőház mozdonyvezetői és fütői 
teljes számban csatlakoztak a felhívás· 
ho7.. 

A budapesti igazgatóság dol1Zozói a 
felhíváshoz csatlakozva vá! lalták a 
munkásvonatok késésének 2.3 száza
lékra való leszoritását. Ennek eredmé
nyeként 

a .Budapest. lg;izgatóság területén 
február 13-án a munkásvonatok 
egy kivételével menetre11dszerint 

közlekedtek. 
Pápai fűtőháznál a dolgozók a február 

9-én tartott röpgymésen csatlakoztak 
a mozgalomhoz. Vál la l ták, hogy az ál· 

faluk továbbított munkásvonatok ké
sését egy, a 6zemélyvonatok késését 
pedil!' öt százalék alá szorítják. Zá
hony és Nyiregyl1,�za á !:omás és fü
tö[1áz dolgozói egyemberként �!la
koztak a felhíváshoz. Szentes fűtőház 
levélben kereste meg Dei>recen ál lo
mást és örömmel üdvözölte a kezde
ményező őszi forgalmi verseny leg
jobb dolgozóit, el!'yben csatlakozásukat 
is jelentették. 

Dombóváron Gondos Ü\'u la  intéző, 
forgalmi szolgálattevő csatlakozott az 
állomás nevében a felhíváshoz, Vál l. 1 -
fák. hol!'v a szemé!yvonalok késését 3 
százalék, a munkásvonatok késését egy 
százalék a:á csökkentik Hasonló csat
l akozást je'.enlettek be Kaposvár, va
lamint Szikszó állomás dolgozói, 

Debrecen á l lomáson már az első na
pon megtörtént a csatlakozás az a lábbi 
szempontok szerint: 

1. A vonatok menetrendszerinti in• 

ditását, a vonalon a .,zöld utat•• j6 

m unkameqszervezésseJ biztosítjuk; 

2. A munkásvonatok késését 0.9 

sZ!áulékrót 0.5 száz.a lékra csökkent, 
Jűk; 

4. A niunkafeqyelem meqszilár-di• 
tása terén vállalJuk, hoqy a munka• 

feqye!em lazftóka� elvtársi seqitseq

qel neveljük, amennyiben ezzel ered

ményt nem érünk el sorain,kból 
eltávolitJuk 

Békéscsaba füfőház kocsivizsgálói is 
csatlakoztak R vonatok pontos köz:e
kedtetéséért indított mozgalomhoz. Ez· 
zel kapcso:atban felaján lást tettek, 
hoey minden kocsivizsl!'áló Rákosi e!v
társ születésnapjáig' minden szoli:rálat
ban a terven felü l  egy•el!'v kosi! meQ'· 
viZ6gál és rendbehoz fékezé6i szern
ponlból. EIYégzik a kormányszelep 
vizlelenitését és a fékrendsur után
kenését. Levelükben a következőket 
írják: 

„Mi, békéscsabai kocsivizs,1!,álók ú,l!,IJ 
érezzük. ltnf(t/ szeretett Rákosi elvtár· 
sunk 60, születésnapjára nem adha
tunk szebb aiándékot, minthof(,t/ min
den szolRálatunkba11 egy kocsit lelki
ismeretesen meRvizs,1!,álva rendbehn· 
zunk. Az ilyen munkával az orszáa 
mindm kocsi'/Jizs1<álóia és féklakatosa 
hozzájárulhat a szocialista vasút épí
téséhez, " 

3· A Naz:a,-ova-mozqalom kereté- Ezek a csatlakozások fanubizonysá-ben a vá_ltó. Jelző �s összes müszaki gai. hOl!'Y do:l!'ozóink megértik, hOJ!Y ber,end,
ezeseket sa)at tulajdonunknak Rákosi elvtárs születésnapjára a lel!'• 

lekrntJük es azokna� ló és forqalom -
, 
szebb ajándék, a szovjet tapaszta latok 

br�s . karbantartasával, annak hi ki6zélesitésével munkánk megjavítása, 
bar miatt vonatot nem tartózrtatunk a szocia l ista vasú[ felépítésének meg· 
� ��M� 
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A_,!'ASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

Alaposan felkészülök a politikai iskola vezetésére 
Amikor azt a megtisztelő feladatot 

kaptam, ho(!v középfokú iskolát vezes
sek, az elvtársak íelhivtáh a ffl!'yel
memet arra, hol!"Y munkámnak szoros kapcsolatban kell á'. lnia a gyakorlati 
élettel, a termeléssel, a terv te! ;esíté
sevel, a békeharccal. Megbizatáscm
nak úg-v te.szek eleg-et. hog-v a politi
kai isko'.ára való leékészültségemet már 
a oronaz�ndista s,emináriumra való felkészüléssel kezdem m,>g. 

A propagandista szemináriumra 
alaposan fe'készü'ök. állanulmi
nyozom az anyaggal kapcso!a•es 
kötelező és javaS-Olt iroclalmat 
rövid jegyze;eket késziiek belőle'. 

A iegyzelet közvetlenül a propae-an
dfo;ta .szeminárium előtt ú jra elolva-
60m, hogy jobban felfrissítsem vele a 
tanultakal 

A propagandista 
szeminárium 

vezetőjének ooszefol!"lalóit bőven ki· 
jegyzetelem ez' képezi a lapját az 
általam vezetett pol i füa i  iskola anya. 
l!'ának. �ends,zerint mél!' aznap este, 
mikur hazamel!'yek a propagandista 
,;zemináriumró!, jegyzeteim a'ap ján 
vitavázlatot készítek. A vilavázlatban 
a tárgva!ásra kerülő anyagot fö és .it-
kérdésekre csoportosítom és rövid 
mondatokban megjelölöm a helves 
választ. A kérdésekbe mindie- bedol
gru:ok általános és szoll!'álali  helyem-
mel kapcsolatos vasutas példá,kat 
Gondot fordítok a Politikai Osztály 
által kiadott speciá lis vasutas szem· 
pontokra. Tapasztalatom szer:n-1 a 
hal lgatók örömmel vesz:k a vasutas 
szempontokat és értékes felszólalások
kal ,ra,dagíliák a pn!itikai is1'olát. 
Legutóbb a mezőgazdaság szoc:afüta 
átalak1tásával kaposo ato.s anyagnál 

f!'lePiárgyaltuk, hoe-y az új megállóhe
lyek, rakodóhe1yek, új vasútvonalak 
építése válik szükségessé. A betakarí
tásnál fo�ozotlabb e-ondot kell !ordí
tani arra. hogy a termelöszövetke,zeti 
csoportoknak mel!'felelö számú kocsi 
álljon rende1kezésére. A mozdonyok 
jó karbantartásáva!, a futás-kilo
méter fokozá�ával segílhel:ük a szo• 
c!afü,ta gazdálkodásra áttérő paraszl
ság-ol. 

lUarx taniiása. 

mely szerint az elmélet a tömel!'ekb" 
hatolva anva!l'i erővé vám. érvénvesül 
a mi politikai iskolánk hal lgatóinál is 

A mi iskolánkról kerültek ki olyan 
elvtársak mint Szo�oszlai Tibor 
mémök, Pintér Márton fűtő, akik 
az őszi forga mi versenyhen ki• 

váló eredményeket érlek el. 
A politikai iskola hallgatói népnevelő 
munkájukban is .jól fel tudják hasz
nálni a tanultakal Une-i Jó:rsef dv
társ mozdonvvezetö jó eredményt ért 
el az utaz.ószemé!yzet politikai neve
lésében. A politikai isblán ta
nultakat haszoosítottH• népnevelöink. 
amikor Molnár Józsefet mel!'győzték 
a két!akisáe: hálránváról és az föld· 
jé[ felajánlotta a tanácsnak. 

A politikai Iskola hal lgatóinak pél
damutatása lemérhető Rákosi elvtárs 
s.z,ü lelésnaoja t iszteletére lett fe!aján
lásaikban is. 
l(ertai elvtárs 15 százalékos szén. 
megtakarítást ajánlott fel és vállal

ta, hogy félévi tervét március 9-
re teljesíti. Fogarasi József elv
társ, aki igazgatósági viszonyl�t
ban a legjobb mozdonyvezető cí
mét nyerte e'. felajánlotta R.ákosi 
elvtárs születésnapjának tisztele
tére, hogy szénfog,yasztását 5 szá-

zalékkal, a futójavitási költségeket 
pedig 15 sz'áza lékl<al csökkenti. 

Szocialisa ipar-0sítás cimü dnvag 
tárgyalása ulán a politika i iskola ee-vik 
halll!'alója, Labáth János elvtárs a Rö
der mozg-alom keretében vállalta, hogy 
Une-i József és Takács Zo!lán moz
donyvezetőnek átadja munkamód
szerét. 

A politikai iskoláról 
elmaradollakkal felveszem a· kapcso, 
latot, de nagy segítségemre vannak 
maguk  az iskola hal lgatói, akik 
a mell" nem jelent elvtársa►at megg-vo
zHk arról. hog-y mi lven helytelen mal!'a
larlást ta.nusílanak. 

Nagy Bálint el\'lárs négy egymást 
kövelö órán nem jelent meg-. Felke• 
reste őt Feje.s Sándor mozdonyvezető 
elvtárs. hooszas.an elbeszélgetett vele, 
elmondotta, hogy milyen sokat tanul
tak a ool i li ka i  iskolán. milyen nag-y se
gítséget ielent számPkra ez a tanulás 
a bék�harcban, a termelő munkában 
egyaránt. Nag-y Bálint elvtárs eljöll a 
nolilikai is.ko1ára és őszinte önhilí
kát gyakoro:t, ígéretet teli arra, hog-y 
soha nem marad el a politikai iskolá
ról. 

ltleggyőzt'idésem. 

hogy ha a propa,gandis1.a elivlárs.ak 
becsületbeli feladatuknak tekintik a 
rájuk bízott pártfe ladat tökéletes el · 
vég,rését, jó] felkészülnek, akkor 
munká jukkal 11agyban elösel!ilik a 
vasut területén a békéért folvó harc 
me!l'szi!.srdi!Mát, a szállítás !!\Orsí
tását, a tervfegyelem megerősítését 
és a szocialista vasút építé,,ét. 

l(onkoly Tibor 

középfokú politikai isko!a„-ezetö 
Hámán Kató fűtőház 

A vasutas dolgozók példamutató erőfeszítéssel 
hárították el a dunántúli hóakadályokat 

Az elmult hetekben hazánk nyuga
ti felében naau h'5fuuás volt. A vasút
vonalakat, szá11tóföldeket és ország
utakat va<fol!. fehér szflm1errr,e1 vnnta 
be a hó. Egyidúre megbénu!t a közle
kedés a leatöhó dunántúli fö- és me1-
lékvona1011. Pé1fiirdötöl A ikáil! több 
heluen 2-3 métere.• hóakadál11ok ke
letkeztek. A kora rrwaeli órákban 
Haimáskér és l'eszprém-kiilsö között 
már komolt{ hóakadá!,;okat halmozott 
fel a Bakon,, felöl fciió szél. 

A vonal el!Vlk oldalán fekszik a ha
talmas kiterjedésű Rátóti :;íkság, a 
másik oldalon m&;izködombok, húzód
nak. A vas"tas dofaozók mél! a téli 
időszak beállta e!,3tf meglelték a szük-
6Pl!'""' intéz 1,l'déseket és a rátóti sik· 
ság felő!i old,•lon hóYédöket ál l í
tottak ki ,\ <•vakorlal  azt b;zonvilolla. 
hogy hóvéd!Sink bár felfogják a 
vonalra zúduló hómenny's.él!" jelentős 
részét. még- mindi,z nem tökéletesek. 
Különösen a hóvédök szélein és a 
kanyarokban jelentkeztek hóakadá
lyok. 

Veszprém-külső á l lomás menet-
irányítói szobájában Somos inté-ző 
több min[ 40 órája van szole-álatban. 
A mcl!bénult közlekedés miatt nem 
kap l e\'á ltót. l l an1,ja berel'edt, ólmoo 
fáradtsáe- vesz eröt rajta, de feszült 
f igyelemmel dolgozik, halározott han
e-on ad ja  iól átí!'ondoll utasításait: 

- A zirci vonalra segélymozdonyt 
kell küldeni! Az 1802-esnek elrom
lott a motor ja azonnali segítségei 

kell nyujtani! 

Akik példát mutattak 

Veszprém-külső fütöház dol®zói 
ezekben a na pokban harcoltak a hó
ban rekedt .szereh·ények kiszabadílá · 
sáérl. 1,-!kesen nvuitotlah sel!'ilséget 
a•z eltakarító munkásoknak. f\ l ör
nvező falvak lakói c6ákánm·al és la ·  
pál ta '  \onullak k i  a töltésre doleozni .  
A vonal f;,;szabadítasáérl folvó küzde
lem során 

a munka új h/Jsei szü ettek. Szi-

ráki József és Horváth István elö
munkások, Csendes János pá'ya

munkás vették ki részüket a leg• 
odaadóbban a munkából. 

Tanulságok 

Ez a hófuvás ékes lüonyítéka 
annak. hoe-v vasutas doll!'ozóink a 
legtöbb szolgálati helyen iól fel 
kés.z,ü llek a télre. megtanulták az aka
dálvoh leküzdé,¾lek módiál. 

Segítette a vasutas dolgozók fel-

készülését a hős szovjet vasutasok A vonali menetirányítók és a szom-
té!i tapasztalatairól megjelent bros- balhelyl igazl!'alóság főmenelirányilója 
súra, melyből sok új, hasznos nem fordított kellő gondot a .,Hen-

munkamódszert sajátítottak el. schel" menetekre, így fordul t  elő, hogy 

A h ·r . b h·b • kr 
. a hóekék is elakadtak a VárosJ.id-o L;\'as azon an a 1 a · íl 1s , , "' . , 

figvelmezlel. A hójelentööri szolgálat.

\ 

Veszprem fele eso kijarali jelzö1énél. 

ahol megfordultunk. Veszprém és A hófuvás megadta a feleletet mind
Szentgál �özött nem a legkilol!'ásta.Ja_ �z�knak, akik arról suttogtak. hog-y az 
nabbu! teljesítette feladatát. A he- tden sem lm� �omoly tél, nem kell 
rend i forg-al mi szolgálallevő 1 5-20 arra felkés.zülni. Pártszervezeteink 
centiméteres havat jelzett és a vona- még idejében fellig-yellek ezekre az 
Ion 70-80 centiméter mal!'aS6áe-ban el lenséges megnyilvánulásokra é6 a 
feküdt a hó. Herend és Veszprém- jó népnevelő munka eredményeként 
külső közötti úlá! iáról>an a sorompó- kevés vasutas doll!'ozó illt lel az ilyen 
ör nem tisztította ki a terelő- és ve- ,.időjósoknak". 
zdősin közötti hézag-ol és ezért a hó A vasutas dolgozók a karhatalmi 
jéJ:!gé lal!'Volt. !gy fordulhatott elő, szerveHeJ és a falvak dolrrozóíval 
hog-y az i 802·es l!'Yorsmolorvonal eg-yüllesen rövid idő a latt felszabadí-
375-ös sorozatú eiöfol!'ati mozdonya totlák Székesfehérvár irányában a 
el,sö lutóiával kilépett és két kilo- vasú tvonalat. O jra megindult a forga
méter hosszan leborotválta a sín- lom, ú j ra zavartalanul haladhatnak 
csavarok fejét. A hóakadályok leküz- cél juk felé a szocia! tsla építésünket 
déséért harcoló dolgozók méltalian- szo'l!'á ló anyag-ga] megrakott szereivé-
1.odva jelentették ki: nyck. akadály nélkül közlekedhetnek a 

- Egyetlen dolgozó hanyag mun
kája okozta népgazdaságunknak 

harmadilo tervév sikeréért harcoló 
munkásokat szállító vonata,ink. 

ezt a súlyos kárt. Bermann István 

A tél i  forga lom ide jén 

- Apuka ez háborús kép? 

- lqen. ez a kép harcot ábrázol: a vasutasok har-

cát a zord időjárás ellen. A vasutas dolqozól< eqyik 
legnehezebb feladata biztosítani télen Is a száll ltást 

a népqazdasAq részére, Ez a helytállás próbaköve a 

Jó vasutasrlak, 

1952. februlr 29. 

Távírathan üdvözöltük a kínai vasutasokat 
A . \'.asut�s?k Szakszerveze.le Köz.

! 
juftaHa et a Rírnii Vasutas Szakszerpon.

t; \iezeto.:'ege a_ Ya_�ulas __ d?hpz5k Yezethez, az 1923 február 7 i na ne\eben a kovetkezo szovegu ta, iratot s�rájk évfordulója a, ka;mából. 
gy 

A magrar �asutasok te_�t�éri_ �eretel/e! emlékeznek meg a l<inai vasutasok !�23 februar 7-1 ':,liQ' s.z.traJkJárSI es a1;0_.ról a vasutasokró!, .ikik a milJfaristák a,!al ren?�zett vért':'.rdo a k�!maval hos, hal.itt hallak. !( inai vasutas (estvE. remk em.ek_e arra ko!ele� m;n�':t,. magyar vas.utasokat is, hogy fokozzuk harcunkat "'\ 1m�er1ahstak_ es laka1�1k el en, e S2'._ántan harcoljunk a Szovjetunió ';'ezette . t,�,�etabor oorruban onzagunk megerositéséért a népek barátság · ·  1 es a hek eert. ' aer 

Az első román vasutasnap 
J:,. Rmt�án „Népközl�rsaság_�_an !eb- akkori fasiszta kormány feg,,veres erói• ruar 16-an unnepel!ek elso1zben a ,,e[ is szembeszal/iak iof:!aik 'd . vasutasnapot. Ebből az a lkalomból az séért. Ezeknek a harcosok,w"l,

eg
��t e-alábbi üdvözlösorokat jullattuk e! a kiállása kötelez Benneteliet feb�/.r 

Román Vas.�t�s. Szakszervezet Köz- 16:a, a vasutasnap alleaÍmau'aii. u;at'/ ponti Vezetosegehez: . mef:! naf{yobb sikereket érjetek e/ a A ma:;!/ar vawt_as _dolgCJzok ne_oé- s�ocia/izmus építésében és abban a köb_en T .-ro elulársi udvozletunket _kuld- zos ,harcban. me/.11et a na,!q Szovjet· /fik N'!_ktek, ro_man _vasutas el�tarsak. unioual az élen t'Ít•unk a haborús uszí• az /9:,2 februar 16-, clso roman vus- tólz ellen, a béke megvédéséert utasnap a:kalmából. 
Tisztában va{!_t/ttnk aual. h„g11 a Mi, marmar toascilas do/{!ozók, népi 

kormánq részéről ez a kitüntetés azért demokráciánk toc•ábbi erösdésPoel, az 
ért Benneteket, mert a román munkás- imperialiSlák és .ü.r, 11nökeik elleni el• 
osztál.tf élcsapatának iránriílásával, a szánt harccal. a béketábor mel/etli szi
Szovje/unió és a népi demokráciák se- Járd helytá'lással seJ!.ífrink Benneteket. 
gítséJ!.éveL mulhatutlan érdemeket szr- Cáben a harcban támaszunk a 
reztelck, hazáto!, szocialista építése és Szovietunió és bölcs veiére, Sztálin 

b 'k 'd elvtárs, valamint hü tanitvánqa né-a e e megue ése terén. pünk szeretett vezelö1•e, Rákosi -•-Kíván.jak, hof{r/ ez a nap fegr1en tár$. •� 
eredmén11es harcolok újabb kiinduló 
ront/a. A //ion elól/elek a kommuni.<lák A Maayar 
Georghiu Dej eh•lárs álla/ ,,ezctett, te Központ; 

Vasufa.5ok Szakszervez� 
Vezctöségének neuében: 

1933 februári gréviczai naJ!.tl vasr,tas
sztrájk élettiáróinak példáia. kik az 

GASPAR SANDOR, 
főtitkár." 

Találkozásom Panyin elvtárssal felejthetetlen élmény 
1950 február 22-e volt. Ebben az 

idöszakban méJ!. hűvösek voltak a reR
gelek. de később a nap sugarától már 
mosolyf!.ósabb. barátsáJ!.osabb lett az 
emberek arca. A h6 itt-olt még fol
tokban /átható, de a fák rügyei dr,z
zadni kezdtek. Dé/elölt 9 óra tájban 
közöl/ék velem, hogy Iván Fjodoro
vics Panl/in mozdonyvezetö, a Szo
cialista Munka Hőse, a szovjet nép 
fia, velem fog első útra jönni magyar 
mozdonyon. hogy átadja gazdag ta
pas::talatait. 

Elöször nem tudtam megérteni, 
hog11 miért éppen engem ért ez a ki
tüntetés. de a kovetke::ó pillanatban 
már megjelent e ,ttem a budapest
miskolci út, amclriet Pú.n11in elvtárs
sal, a Szocralista ftlunka Hősével fo· 
gok megtenni. 

- Vaiion mit Is kérdezzek tőle. 
ha majd meglátom? 

Sokat nem értem rá töprengeni. 
mert rövid idő mulua közeledett fe
lém egy mosolygós arcú férfi. - ö 
volt az, Iván Fjodorovics Panyin, a 
Szocialista Munka Hőse. Mefrgen, elu
társinsan advözölllik egymást. Ebbe11 
a pillanatban a párt iránti szeretL'l és 
a haza iránti kötelességérzet hala// 
át. Ereztem a felelősségei, hoiy az 
e/köve/kezö órákban szerzett taoaszta
latom minden vasuta� dolgozó tudá
sát kell, hogy gyarapítsa. 

Utolsó rövid szemle a mozdon!lom 
körül. Röv;d fürly, és a 424-es moz
dony engedelmesen elindult diadal
mas útjára. Munkatársaim örömmel 
búcscízlattak ben11iinket. Jó eredmény// 
- kiáltották utánunk. 

Panyin elvtárs igazi barátom és ta
nítóm, ezen az úton megismertet/e ve
lem a szovjet vasutasok gazdag ta
pasztalatainak egy részét. Nagyszerii 
kezdeményezésekről, kimagasló ered-

ményekröl beszélt bátran, lelkesen. 
MeJ!./anílott az utazás, sebesséf!. nö
velésének mester, fogásaira, az elegy
tonnakiloméler növelésére. Ennek a 
segítségnek köszönhetem a büszke 
sztahanovista cím e/nyerését. 

l 900 tonnával egy óra J 3 perc alatt 
Füzesabony és Miskolc között, tehát 
öt perccel rövidebb menetidö alatt, 
mint a gyorsvonaté. lg_� vezet/e Pa• 
nyin elvtárs a vonatot, amelyre ma
gyar vasutakon még nem volt példa. 
Az „500 kilométeres", a „2000 Ion• 
nás"-mozgalom, az egy/apátos tüzelési 
módszer beuezetöje ezen az úton egy. 
gyé[orrt a mozdonyával UJ!!I, ahogyan 
ezt csak az újtípusú szovjet emberek 
tehetik. 

Ma, a magyar-szovjet barátság hÓ" 
napjának kezdetén, amikor az ,,500 
kilométeres"- és a „2000 tonnás"-moz• 
ga/om bevezetése gyorsítja vasµtunk 
teljesítőképességét, ennek az útnak 
örömteljes, gazdag tapasztalatait fo
kozottan érzem. Az akkor tanultakat 
munkámban. azóta is gyrimölcsözte
lem. Ez év januárjában JOO eleg_q. 
tonnakilométer tervemet 7000-rel tú/. 
te/jesiteltem. 13 százalékos szénmeg
lakaritást értem el, a kedvezö!/en idő
járás ellenére is pontosan. továbbl
lom a vonatokat. 

Rúkosi elvtárs születésnapján�k 
tiszteletére a szovjet módszerek meg 
szélesebb körbe11 való alkalmazását, 
tapasztalataim dolgozótdrsaimnak való 
áiudúsát, a vonatok késésmentes köz
lekedését vállaltam, mert érzem, hogy 
csak így tud"m meghálálni pártunk• 
nak és Rákosi elvtarsnak, hogy ezen 
a diadalmas úton én lehellem társa 
Panyin elvtársnak. 

Lőcsei János, 
sztahanovista iömozd011yvezető, 

Bp. Ferencv'áros 

Úgy dolgozom tovább, mint még sohasem 
Az 1950. évi ősz: forgalmi verseny

ben országos nee-yedik helyezést ér
tem el. Ekkor me!!iog-adlam, hoe-v 
még nae-yobb akarattal fogok doll!"omi, 
am,nek eredményeként a multévi ósz1 
szállitási versenyben az első hel vre 
kerü!tem. Rákos, elvtárs születésnapjá
nak t iszteletére minden eddíl!'i eredmé· 
nyeim felülmúlását Uízlem ki célul. 

Munkámban a Szovjetunióban szer
zel! tapaszta lata imat basznositom. 
Hadi fogságum ideje alatt  Sztálin elv
társ születésnapjára rendezett munka
\'ersen\'böl az én brig-ádom került ki 
(!vőztesen. A versem•szakasz �feje· 
zése után rendezel! ünnepséJ:!el a 
szovjet sztahanovista eh·társak a kö
vetkező szavakkal fejezték be: A ver
senv lendü:etét tovább kell fo];ozn:. és 

úgy kell dolgozni, mint még soha-
sem. 

Ez a mondat vezet abban a munká
ban. amelyet szeretett vezérünk 60. 
születésnapjára hálám és szeretetem 
jeléül minden eddil!'i eredményeimet 
felülmúlva le] jesiteni foe-ok. 

A jó együttműködés 

mások tervhivala !nokaival és mel!'bi
zol!aival állandóan ismertetem a terv· 
szá l l ilás összes tudnivalóit. A rnnal· 
hálózat vonatforga: mi te! jesítűképessé
gének. az áruszál ! itás lcl!'l!'VOrsabb to
vábbítási módszereinek lie-velembevé· 
telével kidolgozom a legfőbb tenni
valókat és ezeket munkatársaimmal 
ismertetem. Valamennyi nagvobb _sz.ál
l itlató vál lalatta l  komplexl.mgad

szerzödésl kölöit-em, ezek alapján. ha· 
vonta közösen mcglárg\al íuk a szál l í
tási nehézség-eke! és azok kiküszöbölé
sének módját. 

A necrvedéves szállítási tervek keret
száma;ta  he!\'színen állanul mánvozom 
és hrve'emmel kísérem a havi üteme
zéselmél mutatkozó e!téréseket. A na
gvobb vál la latok száll ítási terve·nek 
előkészítéséhez szint€n sel!'ílséget nyuj
tok. 

Az iránvvonatí tervet napi üteme• 
zéssel, az ötnapos berakási tervek 
a!apjcln készítem el, minden esetben a 
\'ál lalalla! közösen Erröl a forg-almi 
és vontatási szoll!'á!at dnll!'ozóit értesí· 
tem. Rákosi e!vtárs 60. szü'elésnapja 
tis1.lele!ére tett vállalásom teljesítése 

elenl!'edhetetlen feltétele a jó munká· érdekében: .. Urm dolJ!.ozom tovább, 
nak. Eddig minden nehézséget. amel\ 

1 
mint me:t sohasem!" 

munkámban mutatkozott, a párt és 
szakszervezet segítsé1,ével merroldo!- BEJCZI SAND9R • _ 
tam, a vonalhálózalhoz tartozó állo- 1zállitási ten·ellenor, Sarv<il 



1952. februfr � 

Hogyan teljesítik do gozóink 
Rákosi elvtárs születésnapjára tett vállalásaílcat 

Vasutas dolgozóink Rákosi elvtárs 
fránti szeretet őszinte megnyilvánulá
sának jeléül a munkafegye:em meg
szilárdításával, a jobb mun.kamegszer
vezéssel, a Szovjetunió tapasztala
ta inak széleskörű kiterjesztésével har
colnak vál.alásaik teljesiléséért. órá
ról órára érkeznek Jelentések, amelyek 
dolg;y;:ó,nk vá lalásainak teljesí �séröl 
számolnak be. Ezek az eredmenyek 
híven tükrözik vissza népünk szeretett 
vezére iránt érzett hűségét vasutas 
do'.gozóinknak, azért a számtalan in 
tézkedésért, amely a. dolgozók és csa
ládtagjaik bo,dogabb életének biztosí
tása érdekében Rákosi elvtárstól felénk 
árad. 

Várnai Laszló tudósítónk a pécsi 

dolgozók eredményeiről a követ_kezőkel 
írJa: A pécsi szer/árnál az uIonnan 
alakított Rákosi-brigád, melynek tagIai 
ed4ig gyellge teljesítményt értek el. a 
Róder-mozgalom beuezetéseuel. a szta
hruwvisták segitségéuet oál/a/ásukut 
288 százalékra teljesítették. Balof!lz F. 
[stuán 1eljesitménybéres dolgozó ed
digi kimagasló 290 százalékos ered
ményét 298 százalékra eme le. Bec� 
Mátyás 280 százalékos uállalását eddig 
286 százalékra teljesítette. A p/./,;a
fenntarlási dolgozók 135 százalékos 
uálla/ásukat 194 százalékra 1e!jesitik. 
Ennek a brigádnak a iagja Bal!,ó Jó
zseftté. aki a legnehezebb fizikai mun
kában is éppen úgy helgtáil. min.t a 
brigád férfitagjai. 

Együttes erővel a közös célért 
Bud11pest Józse[-.áros-állomá<on 

Szabó Sándor kommunista. ifjúmunká• 
brigádvezető csapata 198 százalékos 
teljesítménnyel készül Rákosi elvtárs 
születésnapjára a berakások tel jesíté
sénél. A jó munka elősegilője a kom• 
p1ex-brigádok feíajánlásának túltelje
sítése. A /v\ESZHART vá, laJat 2.9 
óra áliagkirakási idűvel a vas{Jttal 
szemben vállalását 296 százalékra lel 
jesitette. A januári értékelésnél kiHint, 
hogy a forgalmi dolgozók ai kocsimoz
gatási idő osökkenlésével 34 nap 
munkáját 31 nap alatt végezték el 

A Landler Jenő Járműjavító OV 
lüvá:ó szlahanovistái március 9-rP 
tervük teljesítésének előrehozását vál
lalták. Juhász Bélai sztahanovi�la esr · 
tergályos július l -re, Alberti Gyula 
sztahanovista alvázeszlergályos már
e us 9-re. Poesz István pedig ápri l is 
4-re fejezi be 1952. évi tervét. A Rő
der-mozga'.omhoz kapcsolódva Julzász 
Béla elvtárs, Máyer József á képzős 
eszlergá,yost úgy fogja segíteni, hogy 
a sztahanov,sla szintet el.,;rje. Poes;,, 
elvtárs vállalta, hogy Farkas József 
esztergályosnak átadja munkamódsze
rét, hogy a jelen legi 73 száz.alékos tel
jesítményét Rákosi elvtárs születés
napjárai száz százalékra emelhesse. 

Vilmányi Tibor munkaérdemrendes 
sztahanovista, a.z Északi J. O V  
dolgozója ötéves tervének május 

t-re való befejezését vállalta. 

A vállalások 
teljesítésének akad6lyoz6i 
dolgozó népünk ellenségei 

A jó eredmények me:lett aznnban 
hiányosságok is mutatkoznak. A párt· 
szervezetek és üzemi bizottságok sok 
helyen nem töitötték meg politikai tar
talommal ,  nem magyarázták meg kel
lően ennek a versenyszakasznak min
den edd g'it felülmúló 'jelentőségét. El 
kel I érni, hoizy minden del gozó elölt 
v: lágosan á l ljon az a tény, hogy min
den eddigi eredményünk ei sősorban a 

Rákosi elvtárs vezette párt és a Szov
jetunió segítségének és szeretetének a 
dolgozók felé való megnyilvánulása. 
Ennek a versenyszakasznak különös 
jelenlő,éget ad az, hogy 

egybeesik a magyar-szovjet barát. 
ság hónapjával. At kell érezn;ök 
do:gozóinknak, hogy a Szovjetunió 
önzetlen segítsége, a szovjet ta
pasztalatok széleskörű kiterjesztése 
nyitotta meg az utat a szocialista 
vasut felépítése felé. Sztálin elvtárs 
legjobb tanítványa, Rákosi elvtárs 
vez,et bennünket az új győulmek 

felé. 
A dolgozók lelkesen tesznek vál!a

lást és ahol a párt és a tömegszerve
zetek aktívái megmagyarázzák a dv.
gozóknak azt a segí tséget és gondos
kodást, amelyet a vasutasüzem és az 
egyes doigozók Rákosi eh társtól kap
tak, válla ása•k túl telJesítésével ig,e
keznek hálájukat leróni. Van azonban 
ol) an szo1gálati vezető is, m,nt a 
parádi állomásfőnök, a ki nem haj:andó 
a versenyvá:Jal ások kérdésében [e -
venni  a kapcsolatot a pártszervez.eltet 
és a·z üzemi bizottsággal. Az ily�n 
vezetöket a dolgozók megvetése kel l. 
hogy kövesse. Az i lyenek fék/·eivé vál
nak dolgozóink Rákosi eh árs fe:é 
irányuló szeretete nagyobb tel;esílmé 
nyekben való megnyilvánu:ásának. 

Bem Géza elvtárs szlahanovi la ar
maturalakatos levelében a következő
ket irja: Amíg az impeflalista álla· 
moleban leszá//itják az é!e.miszerada
gokat, a dolgozókat a munleanélkti//
séf! reme fenyege: i, a lázas fegyver
kezési hajsza folyik. addi[! néuink. 
Rákosi elutárs vezetésével életünk nap
ról napra szebb les.z, Sztálinoárost 
építünk, mely mind több munkaerőt 
foglalkoztat. a mostani /etajánlások a 
hála vállalásai bölcs vezetőnk fe'é, 
akinek mindenünket köszönhe,jük. Akik 
dolgozóinknak ezt a kezdeményezesét 
gátolják, egész dolgozó n.épiin.k ellen
ségei. 

SZOCIALIST A. VASűTiöRT 

� 

A fegyelmezetlen munka 
a balesetek előidézője 

A pontat:an szolgálat, a laza munka. 
fegye:em, a szolgálati áf!ak közötti 
helytelen együttműködés követkeúé
ben a mult  év 15zeptemberében Debre
cenben történt halálos '.,imenetelű 
ba,'.eset vádlottai felett ítélkezett a bí
róság. A tárgyalás 60rán. bebizony060-
dott, hq�y a balesetet 

a hanyag fegyelmezetlen munka, 
a:,; utasítások félredobása, a fele-

lősségérzet hiánya okozta. 
A b'.róság ezek f igyelembevé,elével 
hozta meg példás ítéletét. Arkosi Já
r.o.� mozdon}vezelő, a'<i gépkísérő nél
kül indult el és meghaladta a biz.. 
tonsági határjelet, héthónapi bö-tön
re, Korai Gyula váltókezelőt, mert 
szabálvlalanul engedélyt adott a mo
torvonat indulására, háromévi, Nag11 
Józ:;ef váltóőr!, mert helytelen jelzése
ket adott, eg,fví, Rácz István vál tó
őr! pedig, amiért a motorvonat veze
tőjét nem táj-lkoztatta egy keresztben 
halad.', vonal kijárásáról, két és félévi 
börtönre ítélte. Ezen:,ívül valamennyi 
vád'o' tat  öt évre eltil:otla a közügyek 
és foo-'.a:kozás.uk g,rakorlásátó', vala
mint 500 forint  pénzl>ünletés m�fize
tésére kötelezte. 

Az ítélet figyelmeztelésITT kell, hogy 
�zolgá:jon valamennyi vasu_tas dolgo
zónak, hogy csal a mun,afegyelem 
m�gszi lárdításaval, az e!!Véni felelós
séf! állandó szem előtt tartásával, az 
utasítások szerinti munkával és a jó 
együttmfrködé,ssel tudjuk a zokat a fei
adalokat maradék néJ.<ül vé;grehajtani, 
arr.clvet a dolgozó magyar nép a szo-
0'aliita vasút épí-töitöl jogg,al elvár. 
Akik maradéktalanul elvégzik a rtájuk 
háruló feladatukat. népi demokrácián"< 
ál lama megbecsülésben résZcSíti, vi
szont azokra, akik a népgazdaság be
rer.-dezéseit, dolgozótársaik élet.§t ha
nvaq munki.,va, v�zé,yezte•ik, (et>újt a 
doLgozó nép igazságos !!élete. 

FORGALMI SZOLGALA TNAL: Első 
h�lyezett Debrecen állomás, második 
Tapo:ca állomás. 

VONT A TASI SZOLGALA TNAL: 

Első helyezett Szeged Fűtőház, máso
d;k Szomhathely Fűtöh:i.z.. 

PALYAFENNTARTASI SZOLGA· 

LATNAL: Első helyezett S.zomhathely 
Osztálymémökség, második Bajai Osz
tá1ymérnökoSég. 

MOHELYI SZOLGALATNALt Elsö 
helyezett Sz.olnol<i Jánnűjavíro O V. 

második Landler Jenő Járműjavitó O V. 

MOZDONYKAZÁNOK GONDOZÁSA TÉLEN 
A karon állapota és a benne folyó 

gózképzödés különösen télen dö.1tó 
mértékben befolyásolia a mozdon,; 
munkaképessé!!ét. A kazán terlzelésé• 
tőt függ a mozdon,; gépeinek gőzellá
iása, ami el!,ybell az elegendő von6-
eröt és sebességet is biztosítja. 

Té/1!111 a kazán muttkáia bo11qolu/. 
tabb és fesz,illebb. Fokoznunk kell a 
,!ózfeiles,tö kepesséf!.el, mert télen 
nöuekszik a mozdonrt.tfa/ továbbított 
kocsik ellenállása. Tékn tehát a moz
dony hengere,nek 11ogyobb vonóerőt 
ke;J, kifeite ·ziök. mint n.r1áron vag(J 
össze/. A mozdonq kazá11iánal, U!J.Cfan
akkor a hengerek részére jelentekenyen 
több f!.ÓZI kell elöállitartia s ez azt ie• 
lenti. lzoart több tüzelöant;a!!ot is fo
mIaszt. A kazán f!.Őzfeilesztőképessé
f!.ének fokozását az is szüksé,u;essé 
teszi, holl11 ebbe . ., az időben más szük· 
séri:letckre ig,; a lövefl!IÜk és el!,uéb 
miI,zerek fe. melegítéséhez is több góz 
sz.J.lksé11.es. 

Ha nyáron Da!!CJ össze/ a külső le
vegő p.'usz 15 fok ltómérsék'etné/ a 
mo:dong tüzelőanyagfo.gyasztását ef!.!I· 
e_u;,;séf!nek tekintiiik. akkor télen már 
- 15 fok ltómér�éklelnél i.s 35 százalék 
a fo,q_yasz'ás növekedése és maidnem 
uf!.uane.1n,;i a kazán · terhelése. Ter
mészetes, hof!I/ télen a kazánlerhelés 
növekedése felemelt köuclelménr,eket 
támaszt a mo:z-dOfl!/·birigádoklwi 
szemben a kazÖ.11 állapo1a és f!.Ondo
zása szempont/ábó/. Hál<'>za1ainkon 
éue,:r/1ént. n11áron és össze/ t•alamennui 
fütöházhan óriási mun�a fo/r,ik, hof!.C/ 
a mozdonrtka:,ánokat k, iavítsák es a 
mozdonyparkokat előkészítsék a télre. 

A fokowl't munkafeszrUtséf!. mialt, 
amely télen a kazánra hárul. nemcsak 
arra kell törekednünk, hot1.CJ a kazán 
ép /ef!C/�� és a me({növekedelt terhe. 
/ést sikeresen biztosítsa. hanem bizto
sítanunk kell a mun�afeltélP/ek me.t!
könrii1,lés,'1 i• Ezért mind a téli e/ó
iéuítésnél, mim pedig ,n,agábaii a 

ré/i idöszakbatt ,naf!q ]!ondot kell for
dítanunk a kauínsz:getelésre. 11·em 
szabad me!J.feledkeznünk arról. lzO!!Y 
a jó szil!,ele!ésü kazánnál a hüvesztt
séa nem haladja me!! a körn.rIezó kö· 
zeaekbe11 a 2 százalékot. mi]! sérüll 
sz,J!elelés esetén a 10 százalékot is 
eléri. Ez azt ielenti, l!O!!CJ ió szi.{!ete
lés esetén mintem1 8 szá:alék lüzelü
an1Iagot takaríthatunk me{!, va(!.CJ pe
dig eg,; és ul!,,;arr.azon tüzelóanyaf!.
foJ!rJasztás mellett 8 százalékos ka. 
zánlerhelés fokozást érhetiink el. 

Kri/önösen fo.�tos télen a kazán he
lCJes táplálása, a kazánkóoldószer 
szabá 'yos adago:á54 é, a lefuvat ás. A 
ka:?á11 l.[ózieilesz/1'> képessépének nö
u-e/ése, amely télen e:enged'ietefíen, 
meafe'e."óen növeli a fol!,,;asztott víz 
menc·1_,;isé(!ét, vele em1i1't pedig a víz
kő és iszap kiválasztódását a kazán 
bd,eié�en. Azt sem szabad elfeleile11i 
lto(!C/ /élen 11agr1on sok kutban romlik 
a oi,z mirwsé{!e is. többek közt növek
szik a ke<mén11sége. 

Ho![q mindez ,ne befolyáso:;a a ka
zán állaoo!át, télen különös fif!11elem
me/ kell szabá1,;ozni a kazáakó-o/d6-
szer ada!!olását és a kazánban fo
l!CJasztolt víz növe/1edésének m1cafele
lóen fokozni kell az ada!!olást. Tud,,,, 
kell azonban azt, ho1J.r1 a kazá'1Moldó
szerl az előző uonalswkaszon fofl,;asz
tott vízmennyiségtől függően. minden 
egyes i,ízvete/ezó állomáson pó.0/11 
ke!L 

A kazánkö-0Mós2er ht>/yes adagolása 
meUett a kazánball kemén,; kazáttkő 
helyett laza iszap képződik. amelyet 
lefuvatássa/ könnyc,n el lehet td;Joli
tanJ... A kazán ke!lö ideiü /efuuatása 
megvédi az e/uenngezödéstöt, mef,1-
szünteti a habzást és a t•iz kisodrását 

A kazán hirtelen lehtilésének és a 
körések meu_Jazulásának le,u;gqakorib'> 
oka a hPll.f1e!en láp. áfás. A keoésbbé 
lo.pasztaU dolgozók a ilazán.ba egy-

s.·erre naf!.t; adaf!. lzidef!.v/zet ereszte-
1-u!k, ami he/11/elen. 

Nau_yjelentósél!,ű a helyes tüz/isz· 
télás is. Télen u{J(Jallis alacson.u /zö
mersék/etné: a kazán. kön1Zyen ,ehii;, 
het és a csövek. valamint a kó1ések 
foh1ása következhetik be. A/acson•t 
lzómérsékietné/ a tiíztisztítás a kazá,,,. 
aondo;zás lef!.fele/ösel!,ieljesebb mozza. 
na/a. Tisztítás közben a ltide!! teuegó 
böslges beiulása, a fémrészek hirtelen 
hhriléset és a kazánrészek mewonaá. 
lódását okozhat;a. Ezért ezt a míívele
Iet a mozdonyoezetö szemelyesen kö
teles irányítani. 

Té:en a tüzszekr6,,_,;t részletekben 
lisztítiák; elóször a rosléi_q e/só ne
!!qedét. aztán a másodikat és ilqen mó
cú:m ,orban me1<tiszlítiák mind a né-
1!.t;el. A kazó11 ![ondozásánál na!!t; ie
i<.,,töséaii a tüzelési rendszer. Meu. 
/1c/l érteni, hol[,; a tűznek a rosle/y 
�u.ész területén a lehetösé1< szerill/ 
f!fJ.rten/eiesnek kell lenni. Leél!,ést sem· 
miféleképpen sem szabad meu_enf!edni, 
minthog,; ez meakönn,;iti a lzidea le· 
t•ef!Ó beju{ását a tüzszekrénr1be és ct 
kazán femreszeinek a.lakvá:tozását 
idézt1e/i elő. 

Alacson,; kazánterhelésnét, oá/la
ko·ó hossz-szefoényü pá:yalejtökön, 
valamin/ _(!épmenetnél, a tr7zszekrénr1. 
be csak khi erövel rakiuk a tiizeló
an11af!.ol. A kazánnal nemcsak üzem
kll·ben, ha,·zem mosóiaví!ás ideje alatt 
is ti:>ródni kell A mozdonyt 11aarIon 
l:fondosan ké<zitsiik elő mosásra. El
lenóriznrink kell, rz i-ws-e /éf!.huzat a 
miifrelrtbett és arra is rit!lleliünk, ho(!r/ 
a /ehiítésnél a fzlímérséklet ne essen a 
.71,,gszabott 1Zo;ma alá. A kazánmo
sá,sal e_(!(frdejrilel:f kimossuk a füst· 
csöueket es a fúlhevitö füstcsöveket is. 

A kazó,'l kíméletes gondozásáual 
hiz'ositiuk t:\o állapotát, ez pedil! azt 
ielcnti hoait b,-.,tosít/uk zatoarta/an 
munkáját az egész feli idószakra. 

.S. Gracsee 

s 

minden edd·iginél maradandóbbat alkot 
Szép, világos szoba. Mintha csak 

rajzterem volna. Alló rajztábla, ír6-
asztal, körző, von alzó, szögmérő s le
helne oorolni a rajzok egész tucatját, 
amely mindegyike egy-egy új alkotás, 
egy újabb találmány vázlatát, s a hoz
zátartozó a l�atrészeket ábrázolja. Gra 
f, konok, kisel>b-nagyobb műszerládák 
sorakoznak eg,,más mellett a szobá
ban. Az asztalon fehér papíron fémből 
készült új fordulatszámláló szerkezet 
áll .  Nem rnjzterem, annál nagyobb és 
értékesebb hely, ahol több új talál
mány, értékes műszaki alkotás szüle
tett. 

Berezna; Oszkár müs.zaki fölanáoscs, 
a Vasuli Főost(ály gépészeti szakosz
tálya kíeérletl és lanulmánvi csoportja 
vez.etőjének irodája ez. Középmaga,;, 
&szes hajú, határozott és mélyen gon
dollrodó, alkotó mérnök dolgozik ill 
A szovjet tapasztalatok alapján mindig 
úja bl>, korszer[íbb alkotáson gondol• 
kozva. - születik meg egy egy ú.iabb 
találmánya, melyek m;nd műszaki tu
dományunk fejlettségének, a Szovjet-
unió segíiségének l>izonyítékai. 

Üi p6lyafenntartási mér'őlocs1 
Műszaki fei1esztési tervünknek vég

rehajtásában nagy jelentőségű az ál
tala szerkesztE1t, most épülő pályafeJ. 
építményi mérőkocsi. Ez az új mérő
J.ocsi a vasulí pályának mindazon jel
lemző!(, melyeknek i61Tlerete a pálya• 
fenn.tar'.ás szemponij �ból nagyje'.en
lőségű és eddig megbízhatat lan mó
don., kézi eszközökkel tudtak cMk 
megállapítani, teljesen önműködően 
óránként ötvenkiloméleres sebesség,:el 
haladva s.zéles papírszalagra regiszt-
rá ja. 

Előnye ezenkivli!, ftogy m!nden 
eddiginél kisebb költséggel épít. 
hetó fel és a kapott jelzések 
mégis tökéletesebbek, mint a ha
sonló célt szolgáló külföldi mérö-

kocsiké. 

,qem kisebb Jelentöségű műszaki alko
tás a mozdonytelj�,sítményi mérökoe&i. 
amely a vontatójárművek legfontosabb 
\ontatási és hi;tcchnikai jelzőit szintén 
önműködően reg-isztrálja. Értékes ta 
lá lmány a sín.szálakban, hidakban és 
egyét- tartókban a mozgóterhelés a.Jatt 
fe!lépő igénybevétel kimutatására 
szerkesztett nagyérzékeny6égű opt' kai 
ter>sométer. A vasút életében ,szinte 
nélkülö7,hetellenné váli  az általa szer
kesztett optikai gyorsul ás- é,s !enf!Js
mérő müszer. Ezzel a legpont01Sabban 
mérhetjük a járművek, hida,k és 
egyéb mutárgyak lengését. amelyek 
ismerete szintén nagy fontO&Ságú. 

A felszahadulás óta, a pártunk ve
zeae úton haladva, több mint harminc 
nag,•j2lentő5égű műszak; szerkezete! 
ki'szített. A felszabadulás előtt is vol
tak találmányai és alko!á1Sai, de ko
rántsem a.nnvi és értékben sem :>lvanok 
mfnt az elm�1lt hét esztendő al;tt. Á 
25 éves fa,izmus idején többizben ve
rfgették meg vállamat - mondotta -
műszaki tevékenységemért. Ma a szo
cializmus építésének serkentő hatása, s 
a ma mirnökének mell.becsülése kész
let újabb és szebb alkotásokra. Az el
nrult hét év alatt több mini 13.000 fo
rint pinzjufalmat kaptam, korláflnn 
lehetös�gek VC'nnak. hogy még szebbet 
{s maradandóbbat alkossak. 

Soks7,orosan többet alkot ma Be-
rezllai elvtárs, mint a fel6zabacl'Ulás 

előtt. - Tudom, hogy miéTt alkotok: 
tevékenységemmel, találmángaimmal a 
társadalom életét teszem szebbé és 
boldogabbá. Találmányairól így nyilat• 
kozik hogg megszülettek, ahhoz 11< 

mérnök és munkás legszorosabb 
cgyiittmüködesére oolt szükség, m!!rt 
hiába t•an az ötleteket kigondoló agg, 
ha nem volna ügyes, szakauatolt kéz, 

amely azokat valóra vá!lja. Csak sz.o
ws egyiiüműködésben építhetjük fel 11 
fejlettebb gazdaSáf!.i és társadalmi ren• 
det, a kommunizmust. 

Bereznat e/t,fárs közvetlenül érzi 1 
párt, Rákosi elvtárs és a muDkáisoez. 

t ály segi1sége1. Jll!egbizotasokat kap.. 
dism1erésben, jutalomban részesül. A 
sztahanovisták első országos kon�z
szusán, a műszaki értelmiség nagy• 
r€szével együtt, megacélosodott alkotó
ereje. Ma már  joggal mondhatjuk, 
h0gy a munkásság és értelmi ég szo
rc's együttmüködése, a műszaki értel
miség munkához való új viszonya 
11agymér!ékben elősegít! a tervünk 
győzelméért folytatott hareol. 

l'Mrniikök, technikusok, műszaki ve
zetők joggal tekinthetik büszkeségük• 
nek és példaképf,knek Bereznai elvtár
sat. A fiatal mérnökök egész sora ke
resi fel naponta irodájában. Mint 
m?ndják, itt minden támogatást, segít• 
reget megkapnak munkájukhoz. Az új. 
típus� szovjet ember nyomában járó 
a lkoto, s a kezdeményező műszaki ér. 
telmiséget ismerjük meg Bereznai elv

!ársban. Pártunk, ddlgozó népünk 60• 
kat vár .a mű;;zaki értelmiségtől. M;n
den lehetős.ég megva,n számukra. 
".1mt ahogy mondotta : lwgg az új élet 
cllzarcosm, a szocializmust építő dol
gozó nép első soraiban foglaljanak he
lyet, hogy új találmányokkal segítsék 
dolgozóinkat vállalásaik teljesítesében. 
Rákosi elvtárs 60. születésnapja méltó 
megünneplésére minden eddiginel na
gyobb igyekezettel készülök. Azt a se
gítséget. amelyet Rákosi elvtárstól, a 
gondtalan megélhetés, az alkotó mun
ka legmesszebbmenő támogatása révén 
koptam, topasztalalaim tooábbadásá
val. még nagyobb alkotások létrelzozá. 
.sáoal fogom meghálálni. 

A Fatelítő Vál la lat üzemeinek dolgozói harcolnak 
vállalá�aik teljesítéséért 

Rákosi elvtárs 60. születésnapja 
tiszteletére ai Fatelítő Vállalat üzemei
nek csa!-.-nem v3:lamennyi dolgozója tett 
munkafela}án!ást. A vál:a!ásokkal 
akarják meghálálni azt a gosdosko
riást, amelyben Rákosi elvtárs a vas
utas dolgozókat a mai napig részesí
tette. Érz:k, hoizy a kétszeres béreme
lési, a jtcgyrendGzer megszünlet€sét, az 
új vasuu berendezéseket, amelyek 
munkájuk megkőnnyebbitését célozzák, 
saját és gyermekeik biztos jövőjét 
mind-mind Rákosi elvtársnak, pártunk· 
na,k és a nagy Szovjetuniónak kö;zön
hetjük. Ezért dolgoznak minden eddigi 
eredményüket lelülmulva1 felajánlásaik 
teljesítésén. 

A vállalások teljesítésében a sztaha

novisták járnak az élen, akik a szov
jet munkamódsz.erek alkalmazásával 

magukkal ragadjá1, az összes dol1<0• 
zót. A Fatelitő Vállalat valamennyi 
üzeménél kmagasló tel'jesítmények 
születtek. A budapesti Török-brigád 
336, a Teleki-brigád 325, a püspök• 
ladányi Botos-brigád 325, a dombó
vári Egri-bril{ád 291 ,  a Vörös-brigád 
186, a tokodi Kalona-brígád 166 szá
zalékra teljesítik tervüket a talpfaral
kásnál, a máglyázásnál, a kocsik ki· 
és berakásáná!. 

Ez.eke! a kimag�sló eredménveket 

Rákosi elvtárs iránti s'zeretetből, jó 
szervezéssel, az anyag előkészítésével, 
a vasúti kocsik i döben való bizlosftá• 
sával és továbbításával érték el. Az 
eredmények hűen tükrö7ik a vállalat 

dolgozóinak ragaszkodását dolgozó 

népünk szer.eteti vezéréhez. 



Levelezöink legyenek bátrak, kezdeményezök, 
szocialista építésünk fogyatékosságainak leleplezííi 

·. ·.a. .. Szabad Nép" megjelenésének 10. 
évfordu!óián ü l tek össze � élnapos ta
nácskozásra a magyar ,sa itó munkás
é, paras.zllevelezöi, akik beszámoltak 
munká iukról, tapasztalataikról. To
vábbi célkitíizé.seik: az eddiginél is 
bátrabban, következetesen bírá lni a 
fogva tél oss.ágokat, megerősíteni kap
cso:ataikat a szerkeszt&égekkel, . a 
párttag és pártonkívüli dolgozók to
Yábl>i ezreit bevonni a társada:mi el
lenőrzés munhájába, az á: Jamappará 
tns irányílásána·k ebbe a formá jába 
Ezen az értekezleten a „Szocialista 
Vasútért" legjobb levelezői i,s részi
vettek. Olyanok. mint Várnai László. 
Pécs, Igazgatóság levelezője, aki rend
szeresen ,számol be az eredményekről 
és h íányo,sságokról. Az eddigi le1·elei 
ben beszámqlt arról .  hogv aD  .ii:razga· 
tóság ter.ü letén több mint  n�gyezer 

dolgozó csatlakozott a Gazda-moze:a
lomhoz s az e .mult  évben 

több mint fé'.mil lió forintot takarí
tott meg a pécsi vasútigazgatóság 

a Gazda-mozgalomban. 
Olyan. mint Fonó Mátyás szlahann_ 

v:sia főmozdonyvezető. akinek több 
mint 30 ú j ítási javaslatából már töb
bet bevezettek, melyekből többezer 
forint megtakarítás 52:ármazik. 

Résztuett a konferencián \lereczkei 
János, a Landler lenö lármü;avitó 
0 V tudósitóia is, aki rendszeresen Iá· 
iékoztat ;a szerkesztöséf(iinkel a, iizem 
eredmé:111eirő/, fif:!11elemmel kíséri a 
dolf:!ozók 1íiitási iavaslalainak sorsát 
i!s kővetkNetesen harcol a fennálló 
hiálll/OSSÓf:!Ok, a btir.okrácia tnef(SZÜ/1-
/ettiséért. 

A levelezok saját munkaterületük igazi úttörői 

� mondotta Horváth Márton elvtárs. 
Nagy feladat vár levelezöinkre a 

6zocia lisla vasút megterem.léséérl ví
vott harcban. A hiányosság@k korlát
lan feltárói az ú j, a helvesebb munlrn
módszerek felfedezői1·é kel l, hogy ,,á l  
ianaL /\\inden eddiginél bátrabban 
kell bírálniok fogvalékosságainknt. 
Ozemehben, műhelyekben a bírá la t  
harci sze: lemében kell feltárni a meg· 
lévő h'ánvossáe-okat. ú gy min{ Ka
tona Lajo.s elvtárs, a MAV Felépílmé-
1wi és Vasanyagjavitó OV szegedi aL 
mühelyé' en, aki az eredményekről 
rend,o;zeresen tá iékoLta{ ia szerkeszlős/i
l!ünkel. de nem feledkezik meg a hi
bák feltárásáról sem. Levelében í1a:v ír ·  

. . f-libák is va�nak mühel11ünkben. 
amelyek különösen a munkafef!11elem 
lazasáf!ában mutatkoznak tnC/!. E!!11es 
do.'J;[ozók. mint Bakai János. lakatos 
Péter, VG/!1/ Rácz Antal méf! mindil! 
nem tartiák fonlos,.wk a munkában 
való pon.ios mef!ielenésf. A műhely 
parancsno/,ai, a művezetők sem tarta
nak fef!11elmet csoporliukban, o/cs,í 
népszerűsé,!re tnrekszenek. Dobó és 
Csobai művezetők nem forditc,wk 
kellő f!ondot a munka minóséf!i ól 
vt'lelére és a folyamatos munka biz/o 
sitására." 

A társadalmi e llenőrzés igazi har-

rolnak a fennálló hiányosságok felett 
Leveleikkel a szerf,esz!ő&égehen ke· 
resztüi is mozgósít i'ák a párt és a1 
állami szervelve.t · � fennál!ó hiányos 
füigok megszüntetésére. 

Nem ee:yszer megtörténik azonban 
hogy a szolgála-ti vezetők igyekeznek 
megakadályozni a dol g-ozókat abban. 
hogy a hiányosságokat l eveilikben fel· 
!áriái-'. Szárnyas/ Gyula elvtársat, 
Kaposvár á l lomás dolgozóját, a bírál& 
leve!eiért elhelyezték. ie-vekezlek meg_ 
torolni, hogy levelével többel ne bírál 
hassa a fogyatékosságokat, vaf!Y � 
meghúzódott el len�<'geL Azonban e1 
nem .,,:,került. Az ehhez hasonló ese
lelmek vé1a:et ke:J vetni. J\leg kell 
szűnni annak. hog-v igazg-atók. mü  
szaki vai:rv mozga!mi szervek íunkric
náriLsai ü ldözzék a levelezőket. meri 
bírálni mernek. Horváth .Má rton elv 
társ. az or€1z1ágos levelezőkoníerencián 
hangsúlyozta:  

Igen keményen fogunk fellépni 
mind'en olyan je'enséggel szemben. 
amely kicsinyes, személyes szem
pontból akadályt akar gördíteni a 

levelezők munka.ja elé. 

Levelezőink problémáikkal, az ered 
ményekkel, a meglévő hiányosságok· 
kal keressé,, fel szerkesztőségünket. 
Leveleiken keresztül is leplezzék le 

cosaí bátran a ,·asú t területén m�gmulat-
a l,e_velezők. Féltve_ ví�•�-z�ak � ter-

, 
kozó. bürokrác_:á !  Leg-yenek éleniilró

.

• 
me.es folyamatos b1ztos1tasara. eberen az Ú J ,  az edd1g1nel haladottabb munka· 
ör,ödnek népgazdaságunk erősítése. módszierek felfedésében. azok al ka! 
üzemrink, g-épeínk harbantartása, a 

I 

mazásába;1. Ne íéliencV b:ráló leve;e,J; 
terv teljesítése felett. következménvétől. mert az i.ra z  üe-yet 

Levelezőinknek minden szót mérleu- 6zolgáló levelezők mögött á l l  pártunk 
re kell lenniök, m;kor bírálatot gyako- és hormánrn n-k tel jes súlyával. 

V. t i,•· _.....,__,'' 
�� 

Láng Ferenc, a ferenc1·árosi á1:Jomás do!-gozója kérvé
nyezte, hogy két örökbefogadott gyermeke u f.á,n családi  
pót lék:>( kapjon. A pesti igazg<1tóság „mé, táJnyoss.ág
ból "  egy gyermeke után en.ged,é'.yezle a családi  pót• 
lék kifize,tését. \"ajjon úgy gondo'.�a1k, hogy tú:zott 
,,mé: .ányos,.�ág" , a :aki részéről egyszerre két gyerme. 
kel őrőkbefogadn:? 

Kovács VI. József ferencvárosi fékező! l<i'enc hónap
pal ezelőtt üzemi baJ.eset érte. M'nd a mai napig hiába 
járta á különböző fórumokat, hiába jelentl<e.zet1 szám
ta'answr orvosi vizitre, ro-kkanlsági 6záza!ékát nem ál
lapították m;g. A bürokrácia tengerében ki:enc hónap 
nem nagy idő. Tengernyi idő elenben annak, aki ügy_c 
e·intézisé! vár ja. /\ beavatottak srerint a MA Y-nal 
m:ndennapos eset, hogy tengeri l<ig óvá válik egy-egy 
üzemi baleset. 

Társadalmi bíróságok a munkafegyelem megszilárdításáért 
Papkeszi á: Jomás öntudatos do:i:rozóí 

kérték f(anász József á ! lomásfe;vi 
gyázó társada :mi  bíróság e'.é á l :í tá 
sát, aki íegye'.em'.az ításáYal, demokrá
ciát rágalmazó kije:en{é6ével akadá
lyozta az á l :omás dolgozóinak jó mun
káját. 

Kanász József szolgálat közben 
többször e !a ludt, a forgalom bizl011· 
ságával nem sokat törődött, ami ös�
szefüggésbe hozható azzal, hegy a nyar 
fo'.ya mán kér'.aki é!etet é:t, a , vasúti 
szo gá:alra nem k1p1hen!en Je .entke
zetl. A múl t  év novemberében az egyik 
tola tásnál nem győződött meg arról, 
hogy a tolatás irányában  fekvő vá l tók 
helyes irányban á l lnak  e. Ezen gon
datlanság következtében két kocsi ki
sik:ott. 1 000 forinton [elü: i  anyagi kár 
és félórás forga '.mi akadá:y ke'.etke
iett. 

A vonat vezetőkkel szemben he· y!e'.en 
magatartást tanusíloft. Az együltmű· 
ködés nála ismerct:en fogalom vo:t. 
Midőn az  e/:(Yik, á l lcmásán tartózkodó 
vonat vezetője érdeklődött, hogy mi
kor mehetne tovább, olyan kije'.entést 
tett, hogy 

öt a tehervonat nem érdekli, szá
mára csak a személyvonat jelenti 
a vonatot, mert csaf, azén fizetnek 

prémiumot. 
Orbán József párttitkár elvtárs sze

rint az admín 'szlrác:ós munkát is ha  
nyagu'. és  felületesen látta el. 

Egy a'.ka'ommal vonat érkezése 
elöl! az asztalra dőlve bóbiskolt, én 
figyelmeztettem, hogy kezdje meg a 
jegykiadás!, mert a vonat a szomszéd 
á,'/omásró! már eljött. Egy esetben pe
dig a 6.06/·es számú vo11nt személy-
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e!s6 �elyezése azt m_µtatja, hogy meg- � =·=-=,-=-, ';f 
ér�ellé_k a pártunk á l ta l  c:indított � 
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MH](-mozgalom jelentőségét és célját, � 
--�---- 11 'J' 

megértették, hogy az l\\H K-testneve- ;j ._,.,a,;,,..., � 
lési rendszer kiváló eszköz arra, hogy "i -, 
vasutas dolgozóinkat egészségesebbé, � 
edzettebbé, a magasabb terme'ési egy- � 
ségü munkára, békénk megvédésére, it. 
testileg és szeLem„eg a kalmasabbá � 
tegye. � 

�' NyHra1 Dezsö elvtárs. rendelkező tor- y galml szolg_álattevö l\Iiskolc-személypályaurl- .var do�gozoja az őszi forgalmi ,·ersenyben ·
) d�m���

o
l�i

b forgalmi szoJgálattevö" clmet ér ,. 
A 24 órás vonatrorgalmJ tervet 65, a � tehervonatok terhelését 1 14, a személyvon�- � tok menetrendszerfnti inditásá:t 1 1 0. a tehe1 .-. vonatai< menet1·cndszertnu indítását 9,3 a � 

Az 1952. évben a felada .ok vé!!re- Yj ~ ,,;, hajtásánál !erü:eli elnökségeinknek és -;. 
�;r;�er�
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tt;
onatok tervszátnát 1081 szA- � 

Nyitrai elvtárs munkamödszeréröl, amelv, ;" 1:::k;;�kt��ie����?ő
be�

rectményt elérte, a kÖ � 
SzoJgdla.tbalópésem előtt megnézem ri � 

a sportkörök ,·ezetöségének úgy kell � 
irányítaniok a szervezési, hogy az ez- � 
évi MH K-fe'j lesztési tervüket minél ,: 
előbb teljesil�ék, mert ez a mozgósí- � 
tás szorosan összefügg a termelé- ,: 
kenység eme!ésével, népgazdasági ter- � 
1·eir.k lel jesHésé1·el is. A1, egészséi:res 
dolgozó vidámabban dolgozik, a sport
ban elért eredmények J e : kesílik a terv

napi munkám ft:ladatai t, be-Járom az állomá6t J és tájókozóclást szerzek a kócsl- és elegy. ... helyzetrül. A továbbítandó elegyröl Jegyzetet 
,
� .,◄ készítek. A szolgálat átvétele után a menet-'1 Irányítótól megkérdezem. hog;v milyen vonatok vannak mozgásban, ml-•. lyen vonatok fognalc közlekedni, milyen ele�gyel. Ezután a kocsi � 
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Már mos.t meg kel l  kezdeni az agi
t ációs munkát. A jelentkezések szerve
zésére és végrehajtására a pár:szer
vezetek, az üzemi b izotiságok és a 

szakvona l i  vezetők segítségével mun
katervet kei l készíteni. A szervező 
munkát össze kel I kötni a Rákosi e:v
társ születésnapjára tet ;  vá .a lások tel
jesítésére való mozgósítással. Felü l  
kel l  vizsgá'ni ,  hogy az J\\HK-bizollsá
gok megfele lnek-e a rájuk háru ó fel • 
a datoknak, amennyiben nem, új, meg
felelő a ktívákat kell a munkába be
vonni. 

A Lokomotiv Sportegyesület Or
szágos E lnöl<sége csatlakozik a 
Vasas SE X l. kerületi elnökségé
nek felhívásához, R.ákosí elvtárs 
60. szü'etésnapja tíszte·etére a hat 
terü e!i elnökség nevében vá !alja, 
hogy március 9-ig  az M H K-fejlesz
tési tervben előírt létszám 70 
százalékát mozgósítja a jelentke, 

zésre. 
J\linden szakszervezeti funkcionárius 
és sportköri vezető a legnagyobb oda
adással tegyen elege! ennek a felhí
vásnak, mert a felajánlások s ikerre
v:tele nagyban hozzájárul dolgozóink 
termelékenységének növe:éséhez, ezen 
keresztü.  terveink halár,dő elölli te;
jesíléséhez, a béke megvédéséhez. 

Lokomotiv  SE Országos Elnöksége 

� l<llról a váltökezelőket értesítik. A fűtőházi mozdonyfclvigyázóval 1� lt., 
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p 
t d&:eteket mindig tanulmányozom és betartom, de be i<:: tartnrom. f\Z ok!a• � 
,._,.... tásOlffa rendszeresen Jarok, hogy az időszakos kérdésekről tájékozódva , � legyek. ,: � Rákosi elvtárs születésnapja tisztelettre vállalom a tehervonatok J � menetrendszerinU indításának 60 százalékra való teljesítését, Benkő f 
� füilmlln forgalmi szolgálattevö kartársnak átadom munkamód5zcremet. � .. Csallakozom „A szakma legjobb dolgozója" címért indított versenyhez. � � A munké,mban mutatkozó nehézségei< leküzdéséhez a párt!'=.zervezet 
t mindig segitségeL n�·ujlott. Ez a segftségnyujtás és a pontos, feg,·eJme- 'a. zctt munka alapla eredményeimnek, Január hónapban a személvvonatok J � mcnetrenctszerinll inditá.sát 67.7 �zázalékra teljesítettem. R:.ilcosl elvtárs ►...._ 
� születésnapja tlszte:etére még fokozottabb harcot fo!�·tatok, hogy a 7.f\rd -◄ Jdőjárác; ellenére is blztositanl tudjam a vonatok menetrendszerinti köz. ., � lc-kcdletését. � .,... ... _,.._r ,:◄l�'° �;►'" �◄ ►'" ._..., ?� ►..,. ?,(�..., ��'" "¾fl�"" �,�� �l�T 

"P✓... i .. � -.;◄1•� ..,/4fj� �J►..,. ��! .. .,.. �..w 

Hogyan dolgoznak az 1fzemi bizottságok 
Sztálinváros térségében 

A Sztálim·áros térségében folyó 
szakszerl'ezeli munkát a központ mun
katársaiból alakult brigád megyizs
gálta. A vizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy az üzemi bizottságok mun
kájában az el lenség el leni harc és o 
határozatok végrehajtása terén mutat
koznak eredménvck. A szervezési mun
kában a nehéz körülmények ellenére is 
jó eredménveket értek el. 

Létrehozták a mühelybizottságo
kat, l<iszé!esítették és megerősítet
ték a bizalmi hálózatot. A párt
szerveutek és a Politikai Osz
tály segítségével szervezetten har· 
cc,Jnak az ellenséges elemek ellen. 

A munkaverseny kiszélesítésének lát-

ható eredménveí a terv !eljesí!ésében, 
a sztahánovisták számának emelkedé· 
sében mutatkoznak. Megszervezték az 
írástudatlan dolgozók e'.emí oktatá
sát, valamint a hizalmiak poli l ikai 
továbbképzését. A kultúrgárda szerep• 
lésével igyekeznek a rendezvényeket 
színesebbé tenni. A szál láshelyek be• 
rendezésében és tisztaságában mutat
kozó hiányosságok megszüntetése ér• 
dekében i s  jelentős haladást teliek. 

Tervszerűtlenül 
nem folyhat jó munka 

Az eredmények mel le t t  azonban 
számos hiánvosság is  mulalkozik a 
munkában. A reszorlbizoltsái:rok n in
csenek kiépítve, 

Szovjet fi lmmel a békéért, szocial izmusért 
az OB-elnökök egyedül akarják 

elvégezni a munkát. 
A február 1 5-én kezdődött szovjet 

film ünnepén a szovjet fihng;-ártás új 
remekei és klasszikus alkol:ísai kerül 
nek bemutatásra. Évről-évre szélesedik 
azoknak a tábora, akik szeretik és 
örömmel fogadják a szovjet f i lmeket 

seg-itőt ársukna1
:,. l\ · ncs olvan termete 

szocial ista építésünknek. békeharcunk
nak, amelyben ne nvujtolt volna segít
ségei, példaadást, úlanulalá5l a szovjet 
fi'.m.. 

A munka nem folyik tervszerűen. ee:y
időben csak egy feladatta l foglalkoz• 
nak. Ezt a helytelen módszert a vo• 
nal íelelős sem igyekezett megszüntet
ni. A vcrsenymozi:ralom még ma sem 
öltött kellő méretet, nincs megtöltve 
politikai tartalommal, s éppen ebből 
ered, hoi:ry egyes doli:rozók a munka
\"ersenyt csupán nagyobb kereseti for
rásnak tekintik. A verseny nyilvános
ságát nem biztosítják. A szálláshely..,. 
ken nem ta lá lkozunk agitációs nevelő 
munkával .  A kezdeti s ikerek után 
a lábbhai:ryott az ellenség el leni harc. 
A klérus befolyása ére,helö abban, 
hoay az élenjáró női dolJ!ozókat szü• 
/eik nem enf(edik elömunkás szaktan
folyamra. 

A dolg-ozók érdekvédelméért nem 
harcolnak következetesen az üzemi bi
zottságok Hosszi\ hónapokon át  e l lür
lék, hogy egyes . zál láshclyek nem l'Ol
tak el látva a legszükségesebb felsze
relési tárgyakkal. A n.öi munkaerők 
rlszál/ásolási 11ehézsé{!eil Úf:!Y akarták 
megolda111, hoJ!/1 a női dolaozó!wt el• 
bacsá/otlák. A hiányosságok ei:ryik oka, 
hogy az épílésvezetöséi:rek a szállá�
helyektől 1 5-20 ki lométerre vannak. 

A Szovjet Film Onnepe eqvik legnagyobb eseménye az „Aranycsillaa lovaqfau 
cimü szlnes, magyarra szinkronizált film, amely Babajevszkij szovjet író reqénye 
alapján készült Ez a film nyerte a tavalyi karlovyvary�i filmverseny nagydíját, 
Képünkön a film egyik jeJenete látható, 

Sza,kszervezelünk e'•·0,• ·•én-• hat�ro
zatot hozott a fenti hiányosságok fel• 
számolására. A határozat mei:rállapít
ja,  hogy a mulasztásokért egiaránt [e. 
le!ősség terheli a vonalfelelosl, a te
rületi bizottságot. de végső fokon a 
szakszervezeti kötponlot. Ezea hiá
nyosság-ok feltárása figyelmeztetőül 
kell, hogy szole:áljon valamennyi üze: 
mi bizottságnak és szakszervezeti 
funkcionáriusnak, hogy saját munka
területén a h iányosságok felszámo lá 
sá\'al, a pártszervezetek segítségével 
m inden i ntézkedést megtegyen. 

zete hívta fel a figyelmét, hogy be
jártak az á/ 'omásra. 

A többi hozzászóló a'.átámasztotta 
a fe!hozott vádakat. Kanász József ta . 
gadta, hogy ku· áknak hordott volna 
kenyeret. azt azonban e!ismeri, hogy 
egyszer v í ll három darab kétkilós kenre
ret saját szükség:etére. - A kocsi ki
siklatásában bűnösnek érzem magam, 
míveJ nem a dtam to:atási jegyzéket és 
nem e: tenöriztem a lo'.atást. 

A társadalmi bíróság a tanukíhall· 
gatásJk után 

két hónapi időtartamra a!acsonyabl> 
munkabérrel járó munkakörbe so
rolásra, valamint a szakszervezet-

ből való kizárásra javasolta. 
A társada lmi  bíróság ezzel a javas

la tával úgy l á t ja.  hogy olyan halás! 
fog elérni, hogy Kanász József a jö
vőben szolgálatát fe{!'ye'.meze!len fogja 
e : látni és aktívan be'ekapcso!ódik a 
szocialista vasút megteremtéséért lo:y- 1 latolt küzde1münkbe. 

A nagy kezdeményezés 
hazájában 

Megjelent a \ 'asút Politikai Osz
tály kiadásában „A nagy kezdemé
nyezés hazájában" cimií brosúra 
mely a szovjet vasutas fia/a/ok mu11-

� .�.-kájáról, harcairól számol be. (\ • ,!}!,j��---1:i,t.,: ....L E brosúra lapjairól megismerjük, .JZCClllr�u;:fl�Ulef'li„ 
horw . � �árt ":il.�rn segitséJ:[et n_11uit 

I A Közlekedésügyi Minisztérium 
az ,f1usaf! szamara, hogya11 vezet, és a vasutasok Szakszei-vezeiének lapja 
az ifjak harcát. Ezért ez a brosúra MegJelenlk tiavonta kétszer 
igen nagyielentöségü valamenm1i Szerkeszu • szerkesztO bizottság. 
t•asulas pártszervezet vezetősége Lnptu ajdonos: 
számára

_. 
Urmanakkor n_af(!I seaitsé- !. t���e����E� é�

i
';,1

s
�����ok f!el rl!JU/1 a uasut, DISZ-szervézete- Szakszervezete ,nk és a vasutas iijúság szám1ra Budapc,11 v1 .. Munkacsv Mtháfy.u, 1 6. Ezért szükséJ:[es, hogq a vasút szé- re·eroo- '1 1 3-887. 1 24..:..S93. 3 1 3-744. 

les hálózatán a DfSZ-szeruezetek K!adóhlvaral: VII., Rákóczi-út 54. 
szervezzék mer( .. A 11ag11 ke,demé- Szikra Lapnyomda. Budapesl VIII., 
nyezés ha zájában" címií brosúra Józser kOrtlt 5. 
ankélszerű megtárgyalá:;át. relelőa nyomdavezel.6: Kulcsár Mihál,', 
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RÁ.KOSI ELVTÁRS VEZET BENN.ÜNKET 

J\ kózetl napoli6aii ániiépetjük a ma
f!Yar nép legjobb fia, népünk bö(c5 
r,ezére, 11-agy t(Jllítónk, Rákmi e/utárs 
60. születésnapját. 

Dolgozó népünk szocialista kötele
zettségvállalásának teljesítésével, ha
talmas munkaleruiülettel köszönti sze
retett vezérünket, aki pártunk élén biz
tosan vezeti országunkat a szocializ• 
mus építésének útján. Vasutas d�l,ro
zóink is helyesen látják, hogy azert a 
szerető gondoskodásért, amit Rákosi 

, e/utárstól kapunk, csak a munka ier• 
melékenységének fokozásával, még na
gyobb eredmények felmutatásával, 
a munkafegyelem megszilárdításával, 
a vonatkésések csökkentésével, az el• 
lenség elleni kíméletlen harccal tudunll 
köszö•wtet 11wndani. 

Dolgozóink jól tudják, mit köszón• 
Jwtnek a pártnak és közvetlentil R��t 
elvtársnak, aki a magyar kom.munislak 
élén az elnyomás éveiben. is következe
tes harcot folytatott az egész magyar 
nép felszabadításáért. Horthy oérbírál 
előtt állva sem szűnt meg népéért küz• 
denl. Az utolsó szó jogán monáott be· 
.ozédében vádat emelt a kapitalista 
rendszer, a munkásáruln jobboldali szo. 
ciáldemokraták ellett. Minden szava 
's1l/yos vádként zúdult a népe/nyom� burzsoáziára. megmutatta igazi arcai 
és biztos bukását. Ezen a tárgyaláson 
beszédével az egész kapi/alizmust a 
t•ádlottak padjára állította és cr pHJleláf'
nemzetköziség igazi harcosának példa
képét mutatta. A 25 éves fasizmus 
ide;e alatt sem szűnt meg az egész 
világ munkásosztályáért harcolni. �z 
elnyomás évei alatt a magyar nep 
iJ;(azi barátja, érdekeinek védelmezője 
egyedül a Rákosi elvtárs által vezetett 
kommunisták voltak. Nemcsak a ma
gyar nép zárta szívébe Rákosi elv/ár• 
sat hanem a világ összes dolgozója 
is11'ieri becsüli és szeretettel tekint reá, 
mint � nemzetluizt muttkásmozgawm 
egyik nagy vezetőjére. Mikor a Hortl�y
banáiták életére �rlek, újra és úrra 
megmozdultak az egész világ- dolgozói, 
ho!{IJ megmentsék életét. A hatalmas 
nemzetközi mozgalom elölt a magyar 
urak kénytelenek voltak meghátrálni. 
A második világháború éveiben a 
Szot•jelur1ióból hívta fel a magyar d_?l· 
gozók figyelmét, hogy mináen ere1u�
kel akadályozzák meg a hilleri fwrdá_k 
i;rarázdálkodásait. taaadják a�efl a cso
cselék parancsát. Az ő gyu1tn szava 
sokak előtt élesen megvilágílotta, hogy 
a magyar nép és az egész mu�káso�z• 
tá/y egyedüli ellenségei a kaptfalistak. 
A.? ő felvilágosító szavainak köszön· 
hető, hog11 vasutas dolgozóink legjobb· 
iai megakadályozták a magyar vasút 
teljes kifosztását. 

Rákosi efotárs és a magyar kommu
nisták mindig nagy jelentőséget tulaj
donítottak a magyar vasútnak, mini 
az ország gazdasági vérkeringése 
alapjának, 1945 elején, az ország nyu
gati felében még dúltak a harcok, de 
Rákosi elvtárs útm11talásúval, a hős 
Szovjet Hadsereg segítségével, a fel
szabadult országrészeken már megin• 
dult az élet. 1945 március 20-án a Ma
gya, K.ommunísta Párt országos érte
kezleté,, Rákosi elvtárs kiemelte a 
vasút működésének fontosságát, mini 
gazdasági erőink mozgósításának elő
feltételét. Gondos támogatása nyilvá
nult meg abban, lwgy harcostársát, 
Gerő elvtársat állította a közlekedés 
élére, aki kiadta a jelszót: .,Arccal a 
vasut felél" A kezdeményezés nyomán 
az ország egész területén megindult a 
dolgozó nép támogatásával a vasút 
újjáépítése. Vasutasaink helytállása 
nyomán IIU!gindultak az élelmiszers7,ál
/ítmányok a szovjet nép és a magyar 
vidék ajá'tdékai az éhe?ő Budapest 
lakossága számára. 

Írta: Bognar Imre, a Vasí:itpolitikai Osztály vezetője 

Rákosi elulárs személyesen mellf a 
Msutas dolgozók közé. Egy-egy lá/o· 
gatása után még nagyobb erővel folyt 
a munka a felrobbantott vasúti hidak 
és vasútvonalak helyreá//ításáérl. Sze· 
ged Fütőház rú,/gozói előtt még ma is 
élénken él Rákosi elvtárs 1945 máju
sában tett látogatása, a1nelynek során 
ezeket rnondotta: ,,Ez a fűtőház egy 
kis vörös Csepel, amelyre nagy fel
adatok várnak." Ez a· mondat lebegett 
előttük abban a munkában és harc
ban. amit a terv teljesítéséért vívtak, 
amely harc az ötéves terv dö,itő évé
nek küszöbén. a büszke élüzem jelvény 
eléréséhez vezetett, 

A párt és Rákosi elvtárs segít.ségé
nl!k megnyilvánulása, a .szűkös anyagt 
ellátás idején a vasúti üzemi konyhák 
felállítása, a megkülönbözteiő nyugbér
rendszer eltörlése, 30.000 órabéres 
munkás kinevezése, a vasutas dolgo
zók pihenésének biztosítására az or
szág legszebb lwlyein üdülők létesítése. 

Rákosi elutárs bölcs gondoskodását 
és előrelátását mutatja a stabilizáció, 
a hároméves terv beindítása, mely új 
állomást jelentett a magyar nép, 
köztük a vasutassag történetében 
is. Uj vasútvonalak, állomások, 
berendezések építésével, gyqrsabbá, 
biztonságosabbá tehettük a va-sút
forgalmat. F_izikai és nődolgozók elő_lt 

megnyílt az út a vasútiizem legniaga
sabb beosztásai felé. Pártunk és Rákosi 
elvtárs vezette harcunk tette lehetővé, 
hogy dolgozóink között számos kor
mánykilüntetett, több Kossuth-díjas, 
parlamenti képviselő, politikai �s 
gazdasági életünk megbecsült vezelője 
található. 

Rákosi elvtárs bölcs előrelátása, dol
gozóink munkalendülele és akaratereje, 
hároméves tervünk sikere teremtette 
meg alapját az új, ötéves népgazdasági 
terv beindításának, amely a magyar 
vasutasság előtt soha nem látott táv
latokat nyitott meg. Uj, korszerűbb 
berettdezések, szállító- és t•ontalóesz
közök építése mutatja vasutas vonat
kozásban, hog11 országunk valóban a 
vas és acé-l országává. a gépek orszá
gává válik. A nehézipar fejlesztése 
egyben azt is jelenti, hegy a bölcs 
előrelátás folytán több kocsi és moz
donq beállitásával, a gyorsabb, ponto
sabb közlekedés megteremtésével meg
indulhattunk a szocialista vasút fel· 
építése, a reánk háruló feladatok ma. 
radéknélküli végrehajtása felé. Rákosi 
elvtárs vezetésével kidolgozott nép· 
gazdasági tervünk során épült meg az 
úi ászód-váci vasútvonal, a balatoni 
vonal biztosító berendezése, a Sztáli'l 
Vasműhöz vezető vasútvonal, a nyir
egyházi, aszódi, péceli, dombóvári, isa-

szegi vasútállomás, megkezdődött a 
budapesl-m:skolci vo'la/ villamosítása, 
az tijlípusú Bo-Co.féle villany- és a 
303-as sorozatú gőzmozdony építése, 
amelyek - mind-mind dolgozóink bizton. 
súgosabb szolgá/attéte/ét, a .szállítás 
meggyorsttását célozzák. 

Rákosi elvtárs ébersége és útmuta
tása nyomán ·sikerült lelepleZII i a 
Grősz-banda vasútra befurakodott ügy
riiikeif, a Péchy.elemeket, akik ered
ményúnk gátlói, terveink teljesítésé
nek akadályai voltak. Az ő segítsége 
ny'to/fa meg a haiadás litját az ifjú
ság előtt. Ma már vasutas fiata/jai•1� 
igen nagy számmal találhatók fontos 
beosztásokban. A vasutas ifjúmunká
sok jó termelési eredményeként az 
őszi forgalmi verseny győztesei között 
nagyszámú ifjú található. Rákosi elv
társnak köszönhető a dolgo:z,t, nők jo
gainak biztosítása, az, hogy a vasúton 
már több női sztaluinovis'a, művezető 
van, akik a munka frontján felveszik 
a versenyt a férfi dolgozókkal. 

Rákosi elvtárs harcá'1ak, a Szovjet. 
un'ó politikája melletti bátor kiállásá
nak, a burzsoázia leleplezésének, az 
igaz' ügy melletti kiállásának köszön
hetők> azok az önzetlen segítségnyujtá
sok, melyeket a Szovjeluniótéd kap
tunk. Az itt járt kiváló szovjet vas
utasok tapasztaJatútadása, folytán ifi. 

éluttali et a „2000 fonrufs"', nt ,,500 
' kilométeres" és egyéb versenymozgal• 

mak, amelyek dolgozóink munkájának 
könnyítését, nagyobb teljesümény�k 
élérését, ezen keresztül a vasutassal! életszínvonalának emelését vminak. l11· 
vatva előmozdítani. A párt és Rákosi 
elvtárs buzdítása serkentették do/go· 
zóinkat a bátor kezdeményezésekre, a 
sztaharr,ovista színt elérésére. Lehetővé 
vált, hogy dolgozóink, _uezetőink _a 
Szoujeltmlóban közvetlenul ismerhettek 
meg a oilág élenjáró vasúttech,iikájái 
és hazatérve gyümölcsöztethették a 
tapasztalatokat. Rákosi elotársnak a 
vasutasság iránti rrwgbec.sülését je;
frnti a szegedi vasutasegyetem feláfíí· 
tása, ahol azok a kiváló dolgozók sa. 
játíthatják el a vasú/technika tudomá
nyát akiknek a multban esetleg a pá· 
lyarrÍunkás-sors, a nagyföke keseril 
kiszolgálása fett uolna osztályrészük. 

A vasutas dolgc-zók munkájának el
ismerését és megbecsülését mutatja 
pártunk és kormányunk azon intézke
d.ise, hogy minden év egy 11.apját a 
r.<asutasok napjaké-1.t ünnepelhetjük. Az 
i/uen irányú rrwgbecsülés csak azokban 
az orsz/igokbnn lehetséges, alwl a dol
gozó nép kezében van a hatalom. 
R.ákosi elvtárs vezette pártunk helyes 
politikáját, életszínvonalunk emelését 
tükrözi a mull év november 30-án be
jelentett ár- és bérrendezés, a jeg__11• 
rendszer megszüntetése, amelynek 
t•alóraváltása megtörtént és gyümöl
cseit élvezzük. Munkánk elisrnerését 
T1J-Ulatja, hegy dz általá•ios bérrende
zi>sen felül több mint 79 millió forin• 
tot irányzott elő kormányzatunk ,i 
oasutasok bérrendezésére. 

Rákosi elvtúrsnak a vasutassággal 
szemben tanu.sított szerető gondasko
dása t1em mérhetö le röuid oldalakon.. 
Dolf[ozó népünk azo11b_an tudja, !�•gy 
minden eredményünk, életszírwo,ia/unk 
emelése, t•asútunk gazdagodása. vas
utasa:nk boldog jelene és jövője Rákosi 
elvtársnak köszönlwtő, ezért k.észül 
eredméllye; túlszámyalásával, vál/alá• 
sai túlteljesítésével 60. születésnapjára. 

A hála és szeretet IIU!gnyllvánulása, 
ként cs&korbakötve juttatták el do/go. 
zéink vállalásaikat Rákosi elvtársnak, 
amelyeknek teljesítését becsületbeli kö
telességüknek tartják. Azért születnek 
újabb és ÚJabb hősök n munka front
ján. érnek el nagyobb eredményeket a 
,,K,özlekedj ma pc,ntosabban, mint fog• 
nap"-ma:tf[alorn terén. Ennek a ver
senyszakasznak fol11tán születnek olyan 
eredmények a vállalások túlteljesítésé
vel, az adott szó betartásával, a sze
retet meg,.,yiluánulásaként, rrtnt So
rnogyi József elvtárs, az Eszaki Jár· 
müjavító OV sztaha,iovista esztergá
/yosának eredménye, aki február 28-án, 
vasutas dolgozóink közül először fe . 
jezte be ötéves tervét. Rákosi elvtárs• 
nak adott szó buzdítja Kovács Mihály 
elvtársat, az őszi forgalmi verseny 
legjobb mozdonyvezetőjét, Kiss lenn 
főmozdonyvezetőt. aki a „mosásló/-mo
sásig"-mozgalomban 79.410 ki/tnnéter 
teljesítményt ért el. De a vasútüzem 
egész területén születnek új sztahano
visták, egészséges kezdeményezések, 
amely�k mind.mind a kapott segítsé
gért nyujtwuió köszönet meg•1yilvá11u
lásai. 

A versenyszakasz iermelési eredmé• 
nye napról napra emelkedik. Dolgo
zéiink egyöntetűen azzal kíoánják kö• 
.szönteni Rákosi elvtársat 60. születés
napján, hogy tovább harcolnak a mun• 
kafegyelem megszilárdításáért, az el
le�ség leleplezéséért, a biztonságos 
és gazdaságos sZállításérf, hogy ez
zel is hozzájáruljanak szocialista ha
zánk felépítéséhez, dolgozó népünk 
életének szebbétételéhez, békénk meg
szilárdításához. 



,. , 

Szabadságot Beloiann isz elvtársnak 
A napokban Athénben megtartott 

tá.rgy.aláson alapta·ooul ítélték el 
Beloia'""'d6z elvtársat és kommunista 
t�rsait. �z. 8!menk.ai imperiafümus gö
�ogor:za1s1 . zsoldosainak tevékenysége 
ossze�.tkozesbe került a világ békesz.ereto dolgozóinak n.aigy táborával. 

A vasutas üzemek t'áviratai mel
lett a magyar vasutasok nevében 
Gáspár Sándor főtitkár az a!ábbi táv
iratban tiltakorott a görög kormány
nál: 

.,A szervezet-t magyar vasutas dol
gozók nevében ha1ározott tiltakozá
sunka,t fejezzük ki az amerikai zsold
ban álló görög kormány terrorintéz
kedései ellen, hogy Be!o'annisz elvtárs.ait 

és kommunista társait meg akarják 
gyill<o:tatni. 

A vl!ág dolgozóival együtt követel
jük, hogy szüntessék meg a gorog 
hazafiak elleni megtorló intézkedése
ket., akikne1< csak az a bűnük, hogy hat'ártalanul szeretik hazáJ·ukat népü-
ket". 

' 

Ugyancsak táviratban tiltakoztunk 
az ausztráliai Szakszervezeti Tanács 
Végrehajtó Bizottságánál azért az in· 
tézkedésért, mellyel az ausztráliai va
sutas szakszervezetet is- kizárni ké
szül a Szakszervezeti Ta·nácsból, 
amennyiben nem lép ki a Szakszerve
zet i  Világszövelségböl. 

Szakszervezeti választások Ausztriában 
A mult év szeptembere óta folyik nem engednek, kitartóan védik jogai

Ausztriában az üz.emi biz.ottság:>k vá- kat és ellenállnak minden támadás 
laszlása. A kommun 'sta párt és a nak. I gen sok gyárban, üzemben a 
szocialis1a párlból kivált baloldal: a választások elölt ,.megtisztították" a 
Szocialista Munkáspárt tagjai, vala- gyárat. üzemet a haladó elemek!öl és 
mint a többi haladó munkások együt ugyanakkor százával vettek fel szo
tesen a „szakszervezeti egységlistán" cial islapárli a jánlással, tagsáiri könyv· 
indultak a választásokon. Az ellen- vel új munkásokll!I. 
zék a kormánypártok, azaz a Szo· A dolgozók erélyesen tiltakoznak az 
cialista Párt, az O&ztrák Néppárt és önkény el len. A válaszlési harc to
az újfasiszta Függetlenek Egyesülése vább tart. Folytatják nehéz, de kitar
üelöltjeiböl áll. tó harcukat a kormány- és a jobbol• 

A kormánypártok není válogatnak dali  szakszervezeti vezelök ellen. Az 
az eszközökhen. hogy elgánc olj�k az üzemi bizottsági választás fontos 
ein,séglista gy5zel mét. Nem riadnak szakasza aJ dolgozók harcának, sok 
vissza mandátumrablástól. csa.lástól minden fügir annak végsö kimenete
és a haladó munkások elbocsátásá1ól. létől. Ezért ha rcolnak a haladó oszl
Jetart6ztatását61 sem. A legerősebb 

I 
rák munkások a leg-kisebb üzemben 

és legtisztességtelenebb harcot a Szo- is mindeneiryes szavaza téri. a reakció 
cialisla Párt folylatjai. De a dolgozók kiszorításáért. 

Vasutas dolgozók! Az tll6áltatok 
szállításánál veletek együtt végezziik 
a vagonok almozását és a rakodási. 
Eddifl az általatok rendelkezésre bo
csátott tőzeget használtuk fel almo
zásra. de k,derült, hogy a tőzeg át
nedvesedve síkossá teszi a vagon pad
lózatát s az álla/ok elcsúsznak. Az el
esett állatot a többi eltapossa; lgy 
vagy elhull, vagy kényszervágásra ke
rül. 

A közlekedésügyi minisztérium ké
résünkre már elrendelte a homok
almozást. azonban még igen sok eset
ben tőzeggel almoztok. Emiatt sok a 
kényszeruágás. az elhullás. ami nép
gazdasági szempontból nagy vesztesé
get jelent. 

hosszabbodott a szállítás Időtartama 
is, 

Ez nemcsak az útkőzbeni siílyveszte
ség miatt káros, de a kocsiforduló le
szorítására ;s. A 19 kilométer tár;olságra 
lévő Szigetszentmiklósról például 48 óra 
alatt, a főuonalon léuö Nagykátáról, 
ami 50 kilométer. öt nap alatt érkezett 
meg a feladott élöral10mány. Ez alatt 
az idő alatt az állatok ,.saját zsírjuk
ból" é/tek. 

Kérünk Benneteket, hogy a vagonok 
elindítását. a csatlakozó állomásokon 
a gyors továbbítást a takarékosság és 
a kocsiforduló leszorítása érdekében 
elsőrendű felndntnak tekintsétek. Szá
moljátok fel sürgősen hiányosságailo
kat, hogy jó munkátok segítsen ben.
niinket is tervünk teljesítésében, s kö
zösen harcoljunk a kocsiforduló leszo
rításáért. a vagonnk gazdaságos ki
használásáért, a népgazdaság megerő
sítéséért. 
Az Ailatforgalmi E gyesü:é, és 19 me

gyei válla alán.ak dolgozúi nevében: 
Hal'ásJ Lász16ni Szabó lstv'6rmé 

p'árt1itkár. 0 B-elnök. 
* 

A sertés• és marhavásár/éren él
szaka is kirakjuk az élőállatokat a 
kocsiforduló meggyorsításának érde
kében. Kérünk Benne/eke!, hogy a fe
rencvárosi pályaudvarról azonnal, vM!lJ 
a lehető legrövidebb időn beltil toljá
tok be az éjjel érkezett vagonol1at is. 
mert ha éjjel kirakjuk a kocsikat, 
másnap már korán kezdhetjifk a vá
gást. és a kiiirült vagonok is hama
rabb kerülnek a forgalomba. 

Kéréstekre éjszakai rakodásra Is (A szocialista vasút meg-teremléséért 
állítottunk be dolgozókat, akik azon- folyó ha rcunkban a szállító vállalatok
ban tétlentil fecsérlik el idejt1kel. mert kal való jó együttműködés elengedhe
/anudr elseje óla egyetlen éjjeli szál- tetlcn. Ennek a felhívásnak legyünk 
lítmány sem érkezett hozzánk, nap- eleget az egész vasútüzem területén, 
közben viszont olyan sok uagon jön. mert a feltárt hiányosságok kiküs.zöbö
hogy komol!I problémái okoz azoknak 

l 
lése nemzetgazdasági érdekböl és a 

időben való kirakása. gyorsabb közlekedés elérése érdekében 
Az utóbbi időben túlzottan meg- egyaránt döntö fontosságú. A sz.erk. ) 

A M U L T B Ó L  
Amikor /úbenjáró brin volt vasúti tisztnek segédtis.::ttel kezet/ogni 

1937-ben Ferer,cvát'os állomáson Lázár Béla ál lomásfc5n8k írásos meqrovásban 

r'5zesített eqy fon;ialmi tis.:tet, mert az; kezetfoqott eqy seqécltiszttel • • •  
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AZ UJ PREMIUMBENDSZER 
A TERVEK TELJESÍTÉSÉBE ÖSZTÖNÖZ 

A vasutas dolgmók mutalószámos Az ugyanaa:on murrkakört el látó do!- l6, hogy egyes hanyag munká1 végz! hl'rezési rendszerének megszüntetése gozókn.ál is különbség mutatkozik az úo·gozók a menetlevelekre nem 3 voután bevezetett új prémiumrends= összeg nagyságában. Budapesl-Ke'eti natok tény!ege.s érkezését veze.,'· r• n,a,gymérlékben elÖ&e"iti terv•,,,-'- te!- pályaudvar n két u·gyelel t· I"" ha ""' .., " v rllK · o es :sz "'' - hanem_ igyekeznek azokat úgy feltu·· � jesíLésft. Az ÚJ. prémium •·~~•-n a 6011l'1lun,k o"sM• ·z egy·,k 6h á .,. t l •r �•� �, " . a m s,. e ni, mmtli,, pon-tooan érkeztek volna, /,,.rv által e löírt feladatokra ir&nyul 97 forintban részesült, nyilvá:n azért, hogy ezzel rol:>b prémiumhoz Jussan.a-k. ÖJsz,h.angban van a f!1U11tkaverseny ér: mert mun.káJM jooban végez te. A mozdonyszemélyzet vonatprémiumáti-kelé,ének szemponli,anval. Azo.lmak a Az új prémiumot lehetös.ég szeri,nt nak kis�ámi_tásanál az a hiány0663g dolgozóknak, akik munkáijukat ponto- a legkisebb egyséigek.re bontották fel tapaszta,halo, hogy a vonalvezetök a Mn. tervszerűen végzik, töobet ler- hogy igy egyes cooportok jobb vagy mozdony meneligazolványába nem vetime .ni-k, mini ugyan,azon munka•kör- rosszabb munkája érvényre Jusson .az lik ki külön a tényleges meneltarla-
g
be
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et.· nyegesen na- összeg nagyságábam is. A január havi m?t, épp<;n e�ért sok helyen he lytele-""' eredményeket értékelve a Nyu,goo pá- nul sz.am,toltak a prémiumot. Ezt l 

Pl. Balatoni Imre vonatvezetöoek, lyaudvaron, ahol a kocsimes1erek alap- mun�at a fűtöházban is el lehet Vé• 
11 Budapest -Keleti pályaudvar dol- prém:umál 2 1  sz.áizaJékban áila11ítotlá-k gezru. az?n,ban a budapesti igazgaló-
gozójának 481 Ft prémiummal a meg, a!Z egyes tur ered�nye 22· a 5��:.01

. 
M1:te kartársnő, a Hámán Kató 

január hav; összkeresete 1 264 fo. ke!tesé 23·8• 3 hármasé 24-6 sz.ázalék. Fuloha!-1!,al olyan utasilásl adott a 
rint vo!t a december! 1 073 forint- Ebből a pé!d/iból lálha-tó, hot?Y a há.r- s�amteitoknek, hogy ezt a munkát ne 
tal szemben. Puskás Tivadar ja- ma<:> túr r,rémiunl:8 2·6 száz.a.'.ékkal ma- vegezz�k _el !gy történhetett, hogy 
nuárban l l 84. decemb-erben 998 

gasa!bb e�, mi';'I az elso csoport- egyenlosd, elv alapján számleJ·tetlék 
forintot i<eres.,tt. ba,n dolgozo koc&1mestereké. a dolgozók fiz.etését. 

Az ú:, prémiumrendszer hív.aitv.a van h 
Az t.iá 

prémi_um beyezetésénél azon üzemi bizottságaink feladata, hogy 
elösegíte-ni a szaksz.olo-álali sovinizmus E�nH és' l

nyd"�fok .'� mu�tkoznak. a párt,sz<;rvezetek . . segítségét kérv
e 

me!{szün-tetését. A prémiumtényezök a .dolgozó
e
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Hogyan segítem 
a szakszervezeti választások 

sikerét 
Kél éve végzek társadalmi munkát, 

mint szakszervezeti bizalmi. Munkám
�an mindenkor az üzemi bizottsáe: 
altat adott szempontokat veszem fi . 
e:yelembe. Rákosi elvtárs 60. születés
napjá ra lelt fela jánlásokkal kapcso· 
latban bizalmi értekezletet tartottam 
ahol méltattam szeretett vezérünknek• 
a dolgozó nép érdekében végzett mun
káját, kihan1<súlyozva, hogy ezt csak 
tervünk tel jesítésével , I l letve lúlle lje
sílésével tudjuk megköszönni. 

A szakvonali munkában gyenge 
dolgozókat oktatással támogatom. 
Pihenöidöben a csoport tagjai t tá jé
koztatom válla lásaik tel jesítésének 
ál lásáról, a szakszervezet munkáj áról 
és érdekvédelmi ténykedéséről. A lai?
díjfizetéssel kapcsolatban igyekszem 
megértetni, hogv s tagsági díj pontos 
fizetésével szocialista vasutunk és 
az eirész népgazdasáir fejlödését erő
sítjük. Megmai<'yarázom, hoirv a be· 
fizetett tagsági dii szociá l is juttatá
sok formájában hoirvan kerül vissza 
a dolgozókhoz. 

Csoportom valamennyi tagja páros
és brie:ádversenvben ál l .  Eddigi 
munkám eredményének !álom, hogy 
csoportomból eddig több jólmüködéí 
szakszervezeti aktíva, társadalombiz· 
tosítási megbízol!. sport-. üdültetési
és kullúrfelclös kerü lt ki. Rákosi elv
társ szü letésnapjára a szakvonali 
vállalásomon kivül azon munkálko
dom. hOl<'Y a pártszervezet és at 
üzemi bizottság irán vílásáYal elö· 
k,szílsem csoportom tagjait a válasz
tásra. 

BVDA VARI MIKLóS, 
bizalmi, Miskolc személypályaudvar. 

Harmadik lervévünk egyik lee:· 
nae:yobb vasútépítési munkája a Rél
szilas-Sztálinváros közötti ú j  vasút
vonal épltése. mel yen a komlói bánva 
szene log eljutni a Sztál in Vasmühöz. 
A munkálatok leveze1ésére a MAV 
Pályaépítő OV. mlntalöépilésvezelö
séiret szervezett Rétszilason. 

Az új vasútvonal építésénél 600 ezer 
köbméter földet kell meirmozgatnunk. 
18 méteres bevágásból kell a földel 
kitermelnünk és lölléskénl felhasznál
nunk. E célból 10  kilométer hosszú 
munkavágányl építünk kitérőkkel ,  ame
lyen naponta 6 szerelvény 60 menetben 
qzállílja a irépekkel kitermelt anyagot 
A. irépek tel1es kihaszná lása érdekében 
éíiel·nappali műszakban doleozunk 
Mivel a munkavágány építése 20 ezre
!ékes emelkedőn történik, az alépít· 
ményi munkákat már a z öszi esőzések 
�lött be kel lett fejeznünk. 

A tél folyamán kldole:ozluk az épít
kezés egészévi tervét, a munkába be-
vontuk a mozgalmi szerveket és leg
jobb dolgozóinkat is. A terveket dolgo
zókil! felbonlolluk. Szovjet lapaszlala
tok alapján ú gy szerveztük meg a 
munkál, hogy valamennyi dolgozó a 
nap minden órájában tisztában legyen 
a ie!en és a jöyo feladataival. 

Három gép ezer ember munkáját régzi 
A bevágásb6l a földkilermelésí mun· 

kát három szovjet gyártmányú kotró
gép végzi .  4500 köbméter napi telje• 
sitménnyel. Az anyagvágánvon közle• 
kedő vonatok pontos irányítására 
menetirányító szolgálatot szervezünk. 

Az elömunkálalok má ris folyamatban 
vannak. Dolirozóink Rákosi elvtárs 
születésnapjára lett felajánlásaik idő
elötti lel jesílésével kívánják elösegitEni 
a pá lyaépítési munkálatokat. 

A /(akuk sztahanovista brigAd min
den tagja felszámolta a kétlakisáizol. 
1 5.000 köbméter földterftési vállalását 
február 26-án már 5000 köbméterrel 
túl lel jesítetle. 

A Szivós brigád 228 százalékrá lel· 
jesílette vállalását. 

A milszaki vezelök egy-e� briQ"ád 
patronálását vállalták. A szakoktatás 
eredményeként a termelés 30-30 sz.á
zalékkal emelkedett. Munkánk további 

javításával, eredményeink növelésével 
azon leszünk, hogy a tavaszi vágártv· 
fektetési munka a iól elvégzel! föld
munka után zavartalanul haladhasson. 

KOSZEGJ LASZló 
sztahanovista mérnök, 

Ré/szila s 

MESE TÉZAPÓRÓL' . . .. 
Té:apó alapos leckében részesítette 

a „1U2i11" és e.bizakodolt vasutas cse
metéket. 1-ebruárban o.'gan lutartóan 
rázta szakállát és szélúrfiua/ társu/ua 
o/ya,i pajzá,n száguldozást rendezett, 
hogy egyes vasutas „kisfitiknak" tátva. 
maradi a szájuk, ka1ö11ösen a szom
bathel_t/i igazgatósdg területén. 

Ezek a vasutas „kisfiúk" ugyanis 
azt halloNák, Trézsi nénitől, a falu 
bölcsétöl, hogy az éghajlat Magyar
ország fe<ett meguá:tozott és havat 
i'egfeljebb már csak a múzeumban 
lehel majd látni. Trézsi nét1i biztos 
forrásból tud „ ezt, mert neki. Furkó 
ispá11 úr mondta, a Maszlag/ty méltó
ségos egykori intézője, akt gazdájá
tól értesült a nagy természeti válto
zásról. 

Ezek a vasulds „kisfiuk" annakide
jéri jót mosolyogra.k a „lájék.ozailan" 
jelsübbségen, amikor a 72. sz. Hwa
talos lapban kiadták a téli forgalomta 
ualó fe:készii.,és feladatait, mert éppen 
raciom,;izálási javaslaton dolgoztak, 
melybén indítvdnyozzák, hogy a „tél, 
forgalom" szavakat lÖróljék a vasllt, 
szótárból. 

Száz szénak is egy a vége: minden 
ellenkezö híreszteléssel szemben Tél
apó eljőtt és úgy befu/ta hóvat a síne
ket. mint a pinty, 

A vasutas „kisfiuk" az á/mé:kodás
ból csak nehezen tértek magukhoz. 
Közben vonatok. mozdonyok rekedtek 
el a hófuuásba11. állomások váltak hó
mezőkké. gépek sik:ottak ki a hóaka
dályokon, Eddig szól a mese. amely
ben sok ,gazsáfl uan. Most pedig lás
suk a valósártot. 

A téU forgalomra való felkészülés 

és szeruezés körül számos hiányos
ság mutatllozott meg. Sok helyen a 
hóje.enr6 szolgá·at nem működött pon. 
tosan és megbízhatóan. Ennek követ
keztében szeretvénycsökke11tés vagy 
forgalombeszii.nletés iránt egyes ese
tekben csak késr;e lehetett it1tézked111 
Pl.: február 2-án és 3-án a 60/6. sz. 
szemé,'Yvonat Kádárta megállóhely és 
Veszprém-külső között a hóban el
akadt. A hóakadályról sem az állo
másra, sem az osztá:ymérnökségre 
jelentés nem érkez.ett. 

Vo,tak esetek, amikor a mczdony 
nem kielégítő műszaki állapota, vagy 
a szénkeverék nem megfelelő minő
sége okozott elakadást. Pl.: február 
2-án az 1872. számú te/ieruonat Vesz
prém-külsőnél a nyilt vonalon (!.ÖZ· 
hiány m ·att megá'lt és az orkánsze,ű 
szé; rövid idő alatt betemette hóval. 

A hóekék munkájának megszerve
iéséné/ is előfordultak hibák. A forva
matos leváltás szer:ieze• /ensé.l(e miatt 
a 402. számú klima hóeke Komárom 
állomásról csak 8 óra. 50 perckor vo
nult ki a nagyirtmándi vonalrész fel
szabadítására, holott már 5 óra 40 
perckor kimehetett volna, ha leválló 
mozdonyra és kezelőszemélyzelre nem 
ketlett volna várakoznia, 

A kel//j el6relátás híá.nya, a fegye
lem megsértése, a túlbuzgóság, szin-
1én jelentős szerepet Játszott a bajók 
keletkezésénél, például: Somogyszob 
állomásfőnöke, Ha'ász Ernő, az igaz
gatóság határozott tila'ma az osz· 
tá/ymérnök és a vo11alförÍök rendel· 
kezése e[/enére k küldte a hóekemene
iet a vonatra. Ennek „eredménye" az 
egyik gép kisiklása lett. 

A uasulas dolgozók többsége áldo-

zatkész, hősi munkát fejtett ki a hó· 
�a/ va ó küzdelemben és szép példáit 
ad;a a Rötelességteljesítésnek. Pél
dául: Eplény- Veszprém-külső között 
a pályát sürgősen fel kel.ett szabadi
tam. mert különben a dudari szén• 
bánya nem kapja meg az üres kocsi· 
kai és megáll a termelés. A szörn!/a 
ltóviharba11 thetetlenül elakadt a 
hóeke, de a hóeke és a mozdonyok dol
gozói nem hagljlák el helyüket. K.ét 
nap, két éjjel örizték étlen-szomjan 
gépiiket, várták a uihar mégszanését, 
hogy azo1111al munkához lássa,i,ak. 

A veszprémi ft7töház 12 tagú lakatos 
brigádja öt Mbatem.etett mozdony kí
szabadltásáért folyiatott hősi harcot a 
tomboló hóviharban. Hilsz órát dol-
4oztak szakadatlanul, mire 6ikerfllt 
lliásni a mozdonyokat. 

Tanulságul magá/laplfhatfu/t tehát, 
hogy a fe adatok lebecsülésé, az idő· 
/Je111 feLkésziilés elmulasztása /ejet/en
ségre, kapka,dásra ue,zet, . m�ty�ől 
ltelylelen, hibas 1enykedesek es intet• 
kedések szülei11ek. 

Erélyesen fel /lel/ ve1Utü11k a htsf. 
cot az ellenség kísérlete ellt!r\. mely 
tét:e11ségre elbizakodottságra, a 11.i

adott retuÍel1>lek semmibevetJéséte, a 
fev:yelem lazítására igyekszik hangu
latot kelteni. 

A nehéz napok tltnul:sdgat a;,,t Is 
menmutallák, hORY az, !intudalős 
vasutas dolgozókra - a. uasutasrJk 
többségére - biwást támasekod/ia
tu11k, mind az előttünk álló nagy flll
adalok m,gvldás7. a nehhségek le
lliitdése. mind pedig a mu.nkaf111ye
lem megszilárdítása Mt�n. 

bány�. 
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JIEGEDI F0TÖHAZZ17.iifltt DOLGOZÓINK TELJESÍTETTÉK 
BAKOSI EL VTÁRSNAK ADOTT SZA VL!KA T 

dolgozói az é l  üzemielvényért Rákos, elvtárs születésnapja tiszte
letér� inditolt munkaverseny befejezé

kö- séhez közeledik. Vasutas dolgozóink 
becsülettel eleget tesznek vállalt kö
telezellsé11:ei knek. 

me11. a vállalt 26 tonnával szemben 
4200 forint értékben. Egyéb alkatré
szekből 51 .000 forint a megtakarítás. 
A kocsiosztál.� globális felajánlását 
121 százalékra tel;esítette. Na{lyban 
elösegítt ezt az eredményt Szudi Jó
zsef alvázlakatos brigádja 137 száza
lékos teljesítmétiyével. Pótfelaián/ús
ké11t a felajánlás teljesítése után a 
l.endvai-briflád öt kocsi javítását vál· 
lalta. 

nak átadta és eddii. hat �ztahanw� 
tát nevelt. 

A sze1?edi fűtőház bejáratánál 
,nren,ze szél Jen,zeti a büszke .. él
üzem" -jelvényt. A jelvény felett e11y 
feliraton ez á l l :  ,.A fűtóház dol11.ozói 
jó munkáiának eredmén�e." A kapu_n 
helül szorl!'os munka folyik. A szerelo
csarnokban rend és lisztasál!' uralko
dik. Egyre közelebbről hallat6zik a ka
laoácsok kopácso!ása, el!'vre erölelje
&rbben szuszol!"nak a mozdonyok. A 

jóJ vél!'Zetl munka öröme SUl!'árzik az 
arcokról 

A dolgozók jól emlékeznek még RákOsi 
e!vtárs szavaira. amelyeket 1945 má
ju<>ában m:>ndolt a fülöháznáJ tett lá
togatá�a idején: ,.Ez a fűtőház egy kis 
vörös Csepel, melyre nagy feladawk 
várnak." 

Ekkor megfogadták, hogy olyan mun
kát vél!'eznek, amelyben a fütöházak 
közül az első h lyre kerülnek. 

Azóta sokat változott a fütöház. Egy 
,vvel ezelőtt. Pányin elvtárs útmuta
tása a lapján az élenjáró mozdonyve
zetők mee:alakílotlák a Pányi11-bri11.á
dot. Azóta kima2asló eredmények szü· 
leltek. 

Rákosi elvtárs útmutatása, a szov
jet elvtársak személyes se1<ltséize tette 
!Phelövé HarmaJ, István sztahanovista 
lőmozdonyvezetönek, hogy a „mosástól
mosási,r"-moz,zalomban eddie: 34.000 
kilométer utat tett me2. de nem feled
kezik  meiz Rákosi elvtárs szavairól és 
vállalta. hoizv eddigi eredményét 36.000 
kilométerre fogja növelni. Március 
9-ét a fűtőház minden dolgozója vál
lalásának teliesitéséveJ fo11:ia ünneoe!ni. 

ördög elvtárs mozdonyával, amely
lyel három évvel ezelőtt 2000-
3000 kilométert telt meiz „mosáslól
,no,ásig", ma 28.000 kilométernél tart. 
Csontos Ferenc 325-ös sorozatú moz
donyán bevezetett újításával 16.000 

' \J loméleres eredményt ért el 
A második tervév végső szakaszá

ban. a neizy 6szi for11:alom idefén pár
tunk célkitüzéséért következetesen har
�ol lak a fütöház do!,zozói. Feladatukat 
111aradék nélkül vé11:rehaj lotlák. a ne-

gyedévi értékelésnél a fütónázak 
1.ött első helyre kerültek. 

A népnevelők és bizalmiak verseny· 
�zervezö munkája naizy se12:ílsé12:et ie
lentett az .,E/üzem" cím elnveréséérl 
vívott harcban. 

A v6llal6sok teljesítése ut6n 

Po<cs á l lomáson Szutl(or Béla szta

hanovista kocsimeshrr brie;ádja a laj
laizos kocsimozgalási egységidöt a 
vállal!  1 1 5 sLhalék helvett 131  száza

l Pkra. Bebe,1 József gépkísérö l!ÖZ· 
tartási normát át 1 15 helyett 123. Csiz-
madia Jáno• vonatwzelö brii.rádja az Pécsbánya-rendezön l\'émeth Imre 

p6tfe/aj6n/6st tesznek utazási sebes•él!et 124 helyett 135 _•z�- forga!mi 6zolgálaltevö a vonatok 
1-alf'kre Jeliesltetle. Pázmánd, M1klos terhelését 1 18 sz.áza'.ék vállalás helyeit 

a dole:ozók. A mozdonviavitóműhelv a I DISZ-bri2ádja az utazási sebessél! te- 1 31 százalékra, Jakab Jenő sztahano
vállal t 3000 forintos anya1rmee-takari· rfo tdjesftménvét 91 százalékról 1 10 vista tolatásvezető a kocsimo�galácii 
lás helyett. már eddiiz több mint 1 1 .000 százalékra emelte. egységidőnél I I I százalékos vállalbát 
forint. Oláh Sándor lán,zboltépítö szt_a· j Cseh Zoltán levelezőnk a Szolnoki 126 százalékra teljesítette. Kiváló 
hanovista . kör!l_ííves . 1500 lor_mto� v_al: Jármfijavító OV. kor.siosztá lváról az  Predményl éri el Kiss Jenő fömozdonv
l�lása ulan utabb 1 000 fonni ertekü I R lábbiakban számol be . a vál lalások vezet6 és kél fütöje, a Miskolci f'űtlíanva,zmegtakarftást vál:a1t. A kocsi- tel jesítéséről: a felajánlott 17 darab háznál, akik száll ílá,;i lervúket a vál
i?vflóműhely dolgozói yie�v�dévi terv_ük I fővizsgás kocsiból -eddig 12 darabot lait határidő előtt 25 �a_P�,al teljesítet
t1i nappal előbbi befetezeset vál laltak. készítetlrink el. a 14 futóiavilásost te/- t1>k. A „mosástól-mosas,g -mozgalom
Ezt tel jesítve. újabb nyolc nappal rö- ;es e!lészében rendbehozluk. Va.�- , ban 79.4 1 0  kilomitert értek el. S2.én
vidítették mel!' ez! a határidőt. .. i!v�n anyagból eddig 20 tonnát takarltottunk megtakarításuk 3 százalék. 
eredményekkel valaszolnak a lutohaz 
doll!'ozói 87 acsarkodó ellensé2nek, 200.000 kilQJnéter fójavítás nélkül 
Titónak. 

Az Omiskolci Osztálymérnökség Dt 
pályamesteri szaka6zán Hágen László 
14 !öböl áll6 brigádja, vállalta, hogy 
negyedévi tervét 1 2  nappal k�rábl>1111 
befejezi. Jelenleg a nyolcadik nap
nál tartanak. Az osztálymérnökség 11>
rületén a versenyszakasz sorát) hat 
fö ért el Eoztahanovista szintet. Bán
révén Kovács Miklós szíahano\;bta t<>• 
latá�vezetö egy gyengébb tolatóbrigád 
patronálását vállalta, a bri.l!'ád jelen
leR' 1 16 százalékra teljesíti normájAt. 
Ugyancsak a Röder-mozgalom kerefé
ben Kisterenye állomáson Kapás J;i. 
nos sztahanovi5ta lolatásvezelő Ka• 
szás/ Jánosnak nyújtott segílséizen ke
resztül. annak normáját a vállalt 1 1� 
százalék helyett 1 18 százalékra sik•,.. 
rült emelni Baja állomáson Farkas 
blván forgalmi szolgálattevő elegy
továbbítási tervét 1 1 4.4, a személy• 
vonatok menetrendszerlnti indítását 97, 
a tehervonatok menetrenoszerinti indi
tá�át pedil? 125 százalékra teljesítette. 

Nem feledkezn k mel! azonban Bo
doki volt fütöházfönök a11as munkájá
ról sem, aki 1944 október 1 1 - én a fűtő
ház teljes felszerelését vagonba rakatta 
és nagy örömmel indult gazdái paran
csának végrehajtására. Csamangó Jenő 
mozdonyfelvigyázó lelháborodassal szól 
Prröl az eseménvröl, majd később 
örömmel beszél a izyors fejlődésről, 
Rákosi elvtárs szerető izondoskodásá
ról, az úl orémiumrendszer bevezeté
St>röl, a jeizyrendszer mee:szünte!ésé
röl. 

A Debreceni Fűtöhaz dolgozóinak 
egy före eső felajánlása meghaladja 
az 1 000 forintot. A teljesít's után 
sokan pótfelaj án lást tettek. 

A MAV Maga,építési OV. dolgozói- A fenti eredmények azt bizonyítják. nak 95.7 zázatéka tett felajánlást. hogy ott. ahol a párt, a „2ak,,,zervezet Március l -ig- 83 százalék teljesítetie és a szak.vonali vezetők törődnek • ezt 378.070 forint értékben. A vállalat 
d 1 •· k- ··1 1.•ma 16 eredme·nyi dolgozók problémáival, megfelelő se 

A lalónáz dolgozói mel?foizadták a 
pártnak és Rákosi elvtársnak. ho11:v 
mindenkor számíthat a fűtőház dolgo
zóinak jó munkájára, amely a további
akban még nagyobb eredményekhez fog 
vezetni. A dolgozókat ebben a harcban 
se2ftik a tnilszaki vezetők is. E,zymás 
közölt felosztották a e:épeket. fokozot
tabban el!enörzik azok biztonsál!'ál és 
üzemképesséizél. hol!v Időben tudják 
kiiavilani azokat a hibákat. m�lvekhöl 
később nagyobb kára keletkezhet nq>
gazda,:;águrilónak. 

Orosházi t,tvúi mozdonyvezet3 
200.000 kilométer főjavítás né l<üli 
mozdonyfutást vállalt. ami 1 20 
ezei- forint megtakarítást ere&né• 

nyez. 

o gozo1 ozu �1 gas '! . • ·t . k ,. .
. 

kh ért el De't62:é György kötaragó, a ke- g,_ �eget �yuJ a�
1

a n��n�a1
_� , 

oz, 
lenlöldi 3-as kirendeltség kétszeres Rakos e',tars szu,eté6napJ_ar� v�lalá• 
sztahanovi tája aki munkamódszerét 1 �uka,t maradéktala11uí tel1es1[em Is 
a kirendeltséJ!' �alamertnyi köfaragójá tudjak. 

A műszaki feltetelek biztosításava l seg ítem 
a dolgozók vá l la lása inak tel iesítését 

A szocialista munkaverseny beveze
tése óta nem volt olyan hatalma� ter
melési fellendülés üzemünkben, mint 
január első napjaiban, amikor dolgo· 
1.óink önkéntes kölelezeltségvállallist 
IP!tek szeretett vezérünk, Rákosi elv
társ születésnapja tiszteletére. 

mozdonvleszerelési munkát meizizyor- A haGZnálható úiításoJ..at bevezet-
SÍIMni 

A j6l szervezett munka 
meghozza az eredményt 

Somogyi József elvtárs , az Északi Jármüjavltó 
1munkaérdemrendes esztergályosa befejezte ötéves tervét 

Az üzem müszaki vezetőinek lel!!15bb 
feladata most, hogy minden lehetőt 
mefllegyen ezen vál lalások tel jcsitésé
nek bizto�ítására. Mi, műszaki vezetők 
vállaltuk. hoizy minden eszközzel biz
tosítani fol!juk a vál!alások és felemelt 
tervünk sikerét. A teljesítések biz!osl
tására három szemJ>ontot tartunk 

A 2özpörölyök jobb kihasználásaval 
három müszakban a munkát vel!'\esen 
osztottuk el pöröly- és üllömunkára. 
Február hónapban üzembeál 1 ílottuk a 
Faludi és Pozsonyi elvtársak új ítása· 
ként használt anyal!bói készül t  ezer
kilogrammos ,zözkalapácsot. Ezzel 
kovácsműhelvünk termelékenységét 
jelenlösen !okoztuk. 

tük. A határidőre le nem szállított 
anyaizoka,t a párt és az üzemi bízott
�ál! seizítséQ:ével .sürgetjük, de szük
ség esetén magunk is beszállítjuk. A 
közeljövőben szerszám�ö&zörül3 mű· 
helyt áll ítunk lel, amivel az eszter2á
Jyosok meddő idejét kivánjuk lákü,;zö· 
bölni. Az állandó értékelés munkáját 
8 tervnaplók és a versenyvállalások 
�llenörzfu.ével az Ellenőrző Osztálv
hoz �tolt 40 fö vél!"ZlÍ. A vállalati 
i,zaz2aló 20 céljutalmat tűzött ki � 
munkák me1Ziavílá6ára. A músza�•• 
iizazizató a párt- és szakszervezet 

. Sokat gondolkodott Somogyi elvtárs. 
\og-yan ls ünmpelhetné legszebben 
Rákosi elvt4r.s születésnapját. Ei6bb 
úgy hatirozot1, 250 százalékról 270 
:iázalékra emeli teljesltményét. Feb

ruár e1ején el is érte a �70 százalékot 
és úgy éTezle: többre ,s képes azért, 
hogy munkájáva1 is bizonyltsa Rákos, 
�lvUrs irintl szeretetét. Ekkor fogadta 
meg, hogy eléri a 300 százalékot és 
március 9-ig beleje71 ötéves tet"vét. A 
pártszervezet és s.zak zervezet ál andó 
támogatása tette tt-hetővé azt, hogy 
Soroogyi elvtárs helyesen atka rru!ZZS a 
srovjet munkamóds.i:ereket - a gyors
vigást s • k0lönféle mílveleldc össze
vontsát. - Ezzel érte el nagyszera ered. 
ményét. Tíz nappal a vállalt határidő 
eU!tt teljesítette Rákosi e·vtársnak 
•dott szavát: beleje� ötéves tervU 

BUsz.ke örömmel e� nagy lelkesed!s
sel gyOltek öss.ie szombaton dé ben az 
Uzem dolgozói, hOl{Y egylltt llnnepe je
nek Somogyi elvtarssal A vasút terü-

Az öszl forgalmi versenyben élen 
'j;\ró debreceni dol11:ozóknak a vonatok 
menetrendszer nll közlekedésének biz
tosítására szóló felhívásához dolgo
zóink iizen nagy számban csatlakoz

·tak. A Vasutasok Szakszervezete és a 
Vasúti Föosztá:v ezzel kapcsolatban 
vándorzászlót alapított. amelyet az a 
brl11:ád nyer el, amely negyedéven ke
resztül a leizeredményesebb munkál 
vél!"zi ebben a mozgalomban. A, 
eredménvck máris láthatók. Ponto 
sabban ké\zlekednek a vonatok az 
Ipari do!izozók korábban jutnak el 
munkahelyükre. 

A mozgalomhoz a budapesti l1rsz-
1Catósá 11  lerülelének for11:almi és von
t:.tási dol12:ozói valamennvien csatla
koztak. A csatlakozA óta a vonatké
sések állandóan csökkennek. Mig ja 
nuár hónaoban a munkásvonatok kt'
•é e 10 7 százalék volt, addill kbru-

• ár hónapban ez a sr.ám 7 2 �zlizelékra 
csökkent. 

Vdrnat LAszló tudósfló Pécs állo
m.lsról a következfö el irja: ,.Az ered• 
mények fényes bizonyítékai amtak. 
lio,iy a ,noz11.alnmhoz való csatlakozás 
nemcsak papi,. hanem élö valósá/l. 
Pécs dllomd• a szemé1yvonalo/t me
nerrends:zerinti /ndílásl ttrvét a csat
lakozás eUN 80, a csnt'akozás után 
88 szátolékra telfe�itette. Ma már ez a 
stám is a multé, mert Jelenleg 96 
százalélmtll ti/Inak. 

R.ákosrendez6 Allomas dolaozói va• 

!etén első ez a nagyszerű eredmény, 
meJ:yel büszl<élked,k Somogyi elv

társ, az Eszakl Jánnüjavító OV munka
frde.mrendes e..ztergályosa. Ez az ün
nep számára k�ttlls ünnepet Je'ent: a 
p4rtnak adott · szó Idő el6tti te jesíté
�t, s a magyar- zovjet barátsági hó
nap, a szovjet és a magyar nép kö
zötti el ukíthatatlan örök bará ság 
me1n>ecsételését. Az Uzem s • dol �
zók most mérr nagyobb lendUlette: H
szUlnek, hogy újabb hőstettekkel erő• 
�ítsék a magyar és szovjet nép barát-
1,ágát, ame·y napról-napra eredménye
sebben izy0mölcsözleti jelentőségét 1,.é. 
kés épltömunk �nl·ban. Somogyi elv
társat követi Huszár elviárs. kétszeres 
sztahanovista. aki megfogadta a part• 
nak k Rák061 elvi ánsnak. hogy tná jus 
l -re Somogyi e!vtár<hoz luson!óan be
fejezi ötéves tei-vét. Huszár e·vtárs 
ma 1954. augusztus 1 5-i tervén do' go. 
z'k. 216 sr'7a1ékról 253 száza'ékra 
4''l1e te teljesítményét. 

!amennyien csatlakoztak a mozgalom
hoz. A munka megjavítására kom· 
plex briizád szerzödést kölöllek Bud& 
pest Nyugati-pá 1yaudvar és Szob ál· 
1omás dol_l!'ozóival, valamint az igSL
gatósúg forgalmi menel irányitójá
val. A szerződés értelmében vállai· 
lák  az árukezeléshez való időben · 
felkészü .ést. A posta alkalmazolla't a 
vonal kezelési helyéröJ értesítik. 
Uflyancsak érte,;ílik az uta�óközönsé
Q"<!Í a vonaton lévö íérőhelvckr61 A 
Budapest Nyuiza!i pályaud·var-szobi 
vonal va amennyi állomásán h'rMlö
táblát ál i itanak lel, me:yen a menet· 
rendszerinti indítás érdekében az ula• 
zóközön�éget fegyelmezett. gyors ki 
és beszál lásra hívják fel. A 3-as szá· 
mú mílszak dolgozói Rúkosi elvtá•s 
!Zíiletésnapjára lett felajánlásukat to• 
vábblejlc•zlve a következő p6,fej a j�n 
l ást tet ték ápril l, 4·re: a kocsitarlóz
kodásl egysé11:idl!I 8 1 -r(IJ 1 00 szá2a 
:ékra. a tehervnnalok menelrendsze
rinti indításai 60-röl 65 re. a kocsi
moz1ralá•i e11vséizidöt l o:í-röl 1 15 szá
zalékra fogják emelni. A helyi párt , 
stak�zerve1.et . va lamint a mílszaki ve
zet15k biztosítják a versenv tel iesílé 
s�nek fe;té•elelt. hozzájáru·nak a 
munkH lobh megszerv4'z�séhez. a 
szllk keresztmel�tetek felsziim.,lásá 
hot, jó Pol ltlke·I felvilél("OsítómunkA 
vlR:zf11ével se1rflik a dolizozókat a 
vándorzáezló elnyeréséért lndi,ott har 
cukban. 

zem elölt: 
l. A munka folyamatos biztosítását; 
2 Az anvaiz· és munkaerő bizto

sítását: 
3. A 11:éoi berendezés és szerszám 

rendelkezésre bocsátását. 
A iz:rors munka érdekében a vonta 

tással f-s loriralommal előre me1rtár
l!Yal iuk a javításra kerülő jármílvek 
küldésének ideiét. A javítandó mozdo
nvokat előzetesen megvizsgál íuk, hoizv 
már beérkezésük előtt leJkészü!hessünk 
a várható munkára. A izyenizébb tel-
1esítménvű át-képzlísök részére idetében 
me2felelö munkát biztosítunk, a szílk 
keresztmetszeteket több munkás be
ál l ftásával hidaljuk át. [gv sikerül e 
pártszervezet és a OISZ segítsél!ével a 

Mozizóbakok alkalmazásával a frnkcionáriusaival, valamint az asz 
7.5 tálvvezetökkel hetenként érteke-zletet 

tart amelyen az üzemgazdasági es 
mu�kaszervezési kérdésel·et, a vál la
lások állftsát, a folvamat0t, termelés 
bizto,,ítását vitatják mel!. Mindezeken 
túlmenöle11: éberen őrködünk " munka. 
íeeYelem betartása felett. 

teherkocsi 115javítási időtartamát 
nai,ról 4.3 napra csökkentettük. 

Ennél a munkánál a ludán_yi 
szekrénylakalos-bri,zád 2 10  százalé
kos átlagteljesítményt ért el. A szál
!ítás mel!könnv!tésére a kocsiosztá
lyon a tolópad egyik lépcsölejáratál 
kézikocsi közlekedés számára alkal
massá tettük. 

Valamennyi i?epi fel6zerelésl kijavl
tottunk. A i ármUal�atrészeknél 5zéri11-
elögyárlást vezettünk be. A ltenizerell 
árukban mutatkotó anvaizhiányt ócska 
tengelyE'k íelhasznála,;ával pótol juk. 

Meizjavftottuk az anyaizraklár és a 

termelö osztályok l·özölli kapcsolatot. 
Ma már az anyagosztá y e!öre érte
slil at anyaizszüksé11:letröl. 

Eddil!i eredménveink biztatóak, • 
párt- és sza� szervezet segítsé,zével. a 
dolgozók bevonásával le fol!iuk 1ZYÖznl 
a nehézsé,zeket. A jelek szerint jelen
tősen túltel jesítjük vál la lá6ainkat és 

beosületesoen beváltjuk �ákooi elvtárs
nak tett iQ'éretünket 

Kigyóssy Sándor. 

a Land,er Jenő Járműjavító OY 
milszalni iizazizatóía 

A SZOVJET VASUTASOK TAPASZTALA TAIBÓL : 

A TÁR S A D A L M I  E L L E N Ő RZ É S  H ATALMA S E R E J E  
A szovjet hazafisá,i a kapitalista k1-

zsákmá11yolás fojtogató igájáiöl örők
re megszabadult dolgozj milliók al
kotó kezdeményezésének kimeríthetet
len kincsesháza. A munkához való új 
11iszony a legerősebb motor a népRaz
dasáRnak olyan fontos ágában is. mint 
a uastíli közlekedés. A közlekedé.s dol
ROZöinak százezrei alkoló kezdemé
nyezést la,wsitanak a termelésben. A 
sztahanovisták és egész közösségek 
e1<yre újabb és újabb értékes kezdemé
nyezést veze/Mk be. amelyek a vasuta. 
kon támogatásra találnak. 

A kőzlekedés termelésének rn(nösé
gét a menetrend, a kocsiforduló állami 
normája és vé1?eredményben a rako, 
dá�i és szti'lítási terv teljesítésének 
szin11ona/ával állapitjdk meg. Ez a 
szinvonal maaasrettdti olt, ahol a 

sz0lgálafi utasításokat pontosan lelje
sittk. ahol a fegyelmet. a vonatforga
lom biztosságának megóvását nem 
sértik meg. 

A vasutakon, ahol a fegyelem sz,
lárdsd[la dö11t el mindent - kiilönüun 
fontos a 11aponként1 gondos ellenőr
zé,e annak, hogy a szál/ilá,1 folyamat 
biztonságát tgyetlen munkahelyen $• 

sértsék meg és hogy a meghatározott 
szabályokat és utasításokat valameny• 
nyt dol{lozó pontosan betartsa. 

A va.sulakc.n a forgalom biittonsdga 
mindent me1<elóz. Jelenleg. a té/1 Idő• 
szakban a szabad éti alatt műklidlJ 
,zdliító,za/ag munkaMr1ilménimnek 
zavartalan biztosltásához ktllönősen 
fnntos a ktJtlekedés t•a1amennyi adfJlt· 
�állának teljes kiha,z11álása, fagyban 
és hóviharban való pontos, maradék-

nélküli teljesítése. Erre irányul a leR
tapaszla tabb, legszakképzettebb dol
flOZák sorából kiválasztott cársadalmi 
ellenőrök legfőbb figyelme is. Az ilyen 
ellenőrök· fi,iyelmét a szabályoktól és 
utasításoktól, a mozdony- és uonat
inditás megharározott eliárás6.161 való 
le,ikisebb eltérés, a Jelző és távközlő 
szol11.úlat, továbbá a biztosító berende
zések és pálya karbanlarláslJ sem ke
nili el. 

Közösségekbt!n, különösen a fiatalok 
közöli. akiknél etek a kádetek az 
élenjdró módszereit gyorsabb elsajáli
tnsát segítik elő. a társadalmi ellen
őrök megérdemelt megbecsatésben ré
szesülnek. 

A téli 11ehézsé,?ek leküzdésére külö
nösen nagy jelentőségű a 0011atrende• 
zés minősé1<ének társadalmi ellcn6rzé• 
se a csomápo11tokon. Az irányuo11atok 
ezreit i11díliák naponként s fontos kö
vetelmény, hogy millden egyes ronat 
összeáliilása kívál6 mitt/5ségll legyen. 
Fontos, fiO[ll( a szerelvdnyben mllszak, 
vagy kereskedelmi szempontból sé• 
rüll kocsit ne sorozzanak be. mert 
ezek a forgalom biztonsá[lát ve$z•
lyeztellk, s hogg mi11den egyes kocsi 
azzal a vonattal menjen, amelyet a vo• 
na/összeál/ltást - és r1onatre11dezés1 
ttrvben e!lSlrtak. Ezért IJI fontos az 
állandóan mllkődő társadalmi brlgá• 
dok ellenőrzése. 

Fontos, hogy a csomóponti pártszer
vezetek a társadalmi brigádok tevé• 
keny égé/ mi11denekelött olyan áll� 
má.,okon élénkítsék. amelyeken az első 

fagyban és hóesésben leromlott a ren
dezőmanka, ahol eltérés mutatkozott 
a ttll feladatoktól. 

A vonalait átr1ddsl ütemének a relt 
napokon is fl.1/0rsnak kell lennie. Va• 
/amen,1yi feltételt létre kell hozni a 
rendelkező is csatlakoz6 á:lomásokon 
a vonatok és mozdonqok érkezésének 
összehan,iolására. Ez minden e11.11es 
állomás szállitámankáiában az üte
messé,i zálo,ra. amely a menetrend és 
oon.alkisér(J, illetve a mozdo11ybri11.ád 
me11.határozott munka- és piltenóldeié• 
tldk pontos betartását segíti elő. 

A rendelkező állomásokon lteletkez6 
zavar a vonalak átbocsátásában 1dÖll• 
ként huzamos nehézségeket okoz ú 
crokke11tl a for,ialom méreteit a2 
e,iész útirán11on. EzekM az áilomdso
k.011 Is a kőzlekedés munkáiál bonr/0• 
lítá más rendRlkezö úllomásokofl ifi 
azonnal rendet kelt teremteni. 

A társadalmi elle116rök. a társadal• 
ml el/eo,1őrztls bril[ádiai11ak mu11káiút 
az állomásokon, FatMázallba,i. mü. 
szaki kocsiltiriatalokba11, osztdl11mdr• 
nükshteken, távközl!isto/Jtálati fte/1� 
ken meRJtondoltan és célratöröen kell 
irám1itanl Mindez a vasút za11ar111<Nt
tes manká iáttak biztosítüsát. a iZálli• 
fds minöséRenek fokouhát és it rako
dási tero határidő előtfl telfesíth,t •• 
gitt elll. 

A ,zdllltás folyamat_d/Ja,1 ki kell fet
leszfenl minde11 egyes műuelet kiváló 
t11M6s�,rének éberebb a/1,nórMstf, a 
vasúti dolRozák luua/las mozga{mtf
ttak szélesebbkőrll elterfeddsét. 

(A „Guáok" 1951 n.cv.mb,r »i 
szdmáb6I.) 



Az Első Országos Levelezókonferencia 
útniutatásai nyomán tanácskoztak 

levelezóink 
Az elmú t 15 nap alatt öt területen szerkeszlőségél;ez küldött levelek min

·itatták meg le, e eziiink a levelező. den esetben rövid "idő alatt elintézést 
IK>nferencia eddigi eredményeit. hi:.- ny_ertek: A jövőben folytatta _ 
nyosságait. Február 29-éo Miskolc meg batrabban megyek a szerkeszlő
vasúligazgaló. ág leyelezői lanácskoz- séghez panasza'mmal. mert tudom 
tak a Yasuta,le\"elezők további felada- hocy jó helyre fordulo k. 

' 

• ,(ai ról. Ten_:ünk dönlö évében nagy felada-
A tanácskozáson legjobb levelező:nk tok varn_a� �z (gazgatóság dolgozói

heszámoltak eddigi munkáiukró'.: ra. de kulonoskepen a pályafenntartás 
�zötlük Jónás S:índor (úzd).  Farkas do lgozóira mondotta Martos 
Janos. Tarcsi Lajos. a mbkolci fűtö- Györ�y elv társ, a pol i tikai o,zlá '.y 
házból, l>átran l>irálták a munkafe- vezelohcly�llese. l\a(l'y f igyelme! kel l. 

-g_ye_lem lazaság-át, a mozdonyok ja\'Í• hogy fordtbanak pártszervezeleink é· 
tasaban mutatkozó hiányosságokat. vezető szerveink va:amen nyien a 'e\'e
J-arkas Rudo:f, l apunk régi Je,·elezője 

lez�k mun½ájára Pol it ikai és szak
akit pártunk eddigi j,, munk:íjáért 

mai oklal_asba kell bevonni öket, de 

pályamesteri tanfolyamra küldött hogv 
nem ulob_o�orban ke ll harcoln i párt-

gyarapítsa szakÍudását örömmé! 1 
s
k
te

d
r;·e�eletnknek az ellenség r:nester-

- . .' e eset e llen, melyek a levelezuk igaz 111ondla, hogy a „Szoc1ah sta  \'asúlért" ügyének elhallga!talására :rányulnak. 
Let•ele::ói11k bátrak, a;: új élet harcosai 

A félévYel ezelötl me.,.tartott leYele- Legj_obb „levelezö(nk könyvjutalom-zöi értekezlet óta üzemi levele- ban re:ze!;Ultek: Totlt I I I. János Koszöink igen sokat fej,ődtek. Erről teli suth-dijas fömozdonyvezető, Sárussy i�nubízonyságot Sáros.y Gyula elv- Gyu!a, Tarcs!/ Lajos és Lánp Lajos tars az egri íülöházból. �\z értekezl et elvtarsak, akik nemcsak levelez5i ,·olclött le,·eleín keresztül. birálta a fe. lak lapunknak, ·de újabb levelezőket is gyelemlazítókat, most ismét 11 híá •ontak be B társadalmi elienőrzés oro.sságokkal foglalkozott. Helyesen munkájál>a. 
b1rnlla a_ meglévő fogyatékosságokat, Le:.,elezőink (egyenek abban a büsza_ meneti_rá_nyitók he'ytelcn munkáját, ke tudatban, hogy munkájukra számít iobbek kozott azt. hogy az ózdi irány- a .munkásosztály és az egész dalgozó t•o11at 26 kilométeres vo11alszakaszo11 ':':P· Legyenek szolgálati helyeiken az 16 óra alatt jutott el re11deltctési /te- UJ, a haladottabb és fejlettebb mód/yére. ami károsan befolvásolja a szerek táplálói. A meglévő mula sztá.kocsi fo�dulót, súlyosan J,árosilja nép- s�k�_t, melye�et edd 'g elhal lgattak, gazdasagunkat \'ersenyre hívta a le- tar1ak fel batran. A tavat.J:i pálvavclezökel ,,,\ legjobb levelező'' cím építési mur.kák meggyorsítása, a 1---oés·.  elnyeréséért. fo_rduhi_ leszorítása. a vontatási &zo!-Az értekezlet részyevöl le lkes- g-alatnal  a mozdonyok minőségi hangú táv:ralban üd,·özölték zerelett karbantartá�a füg-g a levelezők jó 
,·ezérünket és tanílónkat, Rákosi elv- vagy ros. z munkájától is. Levelezőink 
társat. i\\egfogadták, hogy let•eleikben elsősorban harcoljanak a pártna k é ny,lta,: _túrják fd a hibákat, ezáltal Rákosi elvtársnak adott szavunk b/ 
zs setp�1k � _szocialist.a t'DSt�t megte-

1 
tartásáért, ezen keresztül a harmadik 

remfeset, ofrr•es tervunk gyozelmét. ter\'év túlteljesitéséér!. 

Hogyan ü11nep lik dolgozóink 
a ,nagyar-s¾ovjet barátság hónapját 

Do:gozóink lel kesen ünneplik a 
�agyar-szovjet barátság hónapját. 
Ezzel i s  ki aka rják fejezni hálá jukat. 
szeretetüket a Szovjetunió iránt azért 
,a segílsél!'érl. amit a felszabadításon 
kívül az élenjáró szo\'jet vasutas dol
gozók személyes látogatása során a 
munkamozgalmak beindítása terén 
kaptun k. 

,\ szoyjet nép iránti szeretetet jut
tatja kifejezésre az  Eszaki Jármü
iavitó OV., Ke leti Műszaki Kocsi
hivatal, Budapest·'\'yugali páha
ud,·ar dolgozóinak  ku:túrmegrnozdu
lása. Al landü kultúrmun kával közelebb 
·iszik a doll!'ozókat a haladó szovjet 

miívészet megismeréséhez. 
,\ kultúrmüsorok célja a bará tság 

elmélvitésén keresztü l a yállalások 
\el jesílésére ,·aló mozl!'ósítás. ! lel ye
ben lát ják. hoev akkor ünnepelhetjük 
igazán a magyar-szovjet barátságot, 
ha a jól végzel t munka biztos tudata 
is lelkesit bennünket. 
. Az Északi Járműjavító OV.·ben 

február 18-án ünnepi müsor kerelé
Jien mutatták be: ,,Dicsőség a mu11-
kának" című szo,·iet f i lmet. 25-én 
ismeretterjesztő előadást tartottak: 
,,,\ s:o:•jet vasulasak feRyelme le· 
{!.J/en példaképünk" címmel. Jl\árcius 
6-án „Mepr•édiük Cárici11t" című f i l 
met vetít ik, meh• a szovjet katon a 
hazaszeretetét mutatja be. Még a 
jövő hónap folyamán bemutatja az 
iizcm kullúrcsoportja Du11a;evszki;.· 

.,Szabad szél" című operetl1él . .Már· 
cius 20-án „Cir,ányok", 27-én „Bútor 
emberek'' című li 'met nézik meg 
kol lektivan. 

J\emcsak a fe!nőttekröl, hanem a 
g,·ermekekröl sem feled keztek meg. 
,\\árcius 30-án az „Erdei történet" 
cimü mesefilmet mutat1ák be a dolgo
zok gvermekeinek. 

A Keleti ,\lüszaki Kocsihi,·alal dol ·  
gozüi békevonat indításával ünneplik 
a magyar-&zovjet barátság hónap
ját. A béke nagy mü,·eit. a békeharc 
eredményeit képekben , grafikonokban. 
modellekben bemutató ,·onat az or
szág- nagyobb á : 'omásain hosszabb 
ideig fog tartózkodni. 

Budapest-:--;vug-ati pálraudyar DISZ
iljúsága Ö6szekapcsolta a barfü,ági 
hónapot Rákosi elvtárs szü:etés 
naojának liszle:elére tett ,·á l :atásával: 
március 8-án vonatot indit a \'IT
mozdonnyal. 

Csaknem valamennyi szoll!'álali hely 
dolgozói kol ektív mozilátol!'atást 
szerveznek a barálsá!!i hónap idején. 
Miskolc Fűtöház. állomás, jármű· 
javító dolg-ozói 16-án a „Csaµa;eu" 
címíi filmet 800-an, Salg-ótarjánban 
ug\ ancsak 800-an nézték meg-. 

Erzil;:, hogy napjainkban a szO\·jet 
filmek hala!mas -el!'itséget nyujtanak 

a háborús 1z-,ujlol!'alók el :eni kű?de· 
'ernben, buzdítanak a 1¾·mzetköz' 
munkásmozgalom szé'.esílésére, a 
béket4bor megerősítésére. 

A Vasúti Főosztály 6. 'E osztályáról Szlálimárosban a II. építésvezetö-
ségnél ellenőrzést tartottak a tervbrigádok szervezésével és munkájával · kapcsolatban. Az e:,enörzé,, során az alábbi párbeszéd 

hangzott el: 
Ellenőr: Hogyan mííködnek a lef\·brigádok? 
Tamóczi eµílésvezető: !\álam 9 brigád van és 

m'nd a terven d�lgozik. 
F.l,'enór: Kik :i tervbrigádok vezetői? 
Tarnóczi épílésvezető: A brigádok vezetői a brigád

vezetők 
F.ltcn6r: Na dc mégis mit csinálnak a brlgádvezetó

vcl múl<ödő tervkészfW brll'(ádok? 
Tnrnóczi: Jn, a tervkészit6 brigádok! - az meg mi-

csoda'/ 
l. '-��� ..... --�� Tarnóczi hartárs vajjon hol'(yan scgiti a lcr,·bl'!gádo-

- - kat, ha azt sem tudja, hogy ml az? 

ásdi Kálmán komlói főépitérsvezetö ajtajfr.n hiába kopogtatott az egyik 

özponU ldküldött, nem érkezett válasz. Csodálatos módon a kilincs a:ronban 

,engedelmeskedett. A látoga'ó meghökkenve l átta a 
'gazdátlan s,obál>an az íróasztalra kiterített építéslerve-
1-et, aktákat, bizalmas reode eteket. A „tapintatos,, épí
tésvezető nemcsak lehetőséget nyujtott arra, hoiry l>árkl 
:s.zobájába bemehessen, hanem elegendő időt adott arra 
is, hogy aktáit e!ó vashass:ák. 

Sásdi f�pltésvezetó lqy képzeli az éberséqet?! - az 
ajtókulcs a zsebben, ha nyrtva van u ajtó, az sem baj? 
De vajjon a v�llatat központja hoqyan tanitja meo Sásdi „ ka.rt;írsat a,: el lenséq elleni harcra? .,.;":;....a,_,. __ ,._,_� 

SZOCIALISTA" VASúTtRT 
� 

Feladataink az MHK 
testnevelési rendszer terén 

Az elmúlt évben a szovjet GTO 
mintájára bevezetett MHK testnevelési 
rendszer tíjabb fejlő�st jelentett a 
magyar spor!mmgalom, így a vasutas 

sportmozgalom számára is- Dolgo
zóir,k nagy érdekl�st tanusítotiak a 
testnevelési rencbzer iránt: éltek a 
pártun·, és ko1'!11ányunk által biztosí
tott lehetős· gekkel. Megértették, hogy 
termelési terYüket sokkal könnyel>ben 
tudjá:.C te· jesíteni, ha a portban edzett. 
egész..s�ges teslteJ fog,na:< a munkához. 

Eredményeinkkel azonban nem le
helünk elégedettek. Az 1952. évben 
legiőbb feladaturrk, hogy gyökeres vál
tozást érjünk el a je'.wtkezet!e'< p ró
bára való felk<észflésénél. ennek tuda
lál>an kell szervez.ni a jelentknéseket, 
irányítani az agilLciós és propaganda 
tevékenységei. a sport\örök és a-z ed
rok gyakorlati  munkáját. 

Ebben az évben az MHK &U!bályai 
szerint azok a dolgozók jelentkezhet
nek az !. fo'.<0za4ú próbák letételére, 
akik a mull évben még nem sa;erexték 
meg az MHK-jelvényt. A I J . fokozatú 
próbák letételére azo!< jelentkezhetne·.(, 
akik a mull év folyam4:n már elérték 
az I. fokozatot. 

1952 MARCIUS a, • 
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Sztahanovistáink párosversennyel harcolnak 
tervünk teljesítéséért 

� 

Nem elég azonban, ha sportkörein;( 
esa,k a jelentkezést szervezik meg, 
hanem ne,·elni kell dolgozóir>kat arra, 
hogy legfőbb fe�datuk: 5-6 hónapos 
rendszeres edzéssel való lelkész.ülés a 
je'.Yény megszerZ<!sére. Fel ; .. el! világo
s itani do'.ll('(>Zóinkat .  hogy e sportolás
ban való részvételük felüdülést je1 ent 
a napi  munka után és edze11é teszi 
őket a lhlkéért ,·ívott harcban. 

Vasutas szlahanovístáink a január 
hónapban megtartott sztahanovista· 
értekezleten terveink minél e'.őbbi tel
jesítése érdekében párosversenyre hív
ták ki ein,mást. A verseny eredménye 
során kiváló tel}esítmények szület tek. 

zaléko.s teljesítésével Gát Imre vezet 
Böjtös Ferencné, Északi Járműjaví!6 
OV és Patkós Imre Landler Jenö 
Jármiljavító OV művezetői közül Böj
tös Ferencné halad az é:en. Mihálkti 
László Budapest-Ferencváro.s állo• 
másfőnöke Rákosrendező ál lomásfönö• 
kél, Békési Reu;őt hívta ki versenyre. 
Jelenleg Mihálka László elhagyta 
versenytársát. 

f'igye lJ�nck fel maguk e dolgozók 
azo\ra a jelenségekre, melyek gátolják 
az i\\HK testnevelési rendsz.-r elől>bre
vite:ét. Sport.köreink, üzemeink vegyék 
rei a szor,r:; kapcso'. atot pártszen·ezete: k
ke', ÜZffi!Í bizottságai:i!l'<al � 1ávol it
sák el soraikl>ól azokat az elemeket 
akik gátlói a pártunk által elindított 
rnoz.ga lomnak. 

A folyamatos fel1reszü'.ésnél a jelenr!-
1-.-ezökel o:;szák l>e 10-15-ös csopor
tokba- A esoporto·{ mellé a sz.akosztá
lyo!, egy�gy edzőt állílsanak, üzemük 

legjobb sportolói. edzői közül. Fordít
sanak figyelmet a nők és ifjak fo'<0-
zolta l>b bevonására. Alakítsanak szol· 
gálatí helyek és műhe,yrészenkénti nöi 
csoportokat. Ez.e•, a csoportok h!vják 
ki egymást versenvre. A p róbákra ,·aló 
elöké·zi! 's,en kívül a sportköri vezetök 
mozg&;,,sana·, a ter, teljesítésre, a 
békeharcra. Nevelőmunkával hassaook 
oda, hogy a dolgozók a sportiegyel
met átvigyék a munkahelyükre is. 

Födi Sándor és Rédei Béla, a Há
mán Kató Fűtőház mozdonyveze(őinek 
párosversenyében je:en'.eg Födi Sán 
dor vezet, aki havi ki'.ométertelj esit
ményét 107, szénmeg!akarítását 19. 
100 elegylonnakii ométer tel jesflményét 
105 száza:ékra te:jes ileite a tervlrez vi
,;zonvítva. Loi:sei János lömozdony
vezető, Ferencváros Fűtőház és Ko
vács Míhá'.y, Debrecen Fütöház dol 
gozóinak párosversenyében elsö K.o
t•ács ll\ihá 'y fömozdonyvezető. Havi 
ki lométertel iesítményét tervéhez vi
szonyftva 1 13A, szénmegtakarítását 
10 2, 1 00 eleg-ytonnakilométer tervét 
106.5 száza'ékra teljesítette. A javí
tási költséget kilenc százalékkal 
csökkentette. 

A női forga!mi szolg-álatte-vök kö, 
zölt1 versenyben Hol:ósi Hajnal sze· 
gedi forgalmi szolgálattevő meg-előz
te Pasta Gizel l át. Szatymaz ál lomtis 
forga:mi szo!gá:attevöjét. l(an.yó Sán
dor szolnoki és Nagy Lász'.ó rákos• 
rendezői tolatásvezetök közötti pa• 
rosver enyhen jeleni� /(an_qó Sándor 
vezet. Békési István Budapest Ferenc
város és Németh Lajos, Budapest 
Déli-pályaudvar koC6imesterei verse· 
nyében je!enleg Németh Lajos az e:w. 

Az MIJK-bizottságok feladata, hogy 
megszervezzé', és b'ztositsáik az ed
zési lehet - égeket, a próbák . podszef'Ü 
és ft>gyelmezell keretek között Ht'.ó  te
lélelél }fa sportköri üz.emeinik való
ban magukévá fogja.•, tenni má,r az, é-v 
elején az MHK·rern!szer megs1..erve
zéóét, ha �zakembereéknek leglonto
sabb feiadatavá teszik az  MHK-munka 
, ilel&, akkor az 1951, évi eredménye
ket lúb.zárnyalják és az 1 952. évi 
fe ile:;ztési ten·üket teljesítik, illetve 
túlteljesítik. A sportban e'.'ért jó munka 
meg log mutatkoz.ni a termelési ered
mények emelésében, a béke melletti 
harcos kiállásban k 

Lokomolio SE Országos Elnöksége 

Kö!.:Sérdt?1'1'i rendele� 

A M.aqyar Népkörtársasáq Miniszter
tanácsa 1 5/1 952. (l t  20.) M. T. számt:i 
rendelete, az önkényesen kllépr5k és a 
feqyelml úton e'bocsátottak szolqálatl 
lakásainak klUrítésénSI, 

A rendelet értelmében, ha a szol
gá!au la.kás használóJ&.nak munkaviszonya önkénye8 kllépé,l,,e,I, vagy re
gye!ml határozat &lapján azonnal! ha_ 
túlyú e:bocsátás...c;a,I szünt mc.g, a hasz
nálót az önkényes ki !éµés, t'.ietó'.eg az 
"�bocsatás napjától számított, Jegre:Jebb 
fo napon be.ül lrásban fi,f ke:I hlvni 
arra. ho<?y a szolgálati lakást nyo;c nap 
a!att 0rltse ki. A fe!hivás a hónap bár. 
me!ylk napjára �zó:hat. 

A felhívá,s akkor Is érV<inye.s, ha az 
önkénye� 'kilép�_ il!etllieg az e!bocsá· 
tás nap,lútt�l szá.mitott J5 nnp e,!te�te 
után közlik. A kl0rftésre azonban 
Ilyenkor f.s nyolcnapos haU!ridlSt kei 
kilűznl. 

Ha a szolgálati laká.<1 ha.sznti,!oja az 
azonnali halá!yú eibocsúll'ist klmondó 
fegye•ml hatát"<YLat e:ien fe�•!ebbezésse! 
él, a lakás kiilrítésére csak a re1;eb
bezés elutasll!ísa esetében köte!ezhetö. 

lia n szo!!('t.il11tl lakás haszná:ója a rei. 
hivá.."inak nem tett e:egct_ részéu"e az 
alább! 1-end1>!kczések szorlnt szfrk.ség. 
lakást koll biztosítani. 

A szol gálatJ lakással rcndelkez6 kö
zillet köte!es az illetéke,, elsöfokú fa. 
kás0gyt balósággal közOlnt a lakás 
has:znltlójának nevét és családi körülmén)'eit (családi állapot, gyermekek 
száma, más közös háztartásban é!ö csa
ládtagok száma stb.). A lakásilgy! ha
tóság a közlést61 számított nyo:c na. 
pon belOI l<öte'cs részére szilkség!akást 
klutalnl és erröi a köz0lelet, valamint 
a szolgálati lakás használóját értesi(eni. 

A szolgálatl lakás használója a szükséglakás !<lutalásától számított öt na
pon belill köteles a lakást klilr!tenl. A 
végrehajtás köaségei a lakás használó
ját wrhe,J!k. 

A villanyhegesztók közül Széke:y 

György a Landler Jenő JárműjaYitó 
O\' és Gál Imre, a Felépítményt Vas
anya�avitó O\' dolgozója á:t egy· 
mással versenyben. Jelenieg 1 90 szá-

Kórós István. a hahani füt&liáz 
mozdonyvezetője, az, új premizálás i  

rendszer bevezetésével, yalamint a bér
ren�sel log,alkoz\'8,  a kövei'keZÖ· 
kel mondja:  • .A vasát területén az új 
premiz.álással a szocialista bérezés 
elve ércényesül, minilenkit az e/vég· 
zett mu11kilja ,,tán dí1azn.ak. Rákosi 
elvtárs beszámolója, valamint az új 
premizálás bevezetése e:ött mi11tegy 
50(J fori11ttal ke-Jesebb keresetem t>olt. 
a1111.ak clle11ére. hogy egy kilogramm 
zsírért sokswr 100-120 forintot kel
lett fizct11em• A bérre11dezéssel és az 
új premizálással kapcscuitban kerese
tem lé11yegese11 emelkedett, agyaJwk
kor ma már 3S forintért t•ásárolom a 
zsírt és kor:át1at11ul mindm kőzszük
ségleti cikket. A jó mu11ka jutalmazá
sát biz.o11yítja. hogy balesetmentes szol. 
gálat e etén nt1gyedéve11ké11t hac•i 
fizetésünk 20 százaléká11ak megielelő 
külön prémiumban részes ülii.ttk. E11 to
vábbra is bízom a párt és I?ákosi el�•
társ gon.doskodásábwi és touábbi jó 
mu11kác·al igyekszem meg/uílál11i a szo
cialista bérrendezés és az új premi
zálás beuezetését". 

Orömme' hallgal'tam a rádión ke
resztül Rákosi elvtárs be.zárnolójál a 
jegyrendszer 111Etgszüntetéséröl és _a 
béremelésről - írja Karácsony Jo· 
zsef mozdonyfűtő: Az új prémium 
bevezetése még jobb, fegyelmezetlebb 
m1mkára ösztőnöz be111ui11kef. A pon
tos, fegye'.niezett munkának mef! is 
t•a11 az eredménye, Az elmult hónap
bwi 900 fori11t utazási és szénprémiu
mot kaptam. így mostani keresetem, 
500 fori11/lal több a bérreruiezés elötti
ruil. Nagyba11 lwzzásegit az odaadó, 
fegyelmezett mu11ka elvégzéséhez, hogy 
mi11dig kipihenten megyek szolgálatba. 
amióta nyolc hónappal ezelőtt két hold 
földemet átadtam a termelőszövetke• 
zeti csoport/lak· Az új fizelésretulezést, 
a jegyremiszer e:törlését, életszín
VOntllunk emelését becsiUetes, szorgal· 
mas mtutkával fogom pártu11kn.ak és 
szeretett vezérünknek, Ráilosi elutárs
no.k meghálálni." 

Le�jobbjaink versenye tovább fo. 
i}•k. Erzhk, hogy a párosversenybö: aL 
év végén bármelyik kerül ki gyözle. 
sen. a legnagyobb nyertes a dolgozó 
mag) ar nép, az egész magyar vasu•.as
ság lesz, 

Levél Vass Bertalan elvtárshoat 
Kedves Elvtársi 
örömmel érte ültem, hogy az őszi 

forgalmi yersenyben a „legjobb ren• 
de)kező lorga ,m1 szo:gálattevő" cí
met nyerted el. 

€n is i gyekszem hozzád hasonló 
eredmtnyeket e:érni. Rákasi elvtárs 
�zülelésnap:jára vonat forga lmi tervem• 
nek az addigi 85 száza,ék helyett 90 
százalékos teljesítését vállaltam. Ezt 
már február 20 án elértem és azóta 
i1ITekszem azt tú:teljesiteni. Eredmé
nyes munkám alapja a szovje� ta
oasztalalok gondos tanulmányozása. 
Szoros kapcsolatot tartok fenn a terv
hivatalnokkal, aki közl' a feladott 
elegymenny iséget, továbbá a menet
irányíló,·al és a fütöházi mozdonyfel
,·igy.iizóYal. Brígádom tagjaival már a 
szolg-álatbalépés elölt megbeszeést 
tartok és a kapott érlesíléseknek meg
fe'c·'.öen a munkát az e2ész szo!gálati 
idöre meg-szervezzük. 

Munkámba n azonban nehézségek is 
vannak. szerelném. ha ezen a téren 
seg!tség-et nyujlan ál. Allomásunk?'1 
a koc·i!artózkodási egységidő tel 1e
sítése meoy nehezen. Szeretett vezé• 
rünk 60. ;zületésnapjja tiszteletére 1 05 
százalékra vál'.al!am a tel jesítését. 
nzonban ma még csak 101  százaléknál 
tartök. \'állalásomat min den körül· 
mények között te'jesilem. amit azon 
ban nehezen fogok elérni. Ezzel kao; 
c.solatban kérlek, hogy közöld vel m 
módszeredet, hog-y munkáma) �red· 
ményesebben tudiam véeeznt. 

H.\CK JOZ EF 
forqalml szolqálattevr5, Békescsaba 

A Kózlekedés0gyl Mlnlsztérlum 
és a vasutasok Szakszervezetének lapja 

Meqjelenik havonta eqyszer, 
Szerkeszu • szerkesztO blzotts&a. 

Laptu!ajdonos: 
a Közlekedés0gyl Mlnlsztérlum 

1. Vasúti Főosztálya és a vasutasok 
Szakszervezete 

BudapCllt. VI., Munl<écsY Mfbéty.u. UI, 
Telefon, 1 13-887. 124-$93. 313-74.._, 

Kiadóhivatal: Vll" Rékóezf-111 54. 1 

Szikra t.apnyomda. Budapest, VIIT.; j 
Józser-könl t 5. 

J'alellls ayomdavezeWc Kulceár Mtb&lj., 
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Versenymozga/munk megjavításával ünnepeljük 

szabadságunk születésnapját 
Vi lmányi elvtárs 19  55 második  negyedévi tervén dolgozik 

A Landler Jenő Jármüjaví ló O\' szervezte meg, hogy felesleges moz.-
, 

egyes munkafo'.yamat végzé,ének meg• 
dolgoz<ii nagy,zerii ercclmén) eket L'r- d 1 1 : a toi"1t 1 1,• kel kn vég zn ie. /1 mun- gyors-í tásához , ezel. A Röder-moz• 
tek el szen•tctt yez,:riink, J?ákosi ka megkezdése előtt a megmunkit l an- �a lom k<111csán eddig hal ál képzös 
e!\'liirs szii'elésnapjának l i szle'cté•re d<\ darabol,al gépéhez szál litJa s a té·: jesitménvét emelte 65 száza lékról 
kczdemén, ez,•tl wrsetl\ ben és most kész munkadara bokat ,zál l i tcímunká- 1 1 0 száza ékra. 1 ·arró lsldn á tképzős 
t11\"ább r,;lytatják a 11<;111.,, \'ersengé,t sok ,·iszik e! onnan Gépét mi,r közel 85 száza 'ékról 1 23 ,;záza 'ékra eme!te 
ápril i s  4-r. felszaha<lu lá,unk heted k kél é, c  szo,·íal bta megörzé�be Ye lk. le jesítmén1 ét, múrdus 2 1 -én beiejezie 
�\'ordu'újúnak 111l' · tc·1 mt-gíinnep · p:-,Jre. a polj,1, gondozza, m in t  munkatársát neg-yedévi ten·ét s máju� l · re vá · a · ta 
\ p§rt és szereteti yezériink_ Rákosi A munka megg:, orsilásara apn.,bb máju: _ l 5- i  

_ 
. terYéne� . _ t:l jesil é,é:, 

eh·li,rs ir,,nt érzett hatúnalan l el ke- é,zs1.eriisi té,�ktt. új ít ásokat , ezctel t 1 ,lm�."-'!'. el\ !a_rs k ,m,1gaslo eredme-

H ét év\'el ezelött l (M5. ilpri l is 4 -én , 
a d 'cső-éges \',;rös l ladsereg a 

h 1 t:cr i -fasizmus é-- magyar cinkosa i k  
utol,ó maradván,a . t  ! ,  k i, erte ha
zánl.; iö:djér51. .\; é\·századus osdrák 
f>..;, német einyomil:-, a mag-yar bur-
7.�-lázia kiz�;;ikm�n� ol,¾sa alo: \ égleg 
!elszabadu lt a dolgod, ma _g-yar nép. 

\z elmu!t hé! év a l�r t  m mag, ar 
, asulasok. a Szl,\'jctunH) önzet en se• 
gitségé\·el. párlunl\ &5 Rákm,i elv. 
tár, vezetésé\-el . sul,a n<'m l á tott 
munkalentlüleLlel. a Szlahanm·- és 
egyéb versel'' ymozg;1 J iruü.: kistéle,$íté• 
sével elért errdm0nycink a lapján hoz
zitfoghattunk a �zoriaPsia , a:.ut íei 
ép itéséhez. A hős ,zo\'jet sztahano
, ist(ik .!:!\'a kor a tban muiahák meg-, 
i1011:v a , asú 'n it l  nemcsak lehel. de 
szükséges ,s a régi elarnl• normák 
megdöntése. amely,•k a fejlödé-. a 
,;zoc·a! :,ta építés akadály a:ni \·á!tah. 
Pm111ir1 és BluzsPnflv el\'lársak sze-
mélies segíbéga lehelö\·é telte az 
, .. WO l11lo111é1ere., · ,,, a .,2/J/JO /onná, "
mozgalort> i!kalmanbál és k iszélesí
tését. 

Eredmémeink el<'ré,ében a swvjet 
el\'lár,ak · segí tsége mel lett nag,
Je!cntőségű mit dolgozéi "nk verseny
mozgalma és eg:, eg) ktemelkerlö e,e 
mény évforclu lojára lett \'Ú : l a iások 
teljesítése Ezek kö1.iil kü iöniis fon
tos�ágú Rákus, elvt!irs 60 szüleié-
napjára lelt lelajún lások teljesítése és 
a versenylendiilet továbbv itele m�rt 
e7, az i döonnl jelent :  \'a -utunk terü
letén a \·er.;�,n �1tn-:J1.ialmak á l l andóvá 
iélt>tét 

Az. állandúsPcrtt rnunkaver,enr, a 
szoc1a·bta kütc rzc- bégva la Ít· 

Svk leljesitésc. a vcr,�ny helyes szer
yezése elősegítője a lerwk teljesíté
sének. ,\z egy('S ver'->cnymozga1nH! k  
:;:zé!P.skörü � 11,;aimaza-.a n�!l,ül a terv-
tc)esítés 1eh�<c! 1 (•n \éi -..u tas do.g()· 
z6:nk lf1 tva ennek jele-m,';,;�g-ét. csal 
l aknzlak a kü lönböző ,;zo,jel és éien
járó magyar dolgoz<•k munkamödsz.e
reine,k a lapján el ind ilott mozgalmak
hoz. -\z eredmények nem maradtak el. 
A péc"i igazifatóság terülel�n vala 
mennyi pfilyameslcr csat lakozott a 
Deák•mozgaío01hoz, a i iz "Jrn i do!o,>• 
zó� 9 1  szimtl(l;a ped 'g a Km·,i l j7>v
mnclszer al kalmazásához , ezá l ta l  3-5 
szá1.al/lkkai <'mel kedett teljesitménvük 
A Gazda -muziralnm bevezetésé,·el mil
liós értékkel galt!agi•júk ál amu kat'. 

A :asufas d ... lgozc!k tud ják, hogy 
munkaJukka-L termelekeny sfgükkel sa
ját országukat épít ik. tudják, hogy a 
munkaverseny a szocia l izmus épílé 
sének a 'ap ja és dloga Ezért fet t 
nagyrésziik felaján líist a március 9- i  
ver,eny ui:in április 4-re, hazánk fel
szabadu lásánpk évford_u lójára, május 
1 re. a nemzetközi munkásság ünne• 
pere. 

_filbb szolgálati helyen azonban a R
;

1kos! . <'ivtárs 60. szi't!etésnapjára lelt ' �l l� la,ok utan a lelje ítményekben nehan) napos hanyatlás á l '. t  be A helytelen versenyszervezés kövelkez té 
b�n a IT!árcius 9-i fel a j ánlások teljesíle,e utan nem leltek a dolo-ozók a_wnnal  _vá l l a lúst_ í1p ri l is 4. és május 1 l hz!eletere Pedig ezek a vá l la lások annái i� inkább jelentősek. meri első negyed�vi !erviink utolsó. és második �egyedev, tervünk első napjaira esnek es nagyban hozz.'tjá ru lnak ahhoz h�g,r már _az„év elején lerakjuk a;, l .b-:-es don!? leryév győzelmének sz, !ar-d a lap 1nt. 

ff eiylelenü i megengedtuk. hogy 
. . . , azok i8 tegienek . tqabb fel-aJan!asokat. akik korább, vál la lásai
k;it nem lel_jesítellék. Ezt ,·ersen\'mozga lmunk további id,'lszakában fel ke!I számolnun� Csak iikkor teo-venek a dn'g?z<\k újabb dl la lúsokat, ;Ín'kor a _  korabb1! maradékla l; ,nul teíjesítet tek . 

,\ ver,;,,n, eo-yik e dilőjének. a verseny nyi 'Yán�,ssáJ:?· ak biztosítása t�roo_ sem értnk el ke!lö eredményt. 
�etleva ·as2;!olt_ul; a versenvsz.ervezést es a� e l lenorz_es\. Dul.ft'Ozóink egyré�e a . _ma:rc1us_ 9:'. es 1<1f!.a1>riiís • 4-i fei a1anlasa 1 de1en nertt érle$/i't val !a -la_�a �eljesitésének · : sárol; ennek h;anyaba,!, n_e_m kar,: ú iab0· ösz!önzest_ a __ va.la as 1;11el bl le! jesitésére A legtobb szolga 'ali helyen me11"elége_dtek a,zzal, hogy a versen\'láblára k�"La_k a leg_jnbb eredményeket" \z  ön �orhegc,ökkenté,, az eg}·es mozgat -

makh,in e:ert eredmények le!jesílésé 
röl. a ,cmarad[1sok okáról azonban 
ml'lycn ha: t ga ltak. .\z i r!őről : déire 
Ya lr) �rték� tc.. a doJg-uzcík eredmé• 
m einek a :emaradáwk okának n,  ·t 
,·�no:,�Úgr;.i ho-zúsa ped;g- e!rnge-d

°
he

�e-1 en ft1- ' télL"'e az egész.:-ég-e ... \·er..;env
mozga,\;1tmah \ ,·erse-n\·szen �zés 
!wli te:,,n,ég-t ·mutatkoz k meg a ;\\ \ V 
Fe:ép i tmén y i- é, \"a,anyagjadló ü\'. 
nél .  ahol a \'c.i ; 1�dásokal ug-yan 1cljesÍ· 
tdté!,, ;1 ler\'lelje,ítés terén azonban 
1,•nwratlta-k Itt a Yá l !a i.isok a terv 
ie' bontús 11 : ú 11\ 'úlrn11 nem a ten· lt-' ! •  
1e--nc--sert\ az iize111 "zííkl,;err�z.trnet· 
.,;,zf'tének iel!-iz[imo úsára irán\'u l tak. 

,edés vezette \ 'ilmá1111i Tibor munka- be: it• l f<>mi készü•éket szerk<'sztel l ,  n \'etro _1g,· _n 1 1 . a tkozoll · . 
érdemrende, esz!t•rgii y ost, iilé,es ler- me , n, k sl·� i tségével meg ittdlö gvor- . .. •� part es a ,zakszervezet seg,t. 
\'ének eredményes befejezés·.;hez. _ . 1 • . 1 .. - : 1  sege,,ef, a szoc•1et fapas:zlalawk al/wl• 

st ,1\lt mun "1Jd · ma::ásával a vállal/ lwlámlő előtt be• 
\ 'ilmúnyi el\'lárs ápri  is 1 t : sztele- A sw\'jel ,zlaltano\' is lák munl,a mód- fejezlem 1955 e-tső negyedévi tervemet. 

tére \'a la i la I D.35 r' ,(i JH'g\edév i lt:'r · szertt lanu '. ma 1 1yotta. a Bikov•f6:e Fállalom, hogy májas l tiszteletére 
Yének hefejezését. \ 'á l 'a 1ás:ít - halúr- 111,.ral iv  késköszörü!ési mtídsz.er a lka\ - második negyedévi leruemei 1eljesiiem 
idiJ elé!t( -

. 
�Hi

.
rrius 25-én leljesiMte. 

/ 

mlósa ho�1.ú,eg 
_
_ í!elle _

" .1?"
_
'1�. _ for_git�á: s azon leszel,, lto{W 11/Íllél több 11/UI/• f i a fe' adala inl,a l mara�lékné kül 

teljesíle111 a ka rjuk. �, 111' a karjuk, ak
knr a márciu, 9 i és a�  ápr: J is 4- i  
ver>1·n,· en•dm.Cn,eil tO\·;ihh l«·lf  
, nniink. a b an yos:ag-okal ped !! u,ii
kt'réb,,n iel kell sz,,mninunk. 1 la ti-

Et!V reg-1, e:-: 11c-.esz:erg·;Jpad.11n d1
J go• nak mC_t[llO\ c h.�:,ehez. a \ aga:-,J seb�s katársamnak átadjam llltl!llrnmóds.?e-

iik.  munka dejé-nek mindl·n per\.·é-t i�r• �g megg-yor,íl&sához. � ég, es kes- remel. hOJ.:,_t/ ezzel is erösilhessem :!,.Za
melö munkára iord llJa. ,\\unl,újút úg-y• tano rendszert a . ka maz s!é1>é11 s ez at bad ltazúnkat. 

g� iclllht' \"t>s:-ziik azt .  hügy nem egé. 
s,en IO sz{wt lékka ! k':;ehb furga lmal 
kt>I I lebo11yol it;i 11 unk. m nt  a z  őszi 
c...,(11.::--f,1rg-édum dején, ha tud juk. hogy 
nap<-n ta á t l "g  6ílfl koc,; :lú,nnJ al kiiz 
diink. akkor nem tíirlieiiink oiyan ha
n , ag munkál. m'nt pé'<ii,u l  G, éirh<n 
megtiirlént, :i hol számadáseh·it l aszlas 
m iatt, 2 1  -napig ál l t  eg� koc�i kira
kat lanul .  Len,aracLbuk muüi tkoznak  a 
munk;{-.. Eh. "--Zeméh .._zái! ító Yonafok 
kP:-tésének ,.::-;ökken :.é�e terén 1s  . . \hl•oz, 
hogy a 111úsodi k  negn!d<!vet rC' a rfo1:.· 
�rlg _g·a l .  hanvtn a ten·teljesíté:--ben elií-

.A ,·á l la láso� i í1 l teljesí tésé,·el segÍ t j ii k  

ha1· 1n ad i k  te1·,·é,· iin k  sikerét  
A ,·a«utas do'gozúk 5zu,· 'a bla köle

't>zettség\·;.i lt1 á:::;Pk tú tt:'ljeoítú,é\'el. az  
az  e'sö negvedévi tery idiie'i>tt 1 

',andor miita, yiőnök és a re,zonyeze-
1 

ul<ttiítások pontos ,·é
_
g
_ 
rehajtásárnl. t3-J 

tök a len időben \'a ló  felbontiltiá\'tt l .  száza ékra le.jesilelte. 
az any age át.is 1>;z1o�itásá , a '  és mii- A MA\' I-l i dépílö L\ do:gozói már• 
,za•,i 1anúc,,okka ' segit,k az iij :"1 bri- c 1us 24-én te _iesilették neg}edhi ler
gádnl ,·iikel. A ya l !a .a l  é'enjárói közü Fóris 

rehn ln·<lnt kNrllte,,íik, á mozd1111 1 ok 
mini)�égi k�1rhé1ntartásá\'al. a szofg:!
hit íig-,:1k szoros �g-yültmiiküdt.::--t,·:."'-' I , 
a ,·onat;..é:--t'-,f:\-kt>l me(T kell akndá-
l �  uznunk �tm tiírhe-ti�1k o!\an mun 
k;í t .  m:nt  anflyl:'llt Pá!ja!;._•i 'tajo, do
r lf!J mnzdon, ,•.:-ze-tii és Híti)ie. Kokas 
S{lndnr véQeZt<'k. a k�k mozd,m, ánrH 
\:Íz h 'ún! Úhan kaz,inhig-yu'.á:, ;í l l i  e1i), 
,·nnalJuk 1 72 percet késelt. a nemzet
g-aztlnsi1g11ak t í1.ezcr h,rint kart 
okol'.lak 
M {m,dik negyedéd ten·ünket csak 

úg1 tudjuk haláridii előtt lel je
. síleni. lm a 11 :ányossiigokal fcl ,zám1JI 
J uk. kikü,zöböljiik a versenv leriiletén 
mutalkozo kampirnyszerüsé.gcl .  ha 
tervünkl't mind,•n nap teljesít j iik A 

beiejez,Osével iinneplik ápr ' i s  4-él. 
hazáni.; �Qna,i-,obh íinnep�t .\ h{1 'a  é� 
szeretet je éii! Rh/11 Béla. a K el; 
Fiitélhciz  szta itano\·islrt nt,JZcl...n y  aka. 
losa man-:us 20 r.n 1 2  lagb ú lo iijú
s,1g1 brigú<lot a akít ,•>tt. .-\ brig[id iagjai 
e-:hi.l ! Ú rozlúl,. h , )g-\ ápn :s  --1 i i 1 1 1 1t.'t1é· 
hez 1m,, · tt:.an \ �_,zik l.;,i n1�zíikel a ll'r• 
111t:'i:unun'-1;,p \\ega' 1ku 1 ü'.'Jul\af :,,q;: 
t ... :le a p:ií l  {:� :,Z.i:lk!'3zt>-r,�  zf'-

t
, rrw:r� d 

t;i\ a 1ehe! iis�t!C'� . ho�, a.z n I br,�;,d  
it• a j. 1 1 1 1.'tséit 1 e · ie�íll1t•,-,e \ brig:uJ 
HH!Í<li \ tt · i a ' t it l, 

Rich e l v társ a brigád vezetöje 
élenjár a példamlftalásban. Az. ei· 
mu:t napokban 300-400 százalé-

•-0s teljesítményt ért el. 
To\'úhbi ct':l.; i t íízt:�e-ik. o·n1 1 1  ered 
1, · , , ,� l,rt , 'rni hog,· pé d,1képii :í 1. 

h 1,,,111ak a lutdtáz é,, a ntiihe·, d•>I 
g ) J. · )  t>:ttt. íg·y bizon.� itjúk be: hog� 
ct µ(·1 r , ._,zt•tt'-.i.:, l-' I h� · ,·l!::--?11 hasino-. it ·  
já 1, a S;.,l\J<tun:,; á l ia l  ad, < l  szabad 
súgül. 

,\z ., c•na,ok. rendezö pá . )a u<l, arok egy 424 es m-0zdony idöszas i  ja 
vílását április 4-re terHn íe iii. dt) gvz/1i ponto& sr.u'.gá :a ttéi.e 'el meg

Ezzel a , á , 1 !:ís11kka a iiókműlw v ró\' idí l ik a tolatási egységidéil,el, t C1 ! 
do gm.< > i  upr i  l i s  l-re le  iesit ik a má,Ó- t� e, i l ik  a terwt. Békis,sal>a úl  omá• 
dik nein <'M,· e s/i ha\'i ten ,; l .  ,1,11 V,,,,u 1 .a jos sztahano\ista lola!a, • 

A brigitd tagju i  mindi'P nap a wzdéí és brigádja 1 1 5 szi<za'ékrn Yit 
munka beiejl'zlJ,e :  megb\'.'..;7.é ést tar- fl 1 lí1 é� :?;i•L�n -1r1ár ! ::'2 s1.áza t"kra tel• 
t a 11ak, aho: t.�nekefk az e·YL;gzett .mun- je-.shette a ftij!aqos k .. c::::;mozgatást A 
l\úl, mrghatározzúi..: a köH:tkezíi nap teher,·ona:ok menetrend:::Zcrin i i  1ovúb
ie'cHlata i t ,  l'lö1,é�z í t ik  a sz si�ge:-:. an� l - hítá�at 71 -.,záza!ékra nt l · a · t ák  és �:l 
g·okat . A p.:"1rtc�oportbiza · 111i kör:,eI I� Si'-éiZa ikra t� i6iie-tték Tól/1 Kúlman 
nii  se�it1 a br ig:id tagja i t  a ie rPeru _\1·.,;kolc szern�'ypi.i :yauduH guritás\e• 
proh:é11{, kba 11. A pártszervezet és ,1 

1 
zetöje t ;l:! <>Z:iza'.ékra teljesi:ette a er 

tiZé-lk�1.C'"n ezet be�zf1111'1' t a ljct i"ket mun• ,·pi. S:11r,.1a ,· G , u 1a sz.o: g-á'atvezetii 
kájukrcl és tod bhi sei::itségel ad. Bor, váltúőr a ko,·.,imozgalás eg) st•gidöt at  

Rezső művezető a l t a .  ,ezele!l komp:ex
brigád 8000 forint értékii új aryag 
meglakaritásiil \ á la ta .  Yá · a ását más
félezer ior int ta l  t iUe:jesilettc. A szé• 
kesfehérYitri ápité,,·ezetöségnél az 

Orosz ácsbrigád. -zsa 112 ásnál a fa
anyag !izenötsziin felhaszná· ásá
, a l  közel 7000 t1fr'nl frlehü anya-

got tahantott meg. 
A Land'er Jármiija, 1 o do gozói eddig 
köze' három és íé'.•1:i io érttkli á rut 
lenneltek len·en ie.iil . Az üzem é en
_j :i ró do ·gozói közü Albert, Gyula szta
liano, 'sta e;zlergá . yos u1ájus 15-re 
\'á , la l ta ölérns lenének bdejnését. A 
szovjet munkamódszerek a lka 'nrnzásá
,·a ,  l &l száza 'ékos :íl : ao-eredménnYel 
1 954 november ha, i ten·é7, dolgozik'. 

Ezek az eredmények ékesen biz.onyit
já k dolgozóinknak a mun!<é11oz rn!ó 
meg\ál lozalt \'iszonyát. a melyet a fc'
<>Zabadító Szo,· jetuniónak és dicső 
pár unknak köszönhetünk. ez a munka
endíi "et a h{1 a meo-n\·jj\·irnu·ása a 
nag,- szoyjet nép é; ·· bök� \·ezére, 
Szi,i in elvtárs irát:l. 

pá:t- és szak,zerwzeli wzetéik el le1 1 -
iírizzék, -..egi{q:1.,; a �zal,P1na ! · vezelÖ· 
ket, hogy a műszaki fellé,elekcl b z 
tosilarn tudjúk. a ter\'eket dolg-<>l!Íl,·g 
folbunts:1k é.s a , ersenv n\·fJyfino..:sá
gál h:no�itsitk. Edd'g ·mea'.eJé„edtiink 
�z-zal 1 hogy a míi!>zak i  veZ�töket b�
v,m luk a n,rsenybc, de nem nézliik, hogy a müszaki felté1eleket biz tosit
_iák e. a tervek fel \'annak-e bonl\'a. 
Munkánk tnk;ibb el ieniirzés, m int se
gítségnyúj tás volt A szakszervezeti 
választások idején feladatunk. hog, 
ol; an, pi1 rlhoz és a dolo-uzókhoz híi 

A 

a 

vonóero tel ies kihasználásával 
szállítások meggyorsításáért 

n;.k. reg-geli és délutáni csúcs
forgalom dején nem közlekedhetnt'k 
ez<'k a !h,,s,ú ,zerelvém·ek. mert az 
á l lomások szűk befogadóképessége 
nt 0at t  •0ksz<>r meg ke;' o,zlan i  a ,·o
natol. am i  zavarná a személyfnrg-alom 

!.-bonyolítása( Sokszor megtörténik 
hogy kel lő fékező hiim,·aban túlsúh os 
vonat  nem tud a féki'ilon be'.ü m·eo-
a l l n i. A hos-zú kocs'sor az a ránda";,, 
könn vü motort elör<'to' ja é, könt-
1n-en baleset származha t  

káderek heriHjenek a• s:akszen;ezeti A [ leh·iérdekU Vasutak tl , lgozói át 
sz.en·ek é'ére. akik ebben a munkúnk érezték. ·hogy eriitelje-en iej :ödii nép
bffi segítségünkre le;;z.nek. a párt- gazda,águnk szá . l i tá, ,  ieladata·nak 
szer\'ezetek i rányíliisá\·al odahatnak, r{1juk eső részét t�ak úgy tudiák ma
hOll\ a \'_crse,:iymoz!;!alnm ten'n eddig radékta lanu !  nig-reha jlan: .  ha a \ onó
mutatkozo h1anyos-.agokal tt'ljPs er.ré crü te: ies kiha--zrdl i1�ával  lov<ihhíl j(ik 
sz?ben fe l,zámoljuk. ten-eink lelj;',;. a szitl l í tii,ra f., ;;dott á ru i .  \z új�rl. 
tésének ú l j i1ból ;1 p;irtszervezelekkel a j„hb<'rt. a nag-rnbh !e,Jesitményér! 
és_ a miiszaki vezetőkkel karöltve, \ aló lörehéslö! i, lhat\'a kt'resték íel 

A jó együttműködés biztosí tja a további e1edményeket 

m 1 1den akH dá l 1 t  e l távol ítsunk. legjubb dolgozc', ik. a g-öz,·ontalású 
Sokkal nagyobb mértékben kell b,, . ' asút é,enj,írri mozd<>nvvezetiíit. akik 

insítanunk a szovjet módszerek szé a szo,· jel ·1apasz l a la toli aap jim e! ·n
lesköríi a lkalmazás.át. meri csa-k ezzel dí!nt: .'1k az „300 l,ilomélert>s" és a 
tudjuk eredmén\'einket iodbb\'inn· · . . 2000 tonnás"-mozga lmal. \ fülük át
ma többe-t termelni ponlo;abban köz_- ,ett tapasztalatok a !ap 1án szült>tett 
iekedni. mint legn�p. meg 1 950-ben a H É\" vona!an a 

A munkafegyelem terén bár javulás 
l 

,.:l50 tonnás''-mozga om. me' vnek fö
lapasztalhatci, k?rántsem je!ent,i az t, felada,11 . . a rnnó�rii legna �\'obbíol,-ú 
hogy ezen a lenm minden rendbt>n k1haszna lasa. az aruk gyors, anwllett 
van '\ fegye!emlaz.i iókkal szemben hiz lon.águs !nvábbít:ísa. 
mig ma sem járunk el ke' !ő erél iwl 

1 ,\ · · 1 80 ''30' l · 1 - bb \iem úo\· t�ldnf i li•k ők,,.t . t · · r�g1 . -_. . .o�urns egnag�o 
lé-iink �iék eit .\loo- � _. _ _  rr.' 111

_
1 e:n�e- terheles. m,1r. a 111 1 1 .  le, mert az i\n •u -

. .. '· 
. .�-hde���unk . a_Zfril .  dat<:� d ·1Jgr,zok \'{i l l H l ! {1l.: a :{50 lnnna 

(':rne; i:k r
,
el l,e�nl_ a_ szegient;ibt

"_
\�· lonih�itását, 15 (d lomfter heiy"Tt 25 _ 1 up;,1...., 1 a . e:-. _, a1 1uk h_og\ ml�Q°\ (1 k lorneter '-<.•be�:-t:o-apJ lozzon a munkahoz va lo \"i,;zonYuk --..r-. 

A í,•n l i  akadályr,k azonban nem 
jelenthetnek akadá lyt, a mozgalom 
előtt \ napról napra emel-kedií úru 
forga tom megkövetel i .  hogy a vono
erö teljes k'hasrnálásáva l közlekedlcs -
sük a rnnatukal. a bizlonság-os ,zá l 
l í t ;á-;  halúrán bel ül _  Ahhoz, hogy ez  
a mozgalom erőteljesen fei liídjön lo 
\'úhb. 

sz üksége, a iizikai dolgozók 
mi.iszaki értelmisé gieli még 

rosa t,l, eiryüttműködése. 

és a 
szo. 

--.za h.a:.zonkén t. motoronl,én t Amíg twin ii l ' í tjuk í-iket úav a do r.!o Ma már a mozgalom eredménye-
zó_k elé. m'nl  eredményii';,°k gállöil. ként a te:jesílmény átlag 6_700 

más és mü, az a menm iség a mehet 
IT!Jg nem _vá l t juk  ,·a !_�ra Rákosi elv- tonna. üzembizto,an to\"ábbitan

.
i tudunk · \ 

ta r_s s1.avat1, hogy „lllrheletlen leg11e11 .. felső terhelés' "�ta· r h szanwkra az üzemben a lé!{l,ör" ·ad- sol az óbudac....F· atorigá.) ,,ma s:.rn - "" meg a iá ro1-ása 
dig � munkafegye'.emtazítók ái Íandtí kaszon. a-hol a pá lya le jtvisZ0nyai ezt mindenkor a miiszakí dolgoz.ók fel
a-kadalya, leswek tervünk teljesitésé- m_egen„ed) I< . _nem r i tka az 1 000 tnn·• adata A moforveze-tők. von<1 lvez.etők, nek. · · · · nas lelies1!meny sem. , fékez." . . . . . . 

_
Vezesse!) �ennünket n . a . gondolat. _ A  túlsú l ios továbbítás á i landósítlí-

01' tenrn,a1oia pedig az. hogy a 
h?g) , hazank _ _  felszabadu: asanak hete sat azonban sok körii lmény a-ka,lá• legnagyobb a ldoza-tkészség-o-el és 
di\ �bb

fordu
1
lo_1 al Ú�_Y ünn�pel iük leg- l yozza. Legiöbb <'ka az eredmények 

I 

éberséo-o-e:. a vonóerő le'o-nag:óbbt k · me, .0 . an. ,a a hian_yossagok fe!szá- továbbfej lesztésének ·a réo-:. 1 9 14-es . • �� . . "' · . 
0 u 

molasft\'al len·e,nk m,ndenn_ apo, lelje- gYárln
.
1ányú moloro!· me', :;-kb . !,, l rnszna 'asa , a l  btzlosan sr.,i " itsak a 

~íl' · 1 J • t 't k 1 9-•J 1 · · · '· • e en a sz1-
� e:en' , 11' o,1 JU  · a-z e,_ es er\'· �et�lések _l�! terhe,é, esetén kiégnek nyersan)ag,lt és •parcikkekel. ,ag,·-stkeret. es 1g; egy1dore ha,zná lhatatlanná váJ- ban elö fogJa •egi!eni a mozgalm

.
a.t 

a küzeljövöben üzem b„ lielyezé,re ka
riil t 1 4  új molorkoc,i. 

J\\egál lapi lható. hogy a J50 tonna. 
mint legnagyobb teljesílménv ma 
már a múl té. \ wll I ÍÉV doigozóí is 
eredményesen a l ka lmaz.zák a szovjet 
munkamódszereket a túlsú lyos \'utrn 
tok to, ábbitásám\ 1 0\ anokra. mint 
Serényi Ba l {1zs. ak i  e l indítója és ha• 
zaj vi,zony!atban tov:ibbiejlesztöje a 
,zn,jet tapaszla laiolrnak. Máli Deme
ter koc:-i · fC'ndezö briFiJd i ct ra. al, .k 
1 .38, Dudás Béla ·és ,' 1011 ,,tari �j-0s, 
\',>natvezetők brigádjára. a k  li 1 29 szá. 
zalékra teljesítették ,·1i l la l {1 ,11 kat, 
büszkén tek:n!enek a dolgozók Az 
ilpr i l is  4 - 1 v{t i la lás teljesitése · u tán 
újabb vál la 1ásokat leltek, az élenj;in$k 
A budakalászi ráJnif�1 1 1 tart�&tól 
Gromrsik József laka l()s. Sz-ún(ö Bélai· 
bádogos, vaiamint a szent�drei mo
toriavító-bri1<ád. .5!en járnalr ebben a munk�?an, •�en tudj:ik. li'i}!v csak a le, me.ekenyseg- napró'-napra ,·a ló 
�me:_ésé\el . erősíthet ik " cfca ! ill� ep1ln or,za gunkat és a növe ·ő Me, 
láboct. 

• 



A VA-SUT AS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL iC 

SZOCIAUSTA V ASOTtRT 
...,.. 

Hogyan használták fel a vontatási párts,cnrczctck 
az országos agit-prop. titkári é rtekczlct tapasztalatait munkájukban 

az oktatást, aminek meg is van az 
eredménye. Lényeges javulás állt be 
az utazós1.emélyzet oktatásba valo 
re,zvételénél. Rendszeresebben járnak 
a politikai iskolákra, számos helyen 
azokkal a dolgozókkal b megértették 
a tnnul:ís Jeientőst<g-é(. akik idáig hú
zódoztak tőle Például a bátaszéki 
lütöházoál a középfokú politikai isko
lán 20 hallgatóból ma már 17 1 6  

rcndszere,en megjelenik. köztiik olyan 
,s, mint Csú,zár .János mozdonnezet-5. 
aki az értekezlet előtt egyá1talán nem 
vett részt az oktatásbar.. Ez az ered
mény annak tudható be, hoin 

a pártszervezet, a népnevelők mel
leit a politikai iskola hallgatóit Is 

bevonta a felvilágosító mun
kába. 

Az elvtársak elbeszélgdnek a hiány
zókkal. Nem azzal kezdik, hogy miért 
nem Jössz a politikai iskolára, hanem 
elmondJák, hogy mit tanultak a leg
utóbbi fogla lkozáson Aztán rátérnek 
arra. hogy milyen sokat mulaszt az, 
aki nem jár oktatásra. 

AZ E L\IULT HO'IAPBA:. 1 iit��i 
O,ztaly országos ai.:it-prop. titkári ér
tekezletet tartott, ahol megtárgyalták 
a fütohazi pártszervezetek nevelő mun
káJal és a 5oronlévő feladatokat. Az 
értekezlet óta a iütőh:izi pártszerveze
tek nevelómunka;aban komoly javulás 
tapa ztalható. ,\ Hámán Kató í-űtő
ház.ban az értekezlet előtti három hó
r,ap alalt 27 moz.donyfekYemaradas 
volt, az érte-kezlet óta �-et loo fckve
ma„adas sem történt. A szobi vonalon 
meg zC. t a munk,b- és személyvona
tok késése ,\\indezt úgy érték el. 
hogy az értekezleten sz�rzett tapasz
talatokat vezetőségi és népnevelöérte
k�zlekn meglarg) a!íák. ,\\inden moz
donyra be.í l l í1olfak egy népnevelő!. 
aki a muzdon)on dolgozókkal foglal 
ko,ik l· zel; az  el\ társak ismertet
ték a mozdony jókarbantanásának 
jelentőségét, ha rossz állapotban yan. 
nem tudjuk a tervünl<et teljesíteni. A 
terv telje,itése pedig becsületbel i  kö
telességünk ,\\egmagyarázták. hogy 
egy-ei:r,0 fek\•emaradással, vag-y hosz
szabb menettel a ját magukat és csa
ladjukat 1hegkáro,itják. Kevesebb 
prémiumot kapnak. mert selejtet �yár
totlak, •. seil•Jtet f[yártani pedig szegyen Másképpen áll a helyzet ott, ahol 
és gyaliizaf'" - idézték a népnevelök a pártszervezetek nem foglalkoznak 
Ráko •j e:vtár szavait. súlypont ként ezzel a kérdéssel. Dombó-

például Budapest Keleti Fűtőháznál -. 
akik a munkából nem veszik ki részü
ket. igazolatlanul távolmaradnak. Rá
mutattak arra, hogy az ilyenek ler
,·ünk ellenségei, akik nem akarják, 
hogy sz:íllitási feladatainkat becsület
tel teljesítsük. Különösen előtérbe ke
rül most a munkaiegyelem megsr.ilár
d[tá,áérl lol yó harc kérdése a kétlaki 
dolgozók felé. Az eddigi tapasztalatok 
azt mutatták, hogy a taYaszi mező
gazdasá1<i munkálatok megindulásával 
ezek közül sokan távolmaradnak a 
szolgálattcil ,\ párbzer\'ezctek nevelő 
munkájában döntő feladatként szere
peljen ezeknek a dolgozóknak felvilá
gosilása, mert a mezőgazdasági mun
kálatok nem ms:,helnek a va,úti mun
ka rovására. 

Siép és komoly eredménvek szülei
tek a március 9-i é, április 4-i ver
senyvál lalá;,oknál, azok teljesítésénél, 
ami azt bizonyítja, hogy a lütöházi 
dolgozók egyre inkább megérdemlik 
,.a szocialista vasút építésének élhar
cosai" címet. Ezt a versenylendülelel 
tovább kell fejleszteni május l -re, 
mert csak igv tudnak megielelni azok
nak a hatalmas feladatoknak, ami rá
juk hárul. 

Egye. fiitöházi pártszervezetek vár liitöháznál az utazó szolgálatot AZ AGIT.-PROP. TITKARI 
Rákosi elvt:irsnak ezt a mondását nem teljesítő dolgozók nem járnak polití- értekezlet ho,szú időre megszabta a lelték még magukévá. Ebből é a nép- kai i kolára. Ez pedig sú :yos hiba, nevelő munka gyenge ·égéböl adódott. meri azok a d.,lgozók, a.kiknek ter tennivalókat a vontatási párlszerveze
hogv Pécsen, Sii'toraljaújhdyen még melő munkája döntően befolyásolja 8 tek részére. A mozdonyok minö-égi mindii: elöíordulnak lekvemaradások. fűtőház teljesitményél, ezen keresztül karbantartása, a szolgálati ágak jó hos�z, bb mene\ek. amelyek a m,,zdo- az egész vasúti szállítás eredményes- együttműködése, a munkafegyelem n yok roe>z árap,tával függnek ösz- ségét, nem vesznek részt pártoktatás-sze. Ez1 a h�yo,sságol a Hámán ban. megszilárdítása, a verseny lovábbfej-
Kató Fütőhíizhoz hasonlóan 

,------------, lesztése állandó feladat. Eppen ezért 
a népnev�lőmunka kiszélesitésé- 1 \ .  " EVELO ,\,'\l,l\l(A SORA'lf Javult a a pártszervezetek gondo,kodjanak ar-

;�ba a:/J
a

�!t:Z�t!{�
et 

b����� tef[yelem. A szilárdabb fegyele:
u
��;: ról, _�Y a hel)'.Í ;iszonyoknak meg-

val meg tehet szüntetnL mutatkozik a munkaidő jobb kihasz- feleloen ha. znos1tsak azokat a ta-

1 
n�l�sában, !! mozdon_yok gondos k�ze- pasztalatokat, amiket az értekezleten 

. Az értekezlet óta le;,eben_ Cs<?kkent az 'll"awl_all_a_n h1anr.- 1 szereztek, meri ez komoly egitséget 
,avult az oktat6si munka zok_ szarna "· Ezt n_agymertekben elo- ad ahhoz hogy a lütöházak munká-

l 
seg1tt>tte, hogy a parlszervezelek az . . .' � . .. . . . \ fülóház parbzenezetek nagy- egyéni agitácic"m kíYül hango,bemon- 1 Jaban meg meglevo htanyossagokal 

része közpónti kérdésként kezeli dón is ismertették azok nevét - mini véglegesen fel zámolják. 

Következetesen harcoljunk 
a szocialista .munkaverseny tisztaságáért 

Az clmúll év utolsó évnegyedének 
élüzem értékelés alkalmával a ,zom
bathdy, osztál ymérnökség á l la l  Jelen
tett adatok nem fedték a valóságot. 
Az osztálymérni>kség versenyadminisz
trátora, Kv.,ács pályamester helytele
nül vezette az értékelés adatait és íg} 
valótlan jelentést adott az l gazgaló
�ág II. osztál)án k,'resztül a Vasúti 
Föoszály 6 'E O,�tályának. 

Az osztálymé_rnökség- vezetője nem 
ellenőrizte rendszeresen a versenvad
minisztrálor munkáját. nem győződött 
meg az értékelé, helyességéről. Ezzel 
elő.eg-itelte a helytelen adatok kö71i'
sét a lel. ö vezető szervek felé. aminek 
alapján az osztalymérnökség első he
l 1 ezett lett és érdemtelenül jutott az 
élüzem címhez. 

Felelősség- terheli a szombathelyi 
igazgatóság 1 1. osztály vezetőjét, 
Pázár Elemért, aki a jelentett adato
kat nem ellenórizte. 

Súlyos.bítja a felelősségét az a cél
kitűzés, hogy a szombathelyi osz.• 
tálymérnökség számára az élüzem 

A \'asúh Föosztál) 6 . .  zakosztályá 
ban is súlyos mulasztások vannak. A 
61E O,ztály versenycsoportjába beosz
tott dolgozók nem mindegyike felel 
meg a követelményeknek. Hozzá nem 
;1-rlés következtében, a szombathelyi 
oszlálymérnök,ég - már amúgy is 
hamis adatait - továbbjavitották. A 
vizsgálatra kiküldött Kenyeres és Si
mon kartársak csak felületesen ellen
l'írizlék a versenyértékelés adatail 

Kenyeres kartárs például két és 
félnapig vizsgálta az o ztálymér
nökség eredményeit, de csak egyes 

számlacsoportokat ellenörzött, 
ennek kövefkezlében a már szépített 
0.89-es fajlagos teljesítményt, 0.96-ra 
javította. Simc,11 kartár, pedig a tény 
leges adatok helyett a mozgalmi fel
adatokat ellenőrizte. 

A Vasúti Föo�ztály 1/1 .  C:::. Verseny-

ügyi O,ztály vezetője, bár a hibáka• 
többször felvetette a 6. Szakosztál) 
felé, de mikor látta ennek eredmény
telenst'gét. nem kérte a \'asútpolilika, 
Osztály é ·  a szakszervezet ,egit,é
gét. 

Súlyos felelősség terheli a szakszer 
vezeti központot, elsősorban a Bér
és Termelési O·ztály vezetőjét, a te
rületi bizott,-ágok · · az üzemi bizott
ságok funkcionáriusait, mert nem el
lenőrzik a verseny adatainak helyes• 
si'gét. így tág teret engednek az el
lenségnek. 

Mivel a St)rozatos mula zlá<ok kö 
velkeztében a szombathelyi osztály 
mérnökség érdemtelenül lett első he
lyezett. a zakszervezet Elnökségének 
java,latára a SZOT, a köz'ekedésügyi 
minisztériummal egyetértésben meg
vonta az élüzem címet és jelvényt. 

Több gondol az értékelés munkájára 
címet „mindenáron" megszerzi, Az üzemi szervezetek, terulet i  bl 

I 
vonják be a dolgozókat a verseny 

_ _ 
amih�z „se1:1tséget': }s a!ott. 

. zottságok fordibanak !o�ozollabb gon- nyilvános ellenőrzésébe. 
t:_gyan.ak�or . az 

. . 1gazgato��i:r tobbt o,-z. dot a verseny h ztasagara, a verseny 

I 
Akadályonák meg, hogy az egyes lal) mernoksege,_ az utobo helyen kul 

I 
nyilvánosságára. Ellenőrizzék a szak k . · . r·k d tkodá "ba lognak, am, vtlagosan mulatJa a mun . . . _ . . . sza ma1 , eze o gon o ,a n 

kaversem tebecsülé.,él, az opportuniz vonal ez,ran} u munka1al e, a ,· erseny meglévő kispolgári csökevények, 
m,;st a i I osztály főnöke részéről. eredményeinek állandó tudatosításával a verseny tisztaságát veszélyez-

I A  

MUNK.t.S· Ne tessék elküldeni, hisz most van a leqti!bb munka. _ . 
P.t.LVAM°ESTER: Az lqaz, de maqa holnap betöltené a h4rom évet és akark1 t  

nem �t'l�';i�t��\yermekem és beteq felesé<;iem van . • 
PAL YAMÉSTER: Uqyan! Kevesebb qyereket 6s több kacsát neveljen, hOCJY 

nekem ,., jusson belöle, és akkor taliin tehetek valamit az irdek� 

tető önús, a bürokrácia, aláássák 
a dolgozók versenylendületét, ve
szélyeztessék felemelt tervünk 

célkitűzéseinek megvalósítását. 
A . zakmai vezetés fordítson gondot a 
ver,enyértékelök rendszeres oktatásá
ra, megfelelő szaktudású, a munká,
osztályhoz hű dolgozókra bízzák a 
verseny eredményeinek értékelését 
Szüntesse meg a febö vezelé · azt a 
helytelen gyakorlatot, hogy a más 
munkaterületen használhatatlan sze
mélyekre bizzák a verseny adminiszt
rá!á,át. Fordítsunk sokkal nagyobb 
gondol az el lenőrzés helyes me�zer
vezésére. 

Ha ezen hiányosságokat felszamol
juk, akkor biztosíthatjuk, hogy a párt
szervezetek és a Vasútpoli!ikai Osztály 
iránymutatása alapján a szakszerveze
ti és a szakvonali munka eredménye
sen fejlődik, ami biztosítéka, hogy a 
szoci a lista munkaverseny kiszélesítésé
vel a vasutas dolgozók eredményesen 
oldják meg az 1952. évi szállítási fel
adatokat. 

1952 APRlt.lS L 

N yugatherlini fiatal vasutasok 
Adenauer véderő törvénye ellen 

Február 28-án a Birodalmi Vasutak 
tempelhofi javitómühelyének_ több m;nt 
250 tanulója és ifjúmunka a gyúlt 
ös,ze. h,,gy megbeszéli: ann�k. az 
iijúsági bizottságnak eletreh1vasat. 
amclvnek az lesz a feladata, hogy 
küzdjön a sorozások ellen. _ ,.Ha mi 
ef!.yesült aőc•el állunk ki, Uf!./1 mrg 
tudjuk akadályozni, hogy a halálba 
küldjenek bennünket" - jelentette ki 
Gerllard Post nyugatberlim ifjúmun
kás a vita során 

A tempelhofi javitómühelv f;a•a!Jai 
egyhangúlag választották meg a 1� 
éves Siegfried Hennig nyugatberl!m 
szaktarsukat a bízott ág elnöké,·é, 
melyben nyolc ifjúmunkás vesz részt 
Ezek ré•zben a :--:émet Szahzervezetl 
Szövetséghez, vagy a Szabad · émet 
Szakszervezeti Szövetseghez tarto.r;-

A 'llemzetközi �Jöna-i a'.ka!m•v�I 
Kiss József elvt�r•, a Szov1etunióban 
trnuló vasutas-dolgozó az alább, leve
let kói ! clte a m1gyar vasu!Js női dol
gozókhoz: 

,,l(edues Elvtársnők! 

Oduözletem�t küldöm a nök nem
zetközi ünnepe alkalmáóól szaksuroe
zetünk női dolgozóinak a szabad f•i
lódés, a szocializmus hazájából. Ma 
már a nök munkáját megbecsülik is 
hatalmas fejlődési lehetősé!( adatott 
számukra, amit mindannyian a fe/sza
badifó dicsö rörö.� Hadseregnek és 
szeretett ttezérének, a nagy Sztálin-
nak köszönhetnek 1 

Kí;;ánom az E/tolársnóknek, hogy 
mmdjobba11 erüsödjön m,•JJ,győzödésük 
a békés fejlödésben, újabb és újabb 

nak, de egyesek sem szak,zen·ezethez, 
sem pe<lig iljú,ági szervezethez nem 
kap�solódtak mindeddig. A b1zotl$ág 
tagJai kötelezlék magukat arra, hogy 
a legszorosabban eg,·üttmüköunek va
lamennyi Berlinben ·dolgozó ifjú ági 
b,zottsaggal és közösen kgiák mozisositani az ifjúság egve. ulÍ eröit a bonn, véderőtörvénv ellén. 

A bonni véderötörvénv elleni harc 
ai egész nyugatberlini ·iljú,ág közös 
ügyévé vált. Üzemekben, iskolákban, 
a munkanélkül i-segély bélyegzöhely�in 
újabb és újabb bizottságok, munka
közösségek alaku "tak a sorozás e!len. 
Mindenütt megválasztják a fiatalok 
küldötteiket egész Ber in fiatal�á. 
irának a véderötörvény elleni harcai 
irányító ifjúsági konferenciára. 

sikereket érjenek el a b(>ke megerlis� 
tésében. Legyenek mintakt'peík a szov
jet nők, akik bátran harcolnak most is 
mindannyiunk érdekéért, a békéért, 
Ez a legfőbb biztosítéka ifjúságuníe 
fejlödésének és minden becsülete, dol
f!.<,zó boldogulásának. l(foánom végül, 
hogy a magyar-szovjet barátsáf! ho• 
napjába11 még jobban buzdítsa lelkE5 
munkára az E/vtársnőket a közös cél: 
a béke védelme. Ezen maJJ,asztos fel
adat teljesítéséért harcol a népek 
százmilliós tábora, amely harcban 
élenjárnak a nök. akik leJ!jobban át 
érzik ennek szükségességét. mert 
gyermekeik és szereldteik borzalma 
tükrözödik a pusztító uiliigháborúból, 
épp ezért most acélcsengöe11 szo/jf m111-
denkil ez a felhívás: ., Világ ös,zes 
asszonyai. harcoljatok a békéért!" 

Nemzetközi vasuti értekezlet Budapesten 
Március 21  és 26 közölt tartották meg Budapesten a �,m.;tlköz, euró-

·{}ai tehervonati men trend-&tekezletel. Az értekez'elen 20 állam 66 képvls ! íJe 
vett részt, ahol az európai ál lamok vasulas-képvise:öi összehangolták a be
hozatali-, kiviteli - és átmenöforgalomban közlekedő tehervonatok menetrend
Jél, ami á l tal lén 1egesen meggyorsul a nemzetközi áruforgalom. Ez az ir
tekez'et a felszabadulás óta az e:sö nagy nerrnetközi vasutasértekezlet hazárk. 
ban, amelyen a nyugati államok képviselő is résztvettek. 

Az értekezlet jelentőségét nagyban növeli a közeljövóben Moszkvában 
tartandó gazdasági konferencia, amelynek célja a nyugati á i lamokkal való 
gazdasági kapcsolat kiépítése. 

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

Csoportomhoz húsz dolgozó tartozik. , kal i� . e�ítjük_ a terv mara.�ék· �lan 
A mai napig négy alkalommal tartot- le!Jes1�ese,·e!, 11letv.e (l!ltelie 1tesevcl. 
tam részükre megbeszélési az OB-el- Csak ,gy vegezhetunk JO s�aksz:ne
nök el\1árs által megtartott taniolyam z�ti !11u!1kát. <;:soport?m tag1 a1 val�al
szempontj a i  alapján. EzenkiYül min- lak _apnh7 � hsztel�t�re.: hOf.!Y a _kocs1-
den dolgozóval egyénileg is foglalkoz- tar:tozk_odas1 ei:ryseg1dot \J3-r�I 95 
tam. Rámutattam a szakszervezeti vá- sz�zal�kra em_ch�, s .. ezi ma mar 99 
laszlás jelentőségére. kiemelve annak szazalekra lclJeJ1tettu�. a vonatfor
íontosságát, hog,· olyan dolgozók ke- ga!mi _tcn:et 10.i-rc vallaltuk és 1 12 
rül jenek a ve,eléíségbe, akik a dolgo- szazaleknal tartunk. 
zók bizalmát él\·ezik és érdekeiket min- Csoportunkon belül kultúrmegmoz
denkor önzetlenül képviselik. Ismertet- dulás, vagy az CB állal rende�eJt 
tem, hogy kultúrmű· rhoz eddig nem mozgos1-

a választással egyidőben bizalmi toltuk eléggé csoportunk tagjait 
A termelésben élenjáró, s a kul-csoportunkban munkavédelmi meg-
túrához jól viszonyló és hozzá leg-bízottat is választunk. Olyan meg-
jobban értő dolgozót kultúrmeg• 

bizottat válas-ztunk, aki egyben a bízottnak válasszuk meg. 
termelésben is legjobb eredményt A kultúrmegbizottnak egy k dö.ntő . fel-

ért el. adata tesz, hogy egy kis k�l_turbnga
Az új aktirn beYOnásá\'al megelözzük 
a baleseteket, a termelékeny,�get is 
emeljük. Elmondottam. hogy a szak
szer\'ezet a rászoruló dolgozóknak se
gélyt ad. Az alapszabályokban bizta
sítollakon ki\'ül ellátja a betegek vé
delmét. Csoportunk egyik dolgozóját, 
aki következetesen síkraszá l l  a dolgo
zók szociális érdekyédelmének érdeké
ben. társada lombiztosítási megbízott
nak iogjuk megválasztani. Ez a dol
gozó csoportunkon belül gazdája lesz 
a ·zociális juttatásoknak. mint a szak
szer\'ezel egr megbízottja .  llangsi"1 -
iyoztam a szerveze1tség kérdésének je
lentöségét is. Munkahelyemen már 
nincsen szen·ezetlen dolgozó, s a tag
díjfizetés százszázalékos. 

Rámutattam a termelés és a munka
verseny fontosságára, terveink hal�r
idö előtti teljesítésére, m�rl am,�t 
Rákosi eh·t.irs mondotta: mmden sza
zalék többmi l l ió forintot jeleni nép
gazd�ságunknak, amit a dolgozó_k jó
létére lehet fordítani. A nap mmden 
órájában foglalkozunk a munkaver
senmel az elért eredményekkel, va�y 
hiányos�ágokka!, mert a válaszláso-

dot hozzon létre. Egy-egy 10 csas,
tuska-brigád megszervez�_�é� kereJzt_ü l 
is biztosítsa a verseny n)i .,·an";> :igat, 
segítse a termelékéii�_sé�. fokozas;, t, de 
ezen túl, ami a legdontobb, � ter�1�
lésben élenjáró dolgozó_k n�ps�erus1-
tésében járjon élen, a\ni to,·abb, len
dületet és folyamatossagol _ ad �·�rscnr• 
mozaalmunknak. A beszamolo elke
szíté�hez mar most hozzákezdten:i. 
Csoportunkban még vanna� h'ánro ,a
gok. Egvik legdöntőbb hianyos ag az, 
hogv a ,,ersem·I menetközben nem el 
lenőriztem. melyre rppen megbe zélé
�eink alldlmá,·al a csoport ta;:jai hív
ták fel figyelmemet. A beszámnlom• 
ban ezenki,·üi log'.alkozom c,oportunk 
eddiai munkáj.irnl, a versenyben 
eddig elért eredményeinkkel és a még 
található hiányos-ágokkal, hngy �ze_k 
felszámolásán keresztül az OB seg1l;'I:" 
gével, a választás si�er�s . !ebonyo!1ta
sával csoportunk tovabh, l:' m�_nka,Ya! 
tudjon hozzájárulni a vasut _eloU all<? 
nagv szállítási feladatok reankharulo 
részének megvalósitás:íhoz 

Gedővári Lajos 

bizalmi, Budapesl-Sorokbári-iít. 
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Szakszervezeti taggyűlések tapasztalatai 

üzemi bizottságainknál a �.á:cius gyíílés előtt csasztuská�kal, l<Ul-
?2- 19 között megtartott [agg) u1'7E:' túrmíísorral emelték a szmvonalat. 
a munkaverseny [olyamat,?s_ b:z!o�ita- Szoh,ok Osztálymérnökségnél Pint�r 
sáNal, a választások elokesz,.tese:-r.�I, István hiányolta hogy az üzemi bi 
az üzemi bizottságok eddigi munka1 a- zotlság nem s;ámoll be a �-égzett 
val foglalkoztak. .. . munkájáról. �eglédb�r:el-Cs�;o� a 

Ahol jól felkészültek a taggy�les1:e, pártszervezet tamogatasaval lortentek 
a bizalmiakon keresztül tudatos1totta� az előkészületek, ennek eredménye, 
azok jelentőségét, felke'tették _a �o!- hogy a dolgozók 80 százaléka jelent 
gozók érdeklő�ését: ott . a _ho_zzaszol_a- meg és tett értékes felajánlást a tag
sok tartalmábol �s szamabo�. meg3l- gyűlesen. 
fapírható, hogy sikeres� elobb_r'='v,t-

/ tfk a versenymozgalmat es a valasz- A hi6nyos előkészü et 
tások iigyéL sok üzem; bizottságnál rányol!'ta be-

A Landler Jenő Járműjavító űV !
}egét a tagfl'yűlés�k.:e. _K°.marom ál-

kovácsmühelyében, ahol Jenci t>'v(ár5 lomáson 45 Jelenlevo kozul csak a 
a nemzetközi kérdéseket helyes;,n o�z- párttitkár elvtárs szólalt íel. A S�l
szekötötte a munkaverseny és a v3- noki Oszlá lymérnökség 1 1 . szakaszan 
Jasztási feladatokkal, idejében kHdlék a taggyűlést a ter_melési értekez�ettd 
a szervezés!, a taggyűlés hangula,á'I egybekötve a�artak m�gt_�rtam, az 
ez meg b látszott. Pásztor elvtárs OB-elnök elvtars nem keszult fel a 
hozzászólásában a választással kap- taggyíilésre, a beszámolót Sebeslqéit 
csolatban a következőket mondotta· vc,nalfe!elös elvtársnak kellett meg
„Nem mindegy az, hogy a választá- tartani. A hozzászólásokban csak a 
sok során kik kerülnek a szakszerve- panaszokkal foglalkoztak. 
zet élére, mert eddigi eredménye111.k 
mellett csak úg_11 tudunk újabb sikere- Ferencváros Fütóltáznál a helyte-
ket elérni, ha az új vezeiőségbe a len szervezés következtében �a_k 
munkában é/e,ijárók kerülnek" nyolc fö jelent meg a taggyule-

A taggyülések során a dolgozók ez- sen, így kénytelenek voltak ké-

ret tettek újabb vállalásokat. Szolnok sőbbi időre halasztani. 
fütöháznál Falusi Zoltán sztaháno- A jövőben üzemi biwttságainknak 
vista mozdonyvezető három túlsúlyos sokkal nagyobb gonddal  kell előkészi
és négy felemelt sebességű vonat to- teni a taggyűléseket. A jó b,�Im,-cso
vábbílását vállalta ápnlis 4 tisztele- portértekezlctek né(kül rn;m v�rhatunk 
tére. Budapest Keleti-pályaudvar for- eredményeket. A JO beszamolo egy,k 
galmi és fűtőházi dolgozói élesen oí- alapfeltétele a taggyűlés sikerének. A 
rálták a szakszervezet munkáját. K.o- fenti példák azt mutatják, hogy ahol 
vács György . fűtő íelvetet��•-- . hogy a pártszervezet segítségét „ i�énybeve
olyan dolgozo 1s van a futohaznal, 

1 
szik, a bizahn

. 
iaknak az �lokeszuletek-

akinek nics l>izalmija. hez megadják a segitseget, az ered-
A Műszaki Kocsihivatalnál a tag- mény nem marad el. 

Munkásellátási osztá ly a szakszervezetben 
ötéves tervünk eredmén�i-ben meg

mutatkozik dolgozóink munkához való 
új viszonya. Növekvő eredményeink 
mindinkább lehetővé teszik annak a 
szocialista elvnek megvalósitá6át, hogy 
nálunk ,Jegfrihb érték az ember". 

A dolgozókról való szociális goa
doskodást pártunk és kormányunk ha
tározatai, rendeletei biztosítják. A 6zak
szervezetekre hárul az a feladat, hogy 
ezen határozatok, rende:etek betartását 
segítsék, el lenőrizzék, javaslatokat te
gyenek a dolgozók szociális he:yzeté
nek további javítására. 

A szovjet szakszervezeteknél a ver
seny szervezése, a dolgozók nevelése 
mellett ezek a szempontok központi fel
adatként szerepelnek A jóléti és e. látó 
intézmények ellenőrzését társadalmi ak· 
tívák végzik. 

A kiadott rendeletek el lenére 6Zá
mos munkásszállá6on túlzsúfo:tság, 
rendetlenség, az üzemi étkeztetés terén 
igen sok hiányosság található. A szol
gálati lakások kiutalásával a s:z;akszer
vezet lén�gében nem foglalkozik. 
Ezen munkák elvégzése, eHenőrzése 
háttéribe kerül szak.szervezetünknél az 
egyéb irányú munkával szemben. 

Mulasztásaink felszámolására, a 
szakszervezet érdekvédelmi 6Zerepének 
tovfooi vitelére munkaerőátcsoportosi
tással a szakszervezeti központban lét
rehoztuk a Munkásellátási és Jóléti 
Osztályt. 

Az új osztály feladata az üzemi ét
keztetés terén az étkezdék tisztaságá
nak, az ételek mennyiségének és mi
nőségének, a védő- és melegítöételek 

kiszolgálásának e:lenőrzése. ügyelni 
a megfelelő munkás-szállások biztosítá
sára, annak egészséges elhelyezé6ére, 
a dolgozók tisztálkodási lehetőségei
nek biztosítására. Szerveza i  és mozgó
sítani a szá'.! á<shely bizalmiakat, a do!
goz;úk pol itikai nevelésére, a rend, t isz
ta.ság és közvagyon megbecsülése ér
dekében végzendő munkára. A dolgo
zókra támaszkodva harcol a munkás
ellátás terén jelentkező bürokratizmus, 
ellenséges megnyilvánu:ások ellen. 
Fogia!kozik a swlgálati lakások kér
désével. Ellenőrzi a do:gozók i lletmény
ruhával, tüzelőanyaggal való -ellátását, 
a napköziotthonok, nevelőintézetek, böl
csődék működését, neve:ömuakáját. Ja
vaslatot teGz a nevelőintézetbe való 
felvételre, az intézetek fejlesztésére, 

A feladatok végrehajtására üzemszer
vezeteinknél társadalmi aklívákból 
munkásel:átási és jóléti bizottságokat 
választunk, akik a munka egy-egy te
rületét ellenőrző a!bizott&ágok munká
ját irán}lítják. 

Az új osztály csak úgy tudja fel
adatát következetesen betölteni, ha 
munkájában a szovjet ;;1.akszervezetek 
tapasztalataira támaszkodik, széles ak
tívahá:ózatot épít ki a párt- és kor
mányhatározatok végrehajtásának se
gítésére és ellenőrzésére. Munkáját 
csa,k akkor tudja a dolgozók jogos vá
rakozásának megfelelően elvégezni. ha 
mindennapi munkájában támaszkodik a 
pártszervezetek, a Politikai Osztály 
dolgozóinak elvtársi segítségére és 
útmutatására. 

A TERVKÖLCSON 
NYEREMÉNYEINEK 

BOLDOG TULAJDONOSAI 

Ne[!qedszer került sor a tervkölcsön 
nyeremén.qe,nek sorsolására. A sorso
lás alkalmával csafanem 80 millió fo
rintot ;uttatot.t a név állama a teru
kölcsönkötvén11ek tulaido,wsainak. A 
kölcsönadott pénz megtérítését dol
aozóink sakoldalúe1,-i érzik: úi flllárak, 
lakóházak, modern [lépi berendezések, 
napköziotthon.ok és a szociális Mtesit
ménqek eaész sora épül. IJ; r,asút
vonaJak, úifa;ta közlekedési eszközök 
épülnek, melqek seaítsé!lével könn11ebb 
lesz a munka, boldo{labb az élet és 
sokszoro.s kamattal, közvetlenül is 
visszakapiák a kölcsön.adott vénllt. 

A n..11eremén.11ek sorsalásánál a dol
aozók ezrei, közöttük a vasutas dol/lo
zók is dús kamattal kapták vissza a 
kölcsönadott ;orin.f:okat. A nyertesek kö
zött találjuk Stancl Károly elvtársai, a 
MA V Felépítményi és Vasanyagjavító 
UV sztaha,wr,ista lakatosót, aki 25.000 
forintos n11eremén11 boldofl tulaido
nosa, Stancl elvbárs útia örömteli arc
cal, felesé(!ével ea11ütt az Orszáaos 
Takaré�énzf.ár SomOfl.1/i Béta-úti fiók
iálun vez-etett. Boldo!lan. tervezték, 
hoa11 mit fognak vásárolni a ffl/ere
mé1111böl: 15,000 forin(ot készpénzben 
azarmal felvett. Ebből szoba- és kon.11-
habúlorl, felesé/le és saiát részére nr 
hát, a háztartáshoz szüksé!les efllléb 
apró felszereléseket vásárol és a kis 
unokáiát lepi tneJ! aiándékkal. 5000 
forWot takarékba tesz későbbi költsé
aekre. 

Schneider J án.osné 100 forintos köt
véfl!léuel részese e!l11 25.000 forintos 
n_qereménqnek. Galambos István, a 
szoml>alhel11t Í/lllZflatósáfl doleozóia 
10.00 forintot, a Miskolci Jár
műiavitó ÜV-ben 369 dolflOZÓ, közel 
50.000 forintot n11ert a sorsolás ide
ién, de az orszáfl területén a vasutas 
aolgozók nagy számmal a nyeremé
nyen keresztül is láthatiák, hO!ll/ amit 
pártunk meeiflér, azt mi>ndenkor mell 
is tart;a. AIZJOnkívül, hOfll/ a:z ötéves 
terv eredmé1111eiböl mindn11áian. na
pon.la 1'észesülünk, felaiániott pén.zü,n. 
ket is visszakapiuk, sokszor l!al!l/obb 
i>ssze1tben. 

Az  úiabb ntlefemé11-11ell úialm lelie
sítménqekre köteleznek bermünket. A 
be{i.zetett összea ötéves népflazdasá!li 
tervünk sikeres befeiezésének elömoz. 
dítóia, a iobb munka, a na!l11obb telie
sitmén11, a közös cél. a szocializmus 
mielöbbi felépítésének, a béketábor 
erösítésén.ek seaitöie. 

A szovjet vasutasok öntudatos fegyelme 
Nemrégen a dél-doneci vasút tudó

sítói hírt adtak Efim Dimitrijevics 
Mirosnyicsenkó vasutas példás hőstet
téről. Egy viharos zápor munkaurán.i 
pihe11ésbe11 otthon találta őt, és az e1ső, 
ami miatt nyttrttalankodott, nem a sze
mélyes vagyona volt, hanem a szál
űtás, az állami, r.emzeti tulajdon. 
NCsak fel nem mossa a vasutat ez a 
vihar" - villant. át az agyán a gon
dolat, amely még abban a pillanatban 
arra készteíle, hogy fiával együtt ki
men.jen a vonalsznkasz biztosítására, 
Komoly balesetet hárított el. E fárad
hataf/an munkás n.em törődött azzal, 
hogy az utasítás szerint a meghatáro
zott szakaszért valaki más felel. Olyan 
fejlett volt benne a fegyelmezettség, a 
szovjet vasutas nemes, hazafias köte
lesség- és becsület érzete, hogy egész 
magatartása már nem i[:eszkedhete/l 
be a feladatok formális teljesítésének 
keretébe. A ,zovjet ember ezen már túl 
van. A kötelességérzet, a fegyelmezett. 
ség vérében van, áthatja egész való
ját. A lenini-sztálini párt az ilyen 
hazafiak millióit nevelte fel. 

erősödött, a szabad, lelkes, alkotó teremtö hazafiságunk, határtalan odamunka. amely a szovjet polgár boldog. adásunk a haza iránL Ha az emberek ságát és büszkeségét képezi. Legföbb tudatában. méfl fellelhető kapitalista mozgatóereje a munkának, hogy min- maradványok elleni harcról van. szó, az denki megértette azokat a magas cé- agitátor égö, heves, szenvedélyes szalokat. melyekért közösségünk küzd és vának a maradványok konkrét hordameglátta saját munkájának nagy sze- zói ellen kell irányu:n.ia, s a még repét és jelentőségét a kommunizmus feltalálható naplopók, szájhősök, haráépílésébett és az e/ért átta:ános sike- csalók és ámilók ellen. rekbe11. Valamennyi agitátornak, propagan-Sztálin elvtárs amikor meghatározta distámik kötelessége, nem esetrőla Szovjelwuó vasúti szál'ításainak esetre, hanem állandóan meg,nagyadöntö és átfogó feladatát, kii/ön alá- rázni a tömegeknek a fegyelem kivéhúzta. fmay mindenki számára nag11 teles jelentőségét a vasúf,nál, mindenk,'./ün.lelés a vasútnál dolgozni. Szlálitt kinek tudatába vésni Sztálin e'vlárs elvtárs sokra értékelte azokat, akik bölcs szavait: ,,Hogy megvalósuljon a megértették a vasúti szállítás jelentő- vasú/ i szállítás dörofő és mindent ségét és munkájuk gyümölcsét a haza magábafoglaló feladata, szükséges otlárára helyezték. Az i:yen emberek mináenekelófl, minden részlegen befüt nálunk túlnyomó többségben vannak. és egymás között a szigorúan egy-A párt utasításait teljesítve a vasúti öntelü, egybehangolt munka. Ez az, politiluii osz1ályok az utóbbi idöben amit a szállítás fegye:mének nevPzsokat munkálkodtak a fe1;yelem to- nek." 

A szocializmust építő népek tábo- tőt Ormándi István és Horváth I I I. 
rában a legnagyobb érték az ember. Já�os !ütőket, akik a munkában élen
A szocial ista építőmunka legjobbjait járnak kezdeményezéseikkel, eredmé-
magas kitüntetésben, anyagi és er- nyeikkel előbbre viszik a versenymo�-
kölcsi megbecsülésben részesíti do!- galmat. a szocialista vasút m�gva!o-
gozó népünk. Hazánkban március sitását, Bereznai Osz',ár gépeszcmer• 
15-én ötödször ítélték oda a tudo- nököt a Közlekedésügyi Minisztérium 
mány, a művészet, a szocialista épí- I .  Vasúti Főosztályána'k csoporlveze> 
tőmunka legjobbjainak a Kossuth-di- tőjét, aki a pályafenntartási .. s�ol_gál�t 
jat. ,.. Kossuth-díjak büszke tulajdo- megjavítása terén nagyJe!entosegu pa
nosai között ott találjuk a vasutaso'k lyafelépítményi mérőkocsi tervezéséért 
közül: Lőcsei János főmozdonyveze- kapta a magas kitüntetést. 

lőcsei János elvtárs és brigá�a újabb termelési eredményekkel válaszol 
a nagy kitüntetésre 

A Kossuth-díjas brigád Budapest-miskolci �jára indul 
I lyen megtisztelő kitüntetésre soha

sem gondoltam. 1917 óta utazom moz
donyon, tapasztalatokat ugyan szerez 
tem, de olyan értékes munkamódszere
ket - melyet Pányin elvtárs, a Szo
cialista Munka Hőse személyesen is 
átadott - csak a Szovjetunió felsza
badítása és segítése révén kaphattam. 
Ezt a nagy kitüntetést, pártunk és 
kormányunk el ismerését, éppen Pá
nyin elvtárstól szerzett tapasztalatok
na'k, a párt segítségének köszönhetem. 
- Az egylapátos tüzelési módszer be
vezetéséért, újításainkérl, odaadó mun
kánkért ért bennünket. 

óta elért eredményeink is bizonyítják, 
hogy nem leszünk hűtlenek arra a b i 
zalomra és elismerésre, melyben ré
szesültünk Egyetlen úl011, Budapest-
Miskolc között 27 mázsa szenet ta'karí• 
tottunk meg. 

Negyedévi 100 e(egytonna kilomé
ter t-ervünket február 27-én befe
jeztük. A március hóra előirány
zott szénmennyiségből 25 tonnát 

takarítottunk meg. 

Az idei őszi forgalomban reánkhá
ruló feladatokra már most felkészü
lünk. Mozdonyunkat olyan ál lapotba 
t artjuk, hogy csak a legkisebb javítási 

pártunk és dolgozó népünk Iegna- költségek merüljenek fel. Mindezek 
gyobb elismerése, a Kossuth-díjas mellett a verseny folyamatosságával, 

további újításain'kkal viszonozzuk a kitüntetés, amely todJ>bi jó mun- nagy kitüntetést, s !llert tudjuk, hogy 
kára, tervünk időelőtti teljesítésére termelési eredményeink nagyban hoz-

kötelez bennünket. zájárulnak a béke megszilárdításához, 
Feladatunk nem könnyű, de megfo- Horváth I I I. János és Ormándi 

gadjuk pártunknak és Rákosi elvtárs- I.stván elvtársa!k a brigád ta,g:-
nak, hogy hűen teljesítjük a haza jai - így folytatják Lőcsei elvtárs 
iránti kötelességünket. Tudju'k azt, nyilatkozatát: ,.Mindenre gondoltunk 
hegy minden lapát szénnel, minden jó munkánk és eredményeink elisme
csepp olajjal és a !okozott karbanta�- réséül, de erre a nagy elismerésre _és 
tá<ból származó minden fillérrel ero- kitüntetésre nem. Megfogad1uk par
sítjük népgazd.aságunkat. A kocsifor- tunknak, hogy a sz_ovjet tapaJzlalato
duló leszoritásáért vívott harcban, a 

I 
kat fokozottabban. ervénges1t1uk, hogy 

forgalmi szolgálat mellett a reánk �á- mielöbb jelen.thess1ik újabb . . eredmé
ruló feladatokat a legjob��n . fogJuk ny1;1n_ket, melyekkel beb1zon_y1t1u�, Ft�ffY 
megoldani. A l(ossuth-d1J atvetele meltok vagyunk erre a kituntetesre. 

Berernai Oszkár Kossuth-díjjal kitüntetett mérnök nyilatkozata. 
gem is méltónak talált erre a magas 
kitüntetésre. 

- A felszabadulás előtti időben 
ilyen megbecsülésre és elismerésre 
gondolni sem lehetett Nem tudok na• 
gyobb elismerést, megbecsülést elkép
zelni, mint mérnök, pártunk és népünk 
ezen legnagyobb elismerésénél, látom, 
hogy munkámat az egész n.ép nemcsak 
számontartia, érdeklődése[ kíséri, ha• 
nem a dolgozók legszebb elképzeléseit 
is messze túlszá.r,nya!ó módon ju
talmazza. 

Az öntudat és fegyelem nálunk el
választhatatlanul összetartozik. A mi 
országunkban már kő-kövön nem ma
radt a régi kq.pitalista fegyelemből, a 
botfegyelembol, az éhség fegyelemböl, 
- ez az élősdi osztályokkal és az em
bemek ember álta! való kizsákmányo
lásáuat egyiilt örökre megsemmisül/. A 
szocializmus megteremtette a közösség 
számára az új anyagi felté/p/eket és 
oz új viszonyt az emberek között. A ltényszerii munka helyébe jött a meg-

vábbi ml'gerösírésén. De nem tartozik Bármely munlui, bármely feladat sia bolsevik szabályok közé megelé- kere elsösorban a kádereink óntucúztá{!edni az elértekkel, annál kevésbé tói, fegyelmezettségétől függ. .,Mi most, m1•kor a vasútnak át kell térnie megértj/ik - jelentették ki Sztálin elvegy új, magasabb/okú niunkára és társhoz írott ievelükbett a vasutasok -oluan rendet. pontosságot kell elémie, hogy a vasút további felemelkedésének mint még soha. Éppen ezért a fegye- záloga mindenekelőtt a fegyelemnek l,,m propaaandája, állandó legkorno- teljes mérvű megerósödése, ame·y a lyabb köteléssége a politikai osztá- munkához való szocialista viszonyon lyoknak és a pártszervezeteknek vál- és valamennyi munkás kötelességének to_zattan alkatrésze a tömegek �evelé- pontos teljesítésén alapul Az ilyen fesenek, Ha a szovjet hazafiságról van gyelmet n11 fáradhatatlanul erősíteni s�ó. az agit_átorn�k és _Pr?pagandis� 
1 

fogjuk, bi�tosítván. _a ;endet gazdasá- _ Szavakban ne•m turlom kifeie:zni tanak konk:et v,lagos peldakkal kel, gun� '!!1n.d1;n resze�en, a ponto� azt az örömei, melyet akkor éreztem, '!1egmuta1nz, hogy_ a szocialcsta munka-_ eg_�ultmukode!t �a oasut valamenn.yr mikor értesültem arról, hogy pártunk fegyelemben uy1latkoz1k meg « m.t reszlege kvzoft. és n.épköztársaságun.k karmánya en, 

- Pártunk és dolgozó népünk leg
nagyobb elismerése egyben. további 
feladatokra is kötelez. Minden. 
erőmmel, tudásom legjavával fogom 
szolgállli és építeni azt a boldqg jó• 
vőt, melynek kovácsolásánál megbont
hatatlanul összeforrott a munkás és 
értelmiség alkotó keze, Azon leszek, 
hogy még jobban tökéletesílsent a vas· 
út műszaki felszereléseit, még köny
nyebbé váljon a dolgozók munkája, 
kisebb erővel, balesetnélkül végezhes
sék munkájukat, hogy minél előbb fel
építhessük szocialista hazánkat, 1Mly. 
ben legnagyobb érték az ember 
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A szocialista bérezés elősegíti a tervteljes ítést 
i · ·efosítsük a szakszervezeti mozgalmat 

:\ődo 10zóink egyre eredményesebb létreh?��ll nöbizotlságokon keresztü . nagyobb helyet foglalnak el a ler- b17:tos1l1a . a sza:,szer,·ezel, - hogy a �1 lö munl<ában s ezeken a helyeken ncdolgozok gondtalanul végezhessék -�re 11/h ct'<ezelesebben. jobban old- munkújukat. - e-yermekeiknek böksőJ k meg a reájuk bízott íe'adalokat .  dében ,·agy napközi otthonba való cl· C mcin�ben M ,DSZ-szének működ- helyezését, mindazokat a szociá . is és 1 ipelyek i rünyitottá,, a nödolgozók kullúrál is lehetősége·,et. melyeket ez-

\ asu L as fiatalok, 
jelentkezz<>tek szakéret tségire ! 

Az I D32 ,3:J-�s  lané, ben egy- és k,ét
hes szakérettségis ta nfol� a111ok indul
nak. A tanfolyamokra 1 8-:.i0 év"s 
korie- ápr ' l is 1 2-iQ' lehet jelentkezni az· üzemek, szolgá lati helyek 11ú rl�zcc
vezeleinél . 

A Szovjetunió á l l andó _�egítségének 
köszönhetjük, hogy a fe'szabadu iJ; 
óta nemcsak technika i téren kttünk 
rohamos lépéseket, hanem a bérezés 
területén is döntő változás á ,t be. 
,\ \íg a kapita bta bérezés a apja a ki -

Czek az eredmén } ek azt bizons it j ák, 
hoQ", a prem1z5'ási ieIWe ck elöre
,·iszil, a föbbl�mc é,l, meg;züntetik 
a szu·g-á al:i ágak közötti el entétet. 

Akadályozzuk meg zsákmányo.3s. addig a szocia i isla 
bérezés eh·e: .,mindenki l,épességei a� ellenség aknamunkáját 

ká játJJ · ideig az MNDSZ üzemi szen·ezetei 
• do'goro nőknek azonban minden biztos ·toltak. igyekszik továbbfejlesz

eddiginél jobba n kell beka,pcsolódnio', leni. 

Az egvérns szakéreltséo-is tanfo
lyamra a· szélesPbb al aptutlással r�n
delkezö fialnlok jelen!kezhelnek és fel
véte lük után jú l ius l -töl kéthónapcs 
benntlakúsos előkészílil tanioly,imon 
vesznek részt. A kété\-es ,zakéreltsé
gis tanfolyamok elsö évéb,·n a lw 1 loa
tók esti tagozatokon tanulnak és i,,v 
nem kapcsolódnak ki a termelő 0111-;;_ 
kából, a 111ásodi l, é\'bcn már nappali 
!agozalohon ycsznek részt. A jö\·ö i :;. 
kolaévben a kétfres tanfolyamok esd 
tagozatain az  eddigiektől el lérően 
nemr:--ak a mérnök. on·os és gyóg}"· 
szerész, hanem minden eg,etemi es 
főiskolai szak képviselve lesz. kivé,·e 
az agrúr-. mü,-ész i• és testnevelési fő
iskolai szakokat. A kélhes lanfolya
rnok esti hgozalai az ország 63 he
lyén, megyeszékhelyeken. ipari és mc 
zőgazdasági gócpontokon nyí Inal; meg 
A felvételi vizsgákat mújus 3-1 :i. 1,,J
zöll tart ják. A tanulás szt!plemb�r 
1 3-én kezdődik. 

szerint dotgozil, és ,,égzett mIu1káia 
szerint részesiU a termelt j1Jtrn!?.ból". 
Fontos, hog\' a bérezés ,·i lág0s. érlhetö 

_ ,l\ indemellett -a-zonban hiányossá_g-ok 
is mutaikomak a prem;zá ás terén 
me:veknek meo ldása. a párl, szak'. 
szervezet; szen·i!I;_ a műszaki ,·ezctök me· 1ett a clo:g:ozók fe '�dala ;,_ A 
prem:zá. ási, a lapot m ind�n do·CYozó 
s·?in;ár#a erthetöyf ke·1 lenrri. l�ogy k1szamnha�::;a: jó munkú ia ercdmé1n e• képpen menny' · prém'umban része;üL 

a munkába. Pártunk határozata ötéves tervünk maradéktalan meo-
k imondja, hogy az üzemi MNDSZ- rn ósítása érdekében a női dolaozók 
szervezetek megszűnnek és a _iö- munkájára, a ,·ersenyben miá "rész
, oben a szakszervezeti apparátusban ,é'.elü'<re nagy szükség ,·an. Éppen 
fognak tevékenykedni. Ez meo- ezer[ támogatnunk kell hel \·es 'kezde-
111,itotla annak a lehetőségé!. �é1_1):ezései';et melyek a mÚ,nka me,g--
hoe-"'. . foko2ottabb mértékben kap Ja\'J:asal ,·agy a fennál .ó hiányossá-
csolod1a11ak be nődole-ozóink a go� kiküszöbölését se<>íl i ', elö. Niii 
rnozga l r111 munkán keresztül a terv dolg"zúiu,k éljenek mindazokkal a jo
te jesitéséért fol ): ó  harcha_ Mmdazo- gokkal, mely;l a púrtun·, és kormá-
1,at a feladato\at és problémákat, me- n_yu;1k b1 zl<;s1t, m�lyen •keresztül l ehe
lyekc-l eddig az MNDSZ üzemi szer· love_ van k\'e sz�n:�kra a szocial ista 
·vezelei ,·�gezlek most a szakszen·e-

' as�il . me�leremteseert folyó ha rcb-an 
zeli (izen1i , bizottságok fognak meg- / �

-al�é�!szv��I . - �
d 

�zoci� l
d
izrn

,_ 
�
b
s épflés�, 

oldanr A -- • b- l' . g,, e ese er c•,e 'en va.o . z uzem1 1zo ,sagokon bel ül harcos k iá l lás. 

Hogyan készülök a választásra 
A , ezdősé értekezleten munka- l�b?nyol ítá:lárnl és a tagság mozgó-ter\'el készítetlünk és a feladatok s1tasa,·a l  toglalkozunk. 

, égrehajtására felelősöket jelöltünk ki .  A �-á laszlá.s időpontját a dolgozókEzt  a pár[yezetöséggel is megbeszél - kal liz nappal ii választás előtt han• 
tük és kértük a pártvezelőséQ" segít- g06 bemor.d,in, fa l i újságon é5 a b'za l 
ségét a ni lasztások sikere érdekében. m1akon kersszlii l  tudatosítc4n. Tekin-

E lsö és legfontosabb feladatomnak lellei arra, hogy fiilőházunkrnil a dal

a káderekkel *aln fogla l kozást tartom. go_zók igen nngy száza léka utazósze
A b,1,,l im1. termelési és munkav<'delmi melyzel. a , :'t la,l.lások sikere érdeké
l a_nfoly�n)okat hdejeztük ,b helyette he,n D�hrccen fütöházlól kérünk ki
, a las1.tas1 la nfol) amot indítunk be. A segítö'.zemélyzelet, hogy minden ta-
111egla rlolt összbizalmi értekezleten a gt!nk elhessen a .s1akszervezet i  tag�á
bi,a lmiakl,a l  ismertettem a választás- g�, al. Fela claloni a válaszlásokkal, a 
sal lrn pcsc lalos feladatokat és bizal - kaderek helyes Ö6szetételének ldvá-
01 ',  ála:,7.lásokkal kapcsolato.s tenni- lnszlása és az összetétel meojavitása. 
Ya lók és beszámolók fontosságát. föbb 11öl. ii 1l kell a ve�előséa-be ,·onni, . mer! �z.t eddig elhanyagoltuk. � . márci us 1 9-én megtartott tag- _A_ b1zalm1halozaton keresz tül mez• 

Az eddigi gyakorlattól el térően • 
szakéretts�gis tanfolyamok nappal i  !a 
gozalaira járók ·zámára nem _ lesz k6-
telezii a d iákotthoni benrt laJ..as. 

\'asutas f iatalok! l l asználj atok :-i 
pártunk és kormányunJ.. állal 11} ujl ilt 
tanu lási lehetőségeket. ,·álj alok ,-,1 ,• 
útunk. népgazdaságunk. a dolgozöK <�r
S"tága \'ezelÖiYé. 

--------

Levél az üdülésről 

Ezé\'i ,zabadságomat a Pécs mel
letti ,\lecse!- -hegyen lévő ü<lüliil>en 
töl tö,tz,n A párt és a szakszen·e7;el 
lehelÖ,'é 1e\le >,zámomra , h;igy szocid 
l isa embcrhe1. méltóan él,ezhessem 
s,ahadságomal és hazatér,e friS>ebb 
erő,·el, r.agyohh lendii\etlel folytathas
sam munka:rat gyulc,en ISmertellem a dol0ozókkal a go,,tctn a dolgozókat a. munka, er,env SZOT határozatát és a "'  va6ulasok foko1.ásá1a, a munka fegyelem megsz{. ,,zakszerve�tle �lnökségének nyi l l  le- lárdítására. IT'ert ezzel 15 emelni tud\e ll·I_ a vala�zlaso�kal kapesolatban juk a , álaszlások jelenlöségét ter�- _u1za_lm1 \�la,zt�sok után, az DB- , iH,k leljcsilését, ezen kere;;zlul ' a l a  zta,_ elolt negy nappal ii6sz- héke erő,ír,:;é(. 

f'el0jli1etellen két hét , ol t. ez. __ r.n�
lvet crszúgunk egyik legsie:>b udulo
tiel)én töl!iitt:rn. ahol azelötl csak _ a 
,�ép kizsákmány ,Jói dőzsöl tek addig, 

a amig a dolgozó nép , erejlékesen clol• 
�ozolt 1\\a m'.nd.011 d�lgozónak meg
u 1n a jo�a. lh.gv :--1,abadság{1t krl le
me!)en. nyugcdt kör11yezet1Jen. a1. cr• 
szág legszebb iidülöhelyein töltse el 
Lrdemes becs;iJettel dolg:>Zlii a s1.<.'cia
\ izmus építésén és utána éh ezni a 
kelle·ices és szórakozá,ban gazdag pi
henést. 

L1_z�lm1  _ ertekez le!el _tarlclk, melyen a 1 .�\AJVAI JOZSEF ' d lasztasok feladata 1,·al é.s technikai DB-elnök, \ yi reg) háza, fütöház 

Természettudományos előadások tapasztalataiból 
/\ lermészetludmnányos előadásokon s k I t kere,z lü l  dolgozóin k  meoísmerik a

\ 
o- 0 • ie ven 11!111 • fordítanak kel'.ő 

l�rrn�szel törvényeit, a,':'k�t a - jelen- ��-
n

��ber,t\k :
10;1/?0

�� sz
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mel) ek hosszu e\'Szazadok rnzal�it. a szakszen·ezeti munka e�vik 0 
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a. , isen_ · az �

-
mber!; ,\\egismerked- legfontosabb fel adatát: a nevelés ' és ''.e� a�okk�I a k�ru l�enyekk�l, melye- 1

1 

oktatús munkájál. Enmk kö\'etkezméke,., ma_ meg _ _  sokan vetetlen es ember- nye, hogy nem foglal kornak kel 'ően feletti _)C
lens�gi_1el; Jartanak. a le�mé- a p,1rtonkiviili és a Yasúthoz újonnan s�c_le l  �Horrlia lo <Cr{Jvel: a 1�2�ena 1sla bekerült dolgozók nevPléséYe-1 sem. VL ag:nc:e,t_ egy�du l i  _he!yessegev�I. Például Budapest-Ferenc,·áros ál 1o-!?o,7ozo, nk . Prdeldodese megn':'11 az más O8 -e'nöke. Mngyar elvtárs, J\\is

�loada;ok i r�n�, _meri . a lermeszelet kok személypál) audvaron /zsépt el,-a mab_a valosa�aban 1smer1k meg. társ „a sok rendezvény"-re való hivatnc_m 111 11Jl  en1bP.nelel_Ii lényt. Budapest- kozással  me1(eledkeznek a lermészelJo�sefva�os,, � 1 l<;_ma�?n . .,Az ember tudományos előadások szervezéséről, szarmazasa c1mu eloadast 1 20 dol- ami káros kihatássa' van a termelés �ozo _ h�l lgalta me�. -��d�pe�I- fokozására, a dolgozók helytá l lá
Re e�1 palyaud•,aron es futohazna l , sára, 
ahol decentra l :z(tiya tartották  az elő
adásokat. 1 40- JSO dolgozó vett részi 
egy-egy előadá,;on. Ezeken a helyeken 
a biza :m iak, népnevelők és maga az: 
ü zemi bizottság is felhasználja  a do!
gozók érdeklődését a nevelő, feh·il á
gosíló és mozgósító munka szélesíté
sére. 

E I IMásunk kilünő \'Olt .  Szórakozá
sunkról .a ifül túrielelib eh lá.r, /J ! ll·n1 •  
dóan gondo,l,o'llott, A 61.wrll.-.dw ,,l; 
ré�zére sporle�zközökröl gondos,lmdvlt 
a ·z.ui.:szerrezet. Fri�sen. ki 1,:henlen 
tértem haza, az eddiginél nagy�bh 
le-ndülettel iogtam a munkúh�,. ho,n 
ezt a szerető g�ndoskodást nag)cbb 
eredményekkel ,·bzonozha sam. Tu
dom, hegy jó munkámmal én i s  hoz
;,ájárulok ahhoz. hogy szabzen·ez�· 
tünk a jövőben még nagyt•bb számú 
dc•l gozótársan1at részesíthess,n üdiil
lelésten. még korszeriíbb üdü lőkben. 
.\mikor kös1-öne!et mondok pártunknak 
és .szakszervezelünk1a:k szociális gon
cl�sk dásáért. egyhen ígércld l<'.szck. 
hog) ten-em mindennapos leljesílésé

Az előadások szervezése nemcsak a Hl. a munkaiegyelem betartá,hal to-
kul tíll'aklívák fe'adata . nibbemelem eredmén1 eimet. hogy 

Bizalmaiaink és az egyéb aktívák 

is legyenek szervezői az előadá
soknak, felvilágosító munkán ke
resztül segítői a ku:túraktíváknak, 

faliújságon, vil lámon keresztül is 
tuda1o-sították az előadás helyét, 
idejét és témáját. A b12almiak és 
kullúraktívák ismertették az elő-

adás jelentőségét. 
így m inden esetben eredménnyel tar
tották meg az előadást. 

hogy jól sikerü l t  előadásokon keresz
tül bővíthessük dolgozóink lá tókörét. 
Segítsük megismerleln; do 1gozóinkkal 
a természetei, emeljük elméleti szín

,·c1 ia lukat. ami elősegíti ter\'ünl; idö
e! őlli te:jesítésél, a termelésben va ló 
fukozottabb helytál lást. 

Erdei Lajos fern�cvárosi főmozdonyvezető 
február hónapban Pusztaszabolcs fűtőházhoz 
\'Olt vezényelve- Közben azonban megbete
gedet t  és február 28- án ellenőrző orvosi ,·ízs .  
gálal()ll veti részt. persze, m:rnt az nála 
szo�á�, borgőzös állapotban. Közben el is 
felejteile, hogy ö jelenleg Puszlaszabo!csr.i 
van vezényelve, és mi,t „Ie,kiis-meretes" 
doigozó felhívta a ferencvárosi fütőház
főnököl, hogy nem tud szolgálatba á l 'ni, 
meri rosszul érzi magát. Valóban nem is 
tudhalolt, merl a telefonon keresztül is 
észrevették. hogy a „beteg" többet i,·otl a 
keiletténél. 

!gy \<111 ez, amikor a korJ,füanul fogyasz
tott alkohol kor Iá tolja az ember gondolkodó 
képességét és maga hív ja fel az illetékesek 
iigyelmél, hogy sz :imára a jól megérdemelt 

büntetést �iszab ják. 
* 

Egy vagon szappan sem mossa tisztára 
Török László távirászt, aki Miskolcon feltört 
egy szappannal rakott kocsit. A dolgozók 
'eleplezték a nép vagyonának dézsmálóját, 

aki elnyeri méltó. büntetését. 

ezzel is elöbbre\'iQ"vem a szocia lisla 
, i!•út mégvaló�ílását é, a héke meg
sz i lárdílásút. 

J L'RCSEK GYLLA. 
raktárnok. Budapest, Keleti-p. 1!. 

Mit tanultam 

a szovjet ökölvívóktól 

fi agy kitüntetés számomra, hogy 
Moszkvábun ré,zwehellem o „!tél 

,w,nzer '" ököiviuó tornáján. Különös 
jelenröségíí számomra, ltogy _ az élen
iáró szovjet ökölvívókkal ta állwzlwt
tam. A szo�•jet versenyzőkben az iguz1 
szocialisw sportember tipusá! ismer
tem meir A ,wgyjokú technikai felké
sziiliség, a fáradltatwlw1stig. a kezde
mén11ezö erő a sikereik záloga. Minden 
versen11zö támadó stilusú. Az e/lm/él 
támadása elöl nem ltárrá/. hanem 
röuid védekezés atán a20111wl támad, 
mittdetz akciónak ö a befejezője. Az  
ökölvívás ma.gas islwiájánal, /eltettem 
szemta11u;a. A magyar versenyzők a 
harmadik me11et végén ereiükkel leg
többször e:ké.szillnek, a szovjet ököl· 
vívók máa akkor is képesek erösilelll, 
a győzelmei kiharcolni. Megtalálják 
az ellenfélen a legkisebb szabadon-
lwgyof t területet. ülései/, villámgyor
sak. 

A szov;et versenyzők barátként ke
zefrek. EJWiitt tartózkodásu11k idejét 
felhaszni,lták, hogy tapasztalataikat 
nekünk átadiák. Tudom. hogy ez a ki
tüntetés felszabadulása11k eredmé11ye, 
a Szov;erunió önzetlen segítségének 
köszönhető. A jövőben még nagyobb 
odaadással, munkám es sportlevékeny
ségem szi1Zvo11a/á11ak emelésével fo
gom meghálálni ezt a ki/ü11fetést. mert 
tudom_ hogy eredményeimmel 11épi 
demokráciánk és az egész béketábor 
eredményeit növelem. 

KAPOCS/ GYÖRGY, 
11.z ökölvívóválogaiott tagja. 

és mindenki áHa: köni>ven kiszámít-
hdti legyen. 

-

.-\ jelen eQ" a .kalmazolt prém'um
rendszer ezeknek a ,zempo.1tolmak 
i 'g) e embevételé,·e' késúU. Az edd'gi 
lapasz'a:atok azt bizonyítják, hogy 
dolgozóink nemc,ak megérlelték je en
löségél. hanem meg1 átlák annak ctl 
egyéni és a közösségi érdekel,kel , a ó 
szoros összefi.ig-gésél b. Ennek ered· 
ménye, hogy ma már löbblzer dolgózó 
rendes idöhen érke,ik munkahelyére. 

Az új premizálás bevezetése a 
bérezésr>ek nemcsak szociálisabb, 
v i lágosabb formáját vaósito,ta 
meg, hanem nagyban elősell'íti a 
szo:gálati ágak közötti sovm1zmus 

felszámolását is. 
Puská'> l::.t\'an1 a '-.:YugaL -pál\'a-

ud\'ar és Homon11ai Dez;ő a ,\\'sko'c 
személ y-páJ,·audvar da r:o,cii a pré-
1riium be, ezetése utún a kö\·etkezökel 
mondották: a1. utazószemé"vzel nag\'
ré,ze ki tudja ,zámo n '  ha,·i kerese
tét, am; a réi(hez. dszonvít,·a m:nt
eg-v 1 00 forinttal emelkedctl .l\usl 
,·a amenn) ,en fokozot t f'gyelem111el 
kísérjiik a vonalok larlózkodúsi id� iét, 
keressük a késés okát. Kozma Er1.sé• 
bet a Ke et ' - pályaud\'ar do'guzó ja e -
mondja. ,,ho1w jó munkájának ered
ményeként a ré.!.!.i 760 furi111taf szem� 

Nem egv esetben la ' á lkozlunk o: �  an !ian�okk� , ,,nenl érdekes. hogy 
IT/.l'llllJ.Jt _sza�ule½o! érüuk cl. ezt úgyis 
a normas allap1t1a me_(!,, az irrazt1a:ó„ 
Sá!f peái_l! atznytt fizet. ;rne-�11,4lt 
alwr:·· 1 1 \'en !,ijc enlésekkel ta álkoz
l11 11k Cel ldömölk és f'iizesabnnv ál lci
rnásokon és a Keleti Fülöhá/.nál .  Ai: 
e1 lenség azt is h íresztel te: ,,a ki
szabás ie/jesilltetetlen az idöiárásl 
tén,11ezö,,el és csak akkor ,•álfozfot11ak 
raita, am,kor csökkenteni kell." ,\l lí
t ,1,uk meg-dőlt ,\z eredménvek azt 
i Q"azo l iák. hoQ"v míir például a Keléti 
f'ü,őházban janu,1rban 1 8, februárban 
ped'g csak 9 százaléka nem leliesí
te!le ten·él a mozdun \'\ ezelőknek. 

,\\ inden öntudctgs <,lµlgL>zónak fe'• 
adata, hug-v me�édse· u premizá!as J.;j. 
'.'Zámitá!;{:nak mc)djil t és azt dulg-ozó. 
tár':'.-a!va 1 is rnegLmede!)...,e. 1\ k�' 'ö 
fei készii tséQ" hii/nvában nemcsak 
lrnQ"\juk az e· ·e1iség�t heíérkőzni 
sorainkba. hanem mi magunk is az. 
ei!enség szekerét tol juk. ben, ma 8,i0-900 lori1Ilo/ kl'res ha-

vo11:a." Az új  prémiu 111 a kiilönböző ,zulQ"á• 
A pren, izá lá� l>e\·ezetése a müszaki 

l 
l a t1 i1g-ak do: g-ozóit egv közös cé e.'

do:g-ozók körében :,:; egé,z�Ü!eS í"j ö- érésére . se!·k_ent : . � _ f1!_ém_�u1:1téi1_Je�öJ.;: 
dést eredméniezett , eredménvek mu- a terdel_1e-nes hatarido clolt1 tel1e,1te• 
talkcznak a szénmeglakaritas 1e- ,é1 cé'ozzák. ha teh,it ,·a amenni•i 
rén is. ,zclg;i l a t i  ág dolgozóit é·dekel t té tesz-

Budapest-Keleti Fülöháznál ja- sz iik a prém1umie léte ek le'1c,ítésé· 
nuárban 1 1 05, februárban 1 3 1 6  ben. ezzel nagyban c.ősegítjiik ler-
lonna szénmegtakarítást értek el. \'ül'k le\jesité,él. 

munkámban és gyermekeim nevelésébe111 
> ParlUnk és kormán) zatunk a nap ne,dés, a szórakoz1al iugla lkozas és 

közi oll-!1�n0k :étesitésé, el l ehelÖ\'C a példás gondoskodas, jell�i'l\zi. Gyer
tette a többgyermekes Hll) ák részére i� rnekeirn s�ierete1 te: sietne!<' élt otthonba. 
a munkaníl la lást. Az Északi Járméi- A kniinó húnásmódol bizonyilja a hét-
1anló úV dolgoz ·.ja , agyok. A rnun- rőt-hélre lapaszta !hatv J>le!J�mi és lestj 
kalehetöséget nag1Tészl a napközi ott g) arapodiisuk • � 
hon intézménye bizlcsilotla számomra �lindez�kböl nkgá l lapitható, 11-ogy 
.'\égy gyermekem van, akik közül ketló nyugodtan \'égezhet.-111 111 un l,á1na1. mert 
a J:-lámán Kató napközi otthonban kap gvermekeim ieliigyeletéröl. iej lődéséröl, 
el látást. neYe1éséről, lanitásáról szakképzett ve-

Elfogódotlan nyitottam elő'2ör a zetők gondoskodnak. 
napközi otthonba. l\em az mlé1.mény- �lindezek csak púrlunk és korrná-

uyunl< ,;zeretö gondoskodása, terveink tői , a :ó idegenkedés, hanem az anyai teljesítése réYén jöheltel; létre. éppen gondoskodás gyermekeink iránt ol,ozta ezert munkánk maradéktalan , egre
ezt. \'a_j _jon nem fog-e hiún)OZni a hajt ás,hal. te'jesit,nény "ink á . :andó 
in�rmekeknek a mindenre kiterjedő emelésé\-el togjuk meghá'á:ni m·. dol
anyai szeretet? \\a már kijeli'nlhelem. gozó an, ük a gyermekeinkről rnló Q"on· 
hogy gyerm�keim a niipközi otlh n- doskodásL 
ban az anyai gondoskodás legcsel,é-
lyebb hiányát sem érzik '.\apközi ott-

Magus lmrené, 
az Északi Jármííja\'iló OV. 

dolgozója honunkat a tisztaság, a helvesirúnvú 

� szakszervezet és a szakszolgálat vándorzaszlót alapított 
a vonatkésések csökkentésébe11 élenjáró dolgozóknak 

!\éhány hete_ hogy az oszi forgalom 
'cgjobb do,gJZÓi, Kouács A\ihá'.y 5zta
hanov'sta mozdonyYeze1ő és br:gáJja, 
Bajor Rezső főmenet irányító és Len
gye/ Zoltán iorga lm i  5zolgá la ttevő a 
szemé!vszá l ító vonatok késénének 
csökke;1tése érdekében versenymozgal
mat indítottak. Versen) re hívták a 
vasút do!gJzóit a menelrencbzer·nti 
pontos vonatközlekedés érdekében 

A felhí\'ást követően mencli rányítók. 
forga l mi szolgá lat te\'ők, mozdonvbri
gádok, vonatkísérő brigádok ; nciultas 
harcba a vonatok késésének csökken
téséért. iv\egindult a narc, a nemes 
versengés a vonatok menelrendsze
rint i  indításáért, a késesné'.küi i  köz!e
kedletésért. Al lomá<>o!( dolgozói a 
munkafegyelem megsz1l árdilásán. a 
pontos szolgá lattéleien kereszliil, moz
donybrigádok a gépek m:nöségi kar
bantartásával kapLsolódtak a mozga
'omba. Ennek eredménye. hogy amíg 

a mull év decemberében egyetlen 
napján 230-240 órát késtek a 
vonatok, marc1us 25-én szerve
zett, fegyelmezett munkával 27 

órára sikerült leszorítani. 
A vasútnak, de elsősorban népgazcta-
6águnknak komoly károkat jelentett a 
vonatok gyakori és nagyuányú késése. 
A helyes kezdeményezés felkarolása 6 
a mozgalom szélesítése érdekében 
országos és területi viszcnylaiba11 .  

sza:!<szerve1.etür '  elnö1<sége · a 
szakszolgálat vándorzászlót alapi· 
tott a mozgalomban legjobb ered· 

ményt elért dolgozók és brigádok 
részére. 

A legjobb eredményt e'érl dolgozók 
é, brigádok a vándorzász ló me'lett 
pénzjutalomban részesii'neh. 

öntudatos dolgozóink. különö�en a 
most megYá!asztolt akm· �ink nagy és 
kis ál lomásokon, iíilöházakba1 é.s mű
helyekben egyaránl  példamutatóan ,·e
gyék fel a harcot a iegyelmezettensé• 
gek. a lazaságok ell<:>n. hogy minden 
személyszállító vonatai. menetrend· 
szerint. késésnélkül tudjunk további. 
tani. Ezen moziralom kiszélesitésé• 
, el segitsük elő ötéves tervünk döntő 
évének sikerét, a növek\'Ö feladatok 
maradéktalan megoldásával bizlosir iuk 
pártunk úlmuta,tása szerint népgazda· 
ságunk zavartalan vérkeringésél. 

A KözIe1-..edésugyi l\.1tn1sztérium 
és a Vasutasok Szakszervezetének lapja 

Megjelenik havonta eqyszer. 
Szerlcesztf !t :iZel"'kesztO bfzottság. 

Laptl,\!ll.idonos 
a LiözJekedésügyi Minisztértum 

(. Vo.súti Főosztálya és a Vasutasok 
Szakszervezete 

Budapo,n. Vt._ &iualcacsy MJll.l.fy.u, 16. 
reieron - ! 13-887. 1 24-893 313-7114. 

Kiadóhivatal· vu.. RákóczH'.ll 54. 
'3zlkra bapnyomda Budapest VIU,, 

Jcw;t!!f,kör·út 5. 
F&lelös 11yórndavezetö: Kulcsá.- MtháaY, 
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. A Szakszervezeti Világszövetség felhívasa 
es testveri ·advözlete majus elseje alkalmaból 

A Szakszervezeti Vifágszövetség má• 
jus elsején�k ünnepe _alkalmából „ fel• 
hívást intezett a vdag dolgozo1/wz. 
Ez a felhívás, amely segítsége� ad 
munkánkhoz és növeli akarateronket 
a tartós békéért, az imperialisták el
leni harcban., saját életünk mepzépí,
tésében, a köuetkezöképpen szol: 

Május elseje ünnepe alkalmából 11 

sz'�kszervezeti Világszövetség testvéri 
üdvözletét küldi nektek. 

Május elseje a dolgozók eg::,:s�g�nek 
és a világ népei sz�lidantasa.�ak 
nemzetközi ünnepe. Tegyetek a maius 
elsejei tüntetést minden . országban a 
dolgozó tömegek akaratanak hatalmas 
megnyilvánulásává. 

Zárjátok szorosabb�a s.?raitokat_ és 
egyesiiljete�, hogy ��g ero�ebben JUS• 
son kifejezesre a vijag minden dol
gozója közös akarata. 

A dolgozók követelik: 
Elets.zírwonaluk emelését. 
Igazságos és tartós békét. 
Az amerikai fegyveres erők által 

l(oreábatJ és Kínában alkal_m�z?tt �ak
tériumfegy;,er azoMali eltt.(tasa� es . a 
szörnyű gaztettekért ielelos haborus 
bűnösök azonnali elítélését. 

A világ dolgozói határozottan fel• 
lépnek a gyarmati uralom és minden 
elnyomás ellen. 

Kölcsönös segítséget és megegye• 
zést akarnak minden -dolgozó között, 
egységet a világ minden . szakszerve 
zetével. 

Síkra.szállnak a kiilönböző poJitjkai, 
gazdasági és társadalmi re(Jdszerü 
országok békés együttélése mellett. 

A kapitalista, félgyarmati és gyar• 
mati országok dolgozói fokozzák har-

cukat a közös célok megvalósításáért 
és harcolnak: 

életbevágó gazdasági követeléseikért 
és életszükségleteik kielégítéséért; 

az amerikai imperialisták és mono
polisták által országukra kényszerített 
háborús készülődések ellen; demokra
tikus jogaik védelméért; 

harcolnak a nemzeti függetlenségért 
és a gyarmati uralom felszámolásáért. 

Mindezekben az országokban a dol• 
gozók állandó segítséget várnak a 

szakszervezetektől az őket sujtó nyo
mor és jogfosztottság elleni harcuk• 
ban. 

A Szovjetunióban, a Kínai lllépköz• 
társaságban, a népi demokratikus or
szágokban és a Német Demokratikus 
Köztársaságban a dolgozók önfelál
dozó munkájukkal elősegítik országuk 
gazdasági és társadalmi fellendülését, 

Ezeknek a népeknek Jelentős sike• 
rei nagy mértélkben ho.uájá.ulnak a 
világ békéjének megr&sitiséht!'2), A 

szociális és kulturális haladás terén 
elért ál landó sikereik lelkesítik az 
egész világ dolgozóit. 

Világ dolgozói! Erősítsétek és bő· 
vítsétek az egységet a gazdasági es 
társadalmi követeléseitek megvalósí
tásáért, szakszervezeti jogaitok vé• 
delméért folyó harcban! 

Leplezzétek le  és szigeteljétek el 
mindenütt a szakadárokat! 

Bátran védelmezzétek a békét! 
Követeljétek a háborús bűnösök 

megbüntetését! 
.Eriísítsétek a munkások nemzetközi 

s.zolidartását. a munkásosztály nem
zeti és nemzetközi egységét! 

Eljen a Szakszervezeti Világszövet
ség! Éljen május elseje!" 

* 

A nyolcadik szabad ma1us elsejét 
nagy lelkesedéssel, a nemzetközi pro
letárszolidaritás érzésé(l.ek elmélyíté
sével, a békéért folyó · szakadatlan 
küzdelem, szocialista építésünk újabb 
állomásaként ünnepli a dolgozó ma• 
gyar nép, s közöttük mi, vasutasok. 
Es ugyanúgy ünneplik e ragyogó na
pot a dolgozó milliók nagy barátja, a 
felszabadító Szovjetunió, [(ína, a test• 
véri népi demokráciák népei. 

A nyolcadik szabad május elseje ma 
is a békéért harcoló népek nemzetközi 
seregszemléje. ,,A munkások és oa• 
rasztok százezrei felismerték az ösz
szefüggést mindennapi apró munká
juk és a béke megvédésének egész vi• 
iágot átfogó feladata között - mon• 
dotta· Rákosi elvtárs. - E kampány 
folyamán tanulták meg a dolgozó tö• 
megek, hogyan kell JÓ nutnkáoal, 
anyagtakarékossággal, éberséggel, ál· 
lampolgári fegyelemmel, minden el!en
séges megnyilvánulásnak azonnali, ön• 
teuékeny uisszautasításával és leleple
zésével napról-napra erósiteni o béke 
táborát." 

A vasutas dolgozók május l•i fel
ajánlása, a tavaszi szállítási feladatok 
lendületes vitele, a második negyed• 
évi terv túlteljesítéséérl folytatott 
harc azt bizonyítják, hogy a vasutas 
dolgozók összekapcsolják napi felada• 
laikat a béke harcos megvédésével, s 
mQst, a nyol-e(!!iik szg_bad május else
jén, a oilág mun.kásosztályán.ak n.agy 
ünnepén hitet teswek arról, hogy e 
feladatokat .meg is valósítják. 

' 

Dolgozóink a május elsejei vállalások túlteljesítésével adnak lendületet 
a második negyedévi terv végrehajtásának 

A palyaep'ífők kétmillió forintos 
beruházási megtakarítása 

- Levelezoink írják -

A MAV Pályaépítö- és Felújító 
OV. dolgozói és vezetöi nagy lelke
sedéssel határozták el, hogy csat/a• 
kozrUJ.k a Győri Vagongyár igazgatójá 
nak kezdeményezéséhez: a beruhá
zásoknál fokozott takarékoskodást 
léptetnek életbe. 

kocsimühely dolgozóit, azokat, ak'k 
I westinges munkát végeznek. A ver

seny május ! -tői augusztus 20-ig  tart 
és célja az, hogy jó, biztos fékhatást . . . . .. 
létesítsenek a teherk-ocsi-kon é6 15 A maius else1e1 versenyben az, elso 

A szegediek kimagasló eredméllyeUel 
teljesítik vállalásaikat 

végváltó megjavítása r-:incsból. negyedéviben elért eredményeket to-
A vontatás dolgozói közül 1 1 -en, váb-b fokozzák a szegedi MAV Igaz-

- ed_�igi munkáju� _eredmé�Y<;_k�nt gatóság területén lévő dolgozók. Apri-- saJat maguk vegz1k a m:noseg, . . 
''d .  1 • · ·  1 1  · ellenőrzést és a mun.kautao:,ványokat hs 18-an pe, au mar a maJus - 1  

Az elhatározást tett követte. Felül
vizsgáltuk vállalatwili beruházási ter
vét, gépeink és berendezéseink ki
lr.asználá.s>i f'okát és népgazdaságunk 
erösitésére 1,919.000 forint beruházási 
értéket ajánlottunk fel. 

Zászlósi, Hilt, Zöldi, Varga, Rabb, tervüket teljesítettek a százelegytonna 
Czicó, Juhász, Georg,ica, Faragó, ki l:>méter tervükben Tólft és Hajdu elvtársak eddigi jó 
munkája biztosíték arra, hogy ennek A ,,[(özlekedj ma pontosabban, mint 
a kitüntetésnek meg fognak fe'elni. tegnap"•mozgalomban Szeles István 

· sztahanovista mozdonyvezető, Stra-Sagi László t-'nszki János és Benedek János szta-
::,'zitny.ai J enó 

tudósító 

OB-elnök. hanovista mozdonyfűtők a békéscsa-
Az egriek se"! maradnak el bai fűtöhá,zban 31 vonat t.)Vábbításá

A Háman Kató Fűtőház 
túlteljesítette vállalását 

A munkásosztá.ly nagy ünnepére az 
egriek is a teljesítmény emelésével, a 
v.ál lalások túlteljesítésével készülnek 
A felszabadulás ünnepére tett válla· 

A munkás:is'.l!ály nem2etközi nagy l<ásaikat 1 25 százalékra teljesítettük és 
ünnepének tiszteletére a Hámán Kató nem maradunk el a május elsejei fel· 
Fiitöház dolgozói az ünnepre tett vál- ajánlásoknál sem. 
lalásukat jóval elseje előtt teljesítet- Dolgozóink tiszfá.ban vannak azzal. ték: az előirányza lhoZ viszonyítva hogy ezzel a negyedévi terv teljesíté-kilométertervüket 15 százalékkal, sét alapvetően biztosítják. szál l ítási tervüket 7 százaiék<kal tú l - Az olyan dolgozó!<, mint például teljesítették és 4 százalék szénmeg- Báder József, aki a lakatosszakmában takarítást értek el. 1 38, Burnyi Jánosné l<ocsitisztító, aki 

Különösen kiemelkedett e harcban 131 százalékot ért el, vagy például 
Fogarasi József sztahanovista moz- l(öreny Józsefné fütöházi munkás, aki 
donyvez.ető, aki brigádjával 15 tonna ugyancsak 13 1  százalékos átlagtelje
szenet takarított meg és a mozdony. sítménnyel dolgozik és Szegedi István 
javítás; költséget felére csökkentette. mozdonyvezető, valamint Visznya, lstA �őd�r-mozgalomban kitűnt [(asitai ván fűtő, akik 19 szá,zalékos szén· 
Istv_�n m:izdonyvezeto, aki olyan megtakarítást értek el, - és sok-sok 
lelk11smer':tesen tanította ifi társát, társuk, - lendületet adnak munkánkhogy

. 

telJesílményét 158 százalékra 

I 
nak és biztosítják az egri dolgozók 

tudta emelni. május 1-i vállalásának végrehajtását. 
A kocsiműhely dolgozói 6zocialísta , Sárossy Gyula 

munkaverser;i-yre hívták ki vaíametlnyi tudósító · 

nál, s töob mint 6000 k ilométer út 
megtétele közben 274 perc ké;é6t hoz
tak be. 

R,adányi Erzsébet főtiszt, forgalmi 
szolgálatlevö, v,:inatforgal mi tervét 
IOO, koositartózkodási tervét 124, a 
személyvonatok menetrendszer:nti in
dítását 96 százalékra április 18-án 
teljesítette. A pályafenntartási szolgá,. 
lat dol,gozói közül kitűnt Kovács 
Magda előmunkás, a bajai · osztály
mérnökség pályamesteri szakaszán, 
ahol brigádja 1 44 százalékos ered
ménnyel küzd a májU6 ·1 -i váh)a:ások 
és nem utolsó sorban a tervteljesítés 
sikeréért. 

A felsoroltakon kívül területünk szá. 
mos kiemelkedő teljesítménnyel büsz
kélkedhet, öntudatos dolgozóink · jó 
munkájukkal segítik a nemzetközi 
murrkásosztály nagy ünnepének s.ike-
rét. 1 

Tőrök J-ozsef 
tudósító 

* 
1952 MAJUS. 

A béketábor erősítéséért vtillalon,, 
hogy új' p.ormámat már az első hiten 

tíz siázalékka/. túlte/je1ítem 
� ,  

Na1won sokat köszönhetek az élen
járö szovjet munkamódszereknek ab
bart, hogy kétszeres jefoényes sztaha· 
notJista lettem. Me!,[.fanultam a !,[ép 
százszázalékos kihasználását, a !,[ép 
foraási sebesséaének emelését, a vá.{[á• 
si sebessél,f fokozását, a kés helyes kö
szörülését, a munkafof,[ások egyszerű· 
sítését, el,[y késsel két művelet elvél,fzé. 
sét, 

Ennek köszönhetem például, horw 
nem egys;.er egy egy műsz.akba11 600--· 
800 százalékai teljesitm-én-qt értem el. 
A szotJjet tapasztalat sef!ílségévei l,fé
pi!m fordulatszámát 750-re emeltem és 
55 százados elólolással dotaozom. 

Munkamódszerem.el igyekszem át
adni doll,[ozótársaimn.ak. El<!/ év alatt 
nél!.1/ dolf!ozónak adtam át módszere
met, közöttük Simon. János esztcrf!á· 
!yosnak il/1, aki ma már kétszeres szta
hariovis/a, munlu:érdemrendes dolf!O· 
zója üzemü11Jmek. Simon 1malus volt 
azelőtt és én tanítottam henl!,ereszter 
f!.Of,fépen, 

El,fyébként az esztergáiyasok kom• 
Ple!c-brif!ád vezetőie vaf!yok és ennek 
két ifitaf!iát, Horváth J-stvánt és Patkó 
Zoltánt segitem. Büs?kén, öntudatos_an 
dolf!ozom, mert tudom, ho1<y csalá· 
dom, két f!_tjermekem boldofl jövöjél 
építem és a dolf!ozó népét. _ . 

Május elsejére, l!_ vilá1< dolf!ozóinak 
na.f!y-ürmepér� -vál!a/tam, hom; 1954. 
évi máittsi teruemet befejezem. De ez
zel nem e)é�zern, me.f! . . Most különös 
súllyal esik latba a 11orrnarendezés, ide
jén a kev'ésbbé öntuda1as dolf!ozókkal 
való fof!la!kozá:s és felviláf!asítás. Mep_ 
kell f!.11óz11űnk társainkat és semmi 
esetre sem szabad ellensél,fként kezeim 
azért, mert a maf!uk módján érdeklőd
nek és ma[!yarázatot kérnek a norma· 
rendezés szilkségességérQ( és végrehaj-

tasáról. Annál inkább kell vigyázni a 
jobboldali szociáldemokratákra, akik 
mindent elkövetnek, lw,w akadályokat 
gördítsenek elénk. 

Mef! kell mondanom őszintén, lw_f!.1/ 
már maf!a/11 is éreziem, hof!Y sok he
lyen a normák lazák. Nem uitatható 
az, hof!Y amikor állandóan fokozzuk 
szakképzettséf!ünket és mind naf!yobb 
körben alkalmazzuk az élenjáró mun.• 
kamódszereket - a becsült statiszti
kai normák nem ,követték a feilödést,. 
nem feleltek m.ef(71, szocializmus épí
tése követelményeinek. Az igazsáf! az, 
hof!y a szocia!izmus csak i;!en m.aaas 
termefékenyséf! alapján érltetö el, s 
miután a réf!i normák iórésze már nem 
ösztönzött ma,f{asabb eredmé-nyek el
érésére, újítások és új munkamódsze
rek alkalmazására, s1-ükséaképpen. ma . 
f!a után vania a norma és prémium 
felül uizsgálaiát. Emeleett /!gen m'kal
masl!k arra, hof!y szembeállítsák a do/. 
f!OZókat el,f_l/mással, de arra is, hOf!fl a 
normák lazulása maga után vonja a 
munkafef!yelem lazulását is. 

Eppen ezért helyesuek tartom az ez
zel kapcsolatos minisztertanácsi hatá
rozatot, amely_ közelebb ,,isz céljaink 
elérésél!ez, családunk, n.épilrtk botdn• 
l,[abb. jövőjéhez, szerefefl haió.11k 'épité 
sélzez, valamint a .t1/lá1<béke ml?,ffórzé• 
séhez. 
'Mindezek· tudatában. a béketábor 

erősítéséért vállalom, fto{[t/ úi normá• 
mat •már az elsö héte'I itz .SZ/Í.ZalékfeaÍ 
tú!teliesítem. · Bízom abban, fiorw öntur. 
datos munkástársaim me{!érfik a kor
mányhatározat je'ientősé{!ét és kö.vetne!i. 
enp_em ezen az úton. 

HUSZAR LAJOS. 
az Eszaki Jármiljavíló OV kéts:teres 

sztahanovista e�zter{!ál_qosa 

Pártunk és korrnán'yzatunl(' különös gondoss;iqgal mozdítja elő a„ elméleti 
szfnvonal emeJése mellett a szakmai to vábbképzést. Dolgozóink tízezrei saJa. 
títják el a magasabb míiszakl képzett séqet. Képünkön Bp. Keleti-pályaud, 

varon tanuló dolgozók eqy csoportját , látjuk, 

> 

Eljen május 1, a dolgozók nemzetközi szolidaritásának napj�,, 

valamennyi orszá_g munkásai testvériségének napja !, 



, SZOCIALISTA VASCTtRT 
� 

A VASUTAS PARTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL -1( 

Has§nosítsul. 11epnevelö ,nunhanhban 
a politi/.ai is/.olán ta,aultal.at 

A „Klerikális reakció - népünk el
lensége" című anyag politikai iskolá
k?n történő jó feldolgozása a hallga
tok _ _  fegyelmezett i:negjelenése komoly 
pol1hka1 felad_atot Jelentett a párts1.er
vezeleknek. Ez a munka legtöbb he
lyen sikerrel járt. A képzettebb hall
gatók felvilágosító munkih·al meg
győzték a rendszeresen hiányzókat, a 
tanulás fontosságáról. Ennek eredmé
nyeként a legtöbb iskolán csökkent a 
hiányzók száma A Hámán Kató fii. 
lőház középfokú politikai iskoláján 
egy, a Landler Jenő Járóműjavító 
a lapfokú iskol áján pedig csak két 
hal lgató hiányzott az előző 5-6 rend
szeresen hiányzóval szemben. A poli
tikai iskolai hal lgatók egyre többen is
merik fel a tanulás jelentőségét. Mind
jobban megértik a párt erejének meg
sokszorozása érdekében „a fő figyel
met a párttagok és a taf{jelöltek eszmei színvonalának emelésére, marxista-leninista harcos szellemii nevelé
sérfJ kell helyezni". 

,\ politikai iskolákon az eddiginél 
alaposabban megismerték a hal lgatók 
a klerikális reakciónak népünk és 
közte a vasutas dolgozók elleni akna
munkáját. Az anyag tárgyalása során 
IelelevenedeLt a kle!'iká lis reakció mult
bani és felszabadulás utáni tevékeny
sége. A hallgatók a:i életből vett pél 
dákon keresztül mutatták meg a kle
rikális reakció népel lenességét. Töb
ben elmondták, hogy a multban az 
egyházadót - a vasutasok amúgy is 
kevés fizetéséből - törvényes letiltás, 
vagy elárverezés útján is behajtották. 

Az Eszaki Jlirómüjav'ítóban 1928-ban 
Régi Gá bor elvtársnál lefogla l ták a 
varrógépet, a falióráját és két ván
kost, mert 28 pengő egyházadó tar
tozása volt. 

A M'rn! zenty- és Grősz-pEC fooul
ságaiból az elvtársak megértették, 
hogy a klerikális reakció a régi rend
szert akarja visszaállítani. Még vilá
gosabbá vált, hogy a klerikális reak
ció az épülő szocialista vasútnak, a 
vasutas dolgozók és családja boldog 
jövőjének ellensége, az új világhábo
rút előkészítő amerikai ág-yú gyárosok 
ügynökei A klerikális reakció hű 
szövetségesei a jobboldal i  szociálde
mokraták, a kulákok, a csendőrök és 
ezekhez hasonló egyének. Ezekkel 
egyiitl  láz ít a munkafegyelem. a 
munkaverseny ellen. A 'Keleti-fűtőház 
középfokú pol i t ikai iskola hal lgatója 
elmondotta: hogy amikor ujján levő 
kelés miatt' karja fel volt kötve. egy 
,·ele szembe jövő pap megszólította 
és azt mondotta ,, . . .  ugye édes f iam 
ez a munkaverseny eredménye? . . .  " 

A pol ' tikai iskola i  hal lgatók megta
nulták, hogy a klerikális reakció ak
namunkájára több!ermeléssel és a 
munkafegyelem megszilárdításával vá
laszolnak legméltóbban. A p01itikai is
ko!ai hal lgatók az anyag megtárgya
lása során elhatározták, hogy az ed
diginél jobban élenjárnak a termelés
ben, a munkafegyelem megszi lárdítá
sáért folyó harcban. A hajdunánási 
pályamesteri szakasz 1 6 dolgozója kö
zül t 5-en járnak rendszeresen politi
kai iskolára. közülük hat sztahano
vista. Vál la l ták, hogy máj1.15 l - re va-

lamennyieJJ e lérik a sztahánovista 
szintet. 

Helyes dolog, hogy a politikai iskola 
hallgaJói az iskolán tanultakat lPg
löbb helyen elmondják dolgozótársaik
nak, Je!hasZ11álják népnevelő munká
jukban. Miskolcon a politikai iskola hallgatói leleplez/ék a klerikális reakció által elindított és terjesztett, munkaverseny, munkafegyelem ellen lázító 
.,Szent Antal-fíizért". 

Jó kezdeményezést vezetett be a 
Budapest-Déli állomás középfokú poli
tikai iskola vezetője, Szilágyi eh·társ, 
aki minden politikai iskolán megbe
széli a hal lgatókkal, hogy hogyan tud
ják legeredményesebben felhasználni 
népnevelő munkájukban a tanultakat. 
Budapest·ferencváros ál lomáson leg
utóbbi népnevelöértekezleten Szatmári 
elvtárs párttitkár vezetésével megbe
széllék hogyan használják fel a nép
nevelő munkában a ,.Klerikális reak
ció - népünk ellensége" című anyag 
megtárgyalása során tanultakat. Ezen 
helyes kezdeményezések bevezetése 
elősegíti a népnevelő munka színvo
nalának á l landó emelését. 

A politikai iskola hal lgatói az isko
lán szerzett ismereteik birtokában 
rendszeresen leplezzék le a klerikális 
reakciói és a mindennapos felvil ágo
sító munkával segítsék elő a munka
fegyelem megszilárdítását, a vasút 
előtt á l ló  feladatok maradéktalan vég
rehajtását. 

Baranyi István, 

Vasút Politikai Osztálv 1'evelés1 
Alosztályának munkátársa. 

A pártkiad,·á:Oyok helyes felhasználása 
segitséget jelent munkánk mi nden területén 

A s,?,QCializmus építésének egyik 
alapvető feltétele a káderek helyes 
rieoe/ése, az elméleti szin:•onal eme· 
lése, ho,w mw1él l'öbb dolgozót von
junk be {JJ szerve-zett oktatásba és 
hogy minél wbb szakmu11kást képez
zünk. 

Ezt a feladatunkat csak Úf{I/ tudiuk 
jól megoldani, ha ren·dsurese,.� ta,w
lunk, t;anulmányozzuk pártunk írásos 
kiaduányai/. A pár/kiadványok helyes 
felhasználása hozzásegít bennii•nket 
ah.hoz, hogy feladatainkat a szovjet 
tapasztalatok segílségével jobban old
juk meg. A szóbeli agitáción kioül az 
írásos af{iláció fontos eszkö2e a dot· 
gozó nép eszme,-,politikai nevelésé
nek. 

Pártunk írásos kiadvátvyai nélkül 
nem lehet sokoldalú agitáció/, propa
ga,utát kifejteni. Ez fontos kérdés kü
lönösen most, amikor pártunk hatal
mas eredményei ,•1yomán a dolgozók 
széles rétege tevékenyen rész/vesz a 
munkaversenyben, a Sztahanov-moz· 
galomban, s ezen keresztül a béke 
mef!.védé,éért vívott harcban. Szüksé-

ges, hogy tudaf'osítsuk, ismertessük a 
legszélesebb népré/eggel eredményen�
ket, tapaszlalalain.kat. Ezeket elsősor
ban a propaga,,da és agitációs anya
gokon keresztül, azok !erjesztésével, 
azzal, hogq párttagságunk és a dol
gozók széles rétegeit a kiadványok 
rendszeres olvasására, tanulmáinyozá· 
sára mozgósítjuk, neveljük. - érhet
jük el. 

Pártunk agitációs és propaganda ki
adványai, /olyóira/runk tanulmányo
zása, terjesztése fontos politikai mun
ka kell, ho{!y le[!qen, mert uzok vá
las2•t adnak feladatai,;ik megoldására, 
a pártépítés, a szocializmusért, a, bé
kéért vívott harc mi1uien aktuális kér 
désére. Sztálin elvtárs szavai szerint: 
.,A sailó a legerösebb fegyver, amely
nek sep:ítséf{ével a párt a maga neki 
szükséges nyelvé,r beszél, mindennap, 
mmden órában a, munkásosztállyal." 
Nekü11k ezt a fegyvert jól kelt tudni 
használfíi a pártépí!és, agitáció és az 
el/e11sép: ellen vívott harcban egyaránt. 
Mu,nkánk minder1 területén nagy se-

gílséget jelenlenek. pártunk agitációs 
és propaganda kiaduánuai és Joluó
iratai. 

Nekünk a vasút dolgozói11ak, akik 
azért harcoiu11k, hof!_y a közlekedés 
mef{javi/ásával, a gyorsabb kocsifor
duló elérésével biztosítani tudjuk az 
üzemek, bányák tervleljesílését és 
ezáltal na{!ymértékben hozzájáruljunk 
a terv idő elő/ti teljesícéséhez, -
szintén iól kell h.a,ználnunk ez/ 
a fi·.Ryvert. Ahhoz azo11ba11, hf>!!Y 
feladatainka! e téren sikerese11 meg
tudjuk valósítani, szükséges, hogy 
rendszeresen tanulmányozzuk pártunk 
írásos kiadványait és azok közül elsö
sorba,"I a szot•jet vasutasok gazdag 
tapa,,ztalatait. 

Biztosak ua.R_1.1unk abban, hog_q ha a 
t•asút dolgozói pártunk egyes kiad
va11ya1t rendszeresen tanulmányozzak, 
s az ott nyert tapasztalatokat murr 
káiuk terüle:,h felhasználják, nagy
mertékben hozzá;aruinak a terv 1dö 
előtti te/iesitéséhez. ahhoz, hof!I/ ha

zánkban minél előbb megvalósithas
s11k a szoc10lizmust. 

Hogyan készülnek a sztálinvárosi vasutasok 
a szakszervezeti választásokra 

A sztálinvárosi vasútépítők nagy 
örömmel fogadták a helyi szakszerve
zeti vezetőségvála. ztásról szóló beje
lentés!. Azért örülünk ennek, mert 
tudjuk. hogy ezzel szakszervezetünk 
megerősödik és még biztosabb, haté
konyabb támasza lesz a pártnak, a 
párt. és kormányhatározatok végre
ba jtásába,n. Ahhoz, hogy erős szak
szerve:iet képviseljen bennünlfot, és 
ahhoz, hogy mi. dolgozók igazán ma
o-unkénak érezzük a szakszervezetet. 
;zükséges, hogy vezetőinket saját ma · 
ironk vála szuk és ezek a vezetők szo
�osan együtt meneteljenek velünk_ a 
szodalizmus építéséért, a béke vedel
méért, meghallgassák ja,·aslata_inka_t, 
bírálatainkat és panaszamkat, es ta
mogassák probl émáink megoldását. 

Tisztában vagyu·rik azzal, hogy a 
termelés, a kultúra, a sport, a mun
kavédelem és a szociál is jultalá ·ok te 
rületén elért eredményeket elsősorban 
annak köszönhetjük, hogy a hatalmas 
Szovjetunió felszahadíto!la hazánk�t 
a népelnyomók uralma alól._ An_nak_ ko
szönhetjük. hog-v a dolgozo nep ugye 
pártunk, Rákosi elvtárs kezébe van 
letéve, akiknek vezeté,ével megteremt
jük hazánkban a jobb és bol dogabb 
életet jelentő szocializmust. 

mozgó,i!ani dolgozói,nkal a termelé valamenn�i dolgozójának beszervezé 
fokozására. A válaszlá ok jó előkészí- sél vállalta a szakszen·ezetbe. lJgyan
lésével, a pártszervezet segítségével, ezt vállalta Virág Eszter és Fehér 
a felvilágosító munka kiszélesitésé,�1, Margit is, akik ver enyhe léptek a 
a jelöl tek népszerűsítésével. és a ze- vá la. ztá ok tiszteletére. Várdai l<á
mélyük körüli vitákkal felszámolunk ro!y biza:mi pedig patronálási verseny-
min-den közönyö ég-et a választók re hívta ki munkástársait. 
iráni. vagy a jelöltekkel szemben. Ugv dolgozunk, úgy igyekszünk elő-

A választásokat ö szekötjük a terme-• készíteni a . vála�:zt�s�k�_t, hoirv . az e�
lés fellendítésével. Ennek a munkának dig gyengen mukodo uzem1 b1zollsa
eredménye, hog-y a Rákosi-i f ibrigád gok helyeit olyan dolg?�ókat ál l ítsunk 
szakszer\'ezeli biza lmi ja, Perge Mik- a helyi_ sza_kszerve�et .  elere, akik oku_l
lós például fela jánlotta. hogy a vá- 1 !lak . elod1e1k h1ba1�ol, __ a _dolgozok 
la zlások tis,te'etére !_el jesilménvé! 1 20 ug,et lekmlJ�. szemuk e!�l.t es � leg
zázalékról 1 25 százalékra emeli. En- mes. zebbmenok1g b1ztos1t1ak partunk 

nek a brigádnak öt tagja nem sokkal cé1kitüz�sein1;k me�alósilásá_!, a ko�
előbb kapqlt sztahánovist a oklevelet. m_any. es parthatarozatok vegrehaJta
Szabó Sándor bizalmi a jelenléti ha- ,at. 
tásfok százszázalékra való emelését. STA Y  FERENC 
Varga József biza lmi  a Bástya-brigiid sztál invárosi vasútépitö. 

70.000 dolgozónk tekintette meg 
a békevonatban rendezett kiállítást 

A Ke'e!i Müszaki Kocsihivatal do/- fo![ada1mat tettek a Íátol;[atási kön11v
gozói társadalmi munkában e/készí- ben. hog11 a terv teliesitésén keresztül 
telt béket'onata most feiezte be 1uig1.1- fokozzák a békéért való harcot. 
sikeri', útját szombathelyi MA V !{!,az- A békevonatot minden állomáson 
gatóság területén. nagy töme[!ek várták, lelkesedéssel és 

A békevonat szemlél/etö ae:iláción ,zeretettel fogadták a kezdeménuezést 
keresztiil - a békevonatban meven- és kultúrmüsorokkal, diavetítéssel egu
deuft é� rendkívül lebiiincselö kiá/lí· bekötött előadásokkal tették színesebbé 
tás segítségével - alkalmas arra, a tárlat an11a[!át. 
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N EMZETKÖZ 

Pierre Seniard emlékezete 
Tfz e1>zten'C!eje annak, hogy a hitler

ista fenevadak kivégezték a Francia 
Vasutasok Szövetségének főtitkárát, 
a Francia Kommunista Párt Politikai 
Bizoltl;ágának tagját, Pierre Semard 
elvtársat, aki egyike volt 1920-ban a 
párt alapítóinak. 

ság, a francia munkásosztály rettenthe
tetlen hősét. Amikor már eldöruü'.tek a 
kivégző osztag fegyverei, még azután 
is féltek Semard elvtárstól. P:erre Se
mard elvtá'fs emlékét nemcsak a fran
cia vasutasok őrzik hanem a haladó 
v�sutasok nagy töm�gei is szerte a �i
lagon. Elete és harca utat mulat mi-

6 
_Pier

h
r; Semar

t
d e

d
hiár

bö
s�t /940 ���(1.iks lyen következetesen és elszántan' kel l  -an aromesz e n  e1 r onre I e küzdenünk 'k . . • , . nemzetellenes" tevékenyséaért. . a� amen ai 1mperia izmus, 

" 0 a fasizmus ellen a haladásért a béke 
A nácik, Párizsba való bevonulásuk I nagy ügyéért a szabad,ság fáklyavi

ulán megyilkolták a francia vasutas- vője, a Szovjetunió oldalán. 

Három nemzetközi szervezettel bővült 
Nemzetközi Szövetségünk 

A Szárazföldi és Léqiközlekedesi 
\ 

Szakszervezete (Afrika) és az Olasz 
Oolqozók Szakszerveze-teinek Nemzet. Légiforqalmi Munkások és Tisztviselök 
közi Szövetséqe a közelmultban három Nemzeti Szervezete. 
szall itóipari szakszervezettől hivatalos Felhivjuk dolgozóink figyelmét arra9 

értesitést kapott arról, hogy a Nemzet-

, 

hogy lépjenek levelezésbe a Vasutasok 
közi Szövetséqhez kívánnak osatlakozni. szakszer:vezetének Titkársáqái:t . 

k':resz-
Ezek a ·szervezetek a következők: tül az uj szervezetekkel9 s ep1tsek _ k1 

Equador Vasutasainak Szövetsége, az ezeket a baráti . kapcsolatoka-t a beke 
Ubanqi-Sari Száll ításipari Dolqozóinak táborának erösitese érdekében. 

Imperialista ügynökök nyugatnémet vasutasokat toboroznak 
ausztráliai rabszolgamunkára 

Az amerikai Íilnperialisták nyugat
németországi ügynökei hatalmas erő
feszítéseket tesznek, hogy - kihasz
nálva a munknnélkilliséget - vasula· 
sokat és egyéb munkásokat toborozza
nak az amerikai z.soldos kato11aság és 
a,uszt�ália.i rabszolgatartók számára. 

A toborzást azon a címen folytat
ják, hogy az auszcráliai vasutakon 
végzendő mutU.álatok számára keresik 
a munkásokat. A toborzást munkatőzs
dék bonyolitiák le a nyugat-n.émet 
szövetségi munkaügyi minisztérium és 
a vasútiga;agafóságok közreműködése 
mellett. Számos csoport, 18-35 élet
év közötti nőtlen fér/ iak, már el is 
hagyták Nyugat-Németországot. 

Az elmúlt napokban több le"•él ér
kezett . lusztráliából, melyek köziil né
hányat közé/ettek a sajlóba11. Ebböl 
világosan /áiszik, hogy a nuutkabérek-

ről és a szociális körülmenyekröl te# 
kijelentések hazugságon alapulnak. 

A Szovjetunió által felszabadi1ott 
népi demokráciánk. vaswasainak még 
csak eszükbe sem jut, hog!I hazájukat 
valaha ís elhagyják. Soha olyan meg. 
becsülése nem volt és soha olyan ra
gyogó jövő nem állt vasutasaink elöct, 
mint amelyet most épi1ünk magunk
nak. Tudjuk, vannak nehézségek: a 
nemzetközi helyzet élesedése, az ame
rikai imperialisták háborús törekt•ései, 
a déli ha1árainl10n állig fegyverben le
selkedő Tiic-banda okozw ezeket a 
nehézségeket. De mi nem félünk a ne
hézségektől. 1-'artll.nk vezetesevel le
gyürjük azokat és vasutasaink a ma
guk örhe/yé11 arra törekszenek, hogy a 
legjobbat nyujlsák. Tudják, hogy ezzel 
mindinkább megszabadulnak a napi 
gondoktól, s elérik egyéni felemelkedé• 
siikei is. 

A Franco börtöneiben sinylödö' 

antifasiszták tiltakozása 
Az úgynevezett spanyol kormány, lezailott barce'onai 5z!ráik 34 szerve

meiy a spanyol .nép éhhal álán, nvomo- zöiét élükön Lopez Ravmondo elvtár
ran és pusztulásán emelkedett hata- sat. akiket \'érlörvényszék elé á l l ílot
lomra. koho!t vádak alapján tízezrével ták. - megmentsék, 
karta börtönbe a ·panvol hazafiakat. A magyar vasutas dol gozók egy
Most a Franco börtöneiben sín�·löd6 öntetüen ti l takozásukat le1ezik ki és el
antilasisz!a politika,i foglyok levél'el juttatják felháborodásukat az imper a
lordullak a világ köz\'éleménvéhe;:, lista zsol dban ál ló Frai�co ia_�iszta 
amelyben leleplezik a mérhetetlen ter• kormányhoz é_s e:Zvembe_rk�nt kovete-
rort és kínzásokat, a mel yeknek lik Lopez elvlars e_s _3� tarsanak azon-
aláYelik öke!. na' i  szabadon�o�salasat. . . . 

. . . • • Tillakozo tav1ralokat es Ie,eleket 
A Szak.szervezeti V·l_a�szovelseg 8l 

l 
do1gozóink  szerkeszlösér,:ünkön keresz

elmult napokban felh1vassal fordult tül juttathatnak el a spanvol kor· 
a, vi lág dolgozóihoz, hogy a mullévben mánvhoz. 

A szakszervezetí választá sok alkal
mával sok új kultúrfelelős és kultúr
megbizotl kerül a kultú_rnevelési bi
zottságokba. Eppen ezert . elengedhe· 
lellenüt szükséges, hogy mar a kezdet 
kezdetén ismerjék azokat a ídadalo
kat. a.melyek rájuk várnak új munka
területükön. 

Mi a teendő? Elsősorban: a vá
lasztásokkal k.apcsolalosan rövid lan
f-ol yamokat indítunk. Erre bevonjuk a 
kuttúrielelősöket. a megb,zotlakat, az 
aktívákat és a kullúrnevelési bizottság 
taajait. A tanfolyamokon röviden és 
kö�érthetően tájékozlaiást adunk ak
tíváinknak is,merteljük a feladatokat 
"5 a mód;!, ahogyan azt végre kell 
hajlani. 

o-ukat tovább. Az üzemi bizottságok· 
�ak tehát mindent el kell követniök, 
hogy ezeken a lanf

<!
lyamokon vala· 

mennvi érdekelt reszlvegyen, mert 
csak ·így tudjuk biztosítani azt. hogy 
a most vá'asztá_5:ra kerülő . �klívák 
gvakorlali munka1ukkal seg1_tik a,; 
eiötlünk álló (etadatok mcgoldasat. 

ÍÍJ ÉLÜIEMEINK 

A vasutas dolgozók is  harcban áll< 
nak nemes versengésben küzde�ek a 
neg)·edévi tervek leljesftéséé�t, i l_:etve 
tú:teljesítéséért. Ennek a, �zep kuzde
lemnek egvik kitüntető 1ulalma: a 
büszke „Et"üzem" cím elnyerése. Lap
zártakor érkezett je:enlés szermt az 
1 952 harmadik tervév első negyed
évi értékelé,énél a vasútüz.em t�rule
tén a következő üzemek kerultek elre _a 
szocia'ista munkaversenyben, nyertek 
el az „E:iizem" címet: 

Az állomásoknál: 1. I(aposvár, 2. 
'.1-agykan'zsa; 

A Műhelyeknél: 1 .  Szol�o)d _Jár�ű
ja\'itó OV., 2. Szombathe1y1 Jarmu1a
vitó OV. 

A Fütöházaknál: 1. Békéscsaba, 2. 
Püspökladány; 

A Pá'.yafenntartásnál: 1 .  Budapest 
Terézvárosi Osztálymérnökség, 2. 
Budapest' Ferencvárosi Osztálymér· 
nökség. 

A ,•álaszlá ·i előkészületeket össze
kötjük a lel!'szélesebb agi\ációv�I. Bi
zalmijaink harcolnak a vala�:zt�so� .�1-
keréért és személyes meggyozes ut 1an 
tudatosítják, hogy a válas7ctáso-l�al ös� 
sze kell kötnünk a népgazda:,ag ero
s ítésével, a pár! erősítésével. néphad
seregünk fejlesztésével. Mi kell �hhez? 
E lsősorban az. hogy m111den eronkkel 
harcoljunk a terv lel jesíté,éért. f.ppen 
ezért erősítjük szakszervez?tunket, 
hOí'Y méiz eredménye,ebben tudJuk 

ho.a,, nöuelie a vasutas dolgozók har- Ebben a hónapban a békevonat .i 

A funkcionáriusok ne elégedjenek 
meg azzal, hogy a kullúrfelelősök és 
aktívák beál l ítását csak papíron in• 
tézzék, mint ahogy n,em elégszün_k 
meg azzal sem, ha feladatokat hajt 
végre, de tájékoz.atlanság, vagy pol�
likai képzetlenség miatt nem l_ud k1 
elégítő munkál végezni. A ku_l lurne".e• 
lési munka szorosan kapcwlod1k par· 
tunk és kormányunk határozatainak 
végrehajtásához, a termelés emelésé
éri folytatott harchoz. C_sa,kis igy . tud
ják megérteni kul lúraktivamk. m_i lye11 
jelenlősé�e van p_éldául � __ termeles�n 
kimagaslo eredmenyt_ elero dol,.rozok 
reszére műsort adni, csaszluskakl>an 
megénekeln i  az élenj�rJ?t, ki!lellengé
rezni a fegyelemlaz1lokat, a munka
kerülőket. Ha nem ismeri a kultúr
nevelö munka módszereit az a klíva, 
nyilván rossz munkát log végezni. . 

Elvtársi üdvözlettel köszöntjük az 
élenjáró üzemek dolgozóit és kíván
juk, hogy jó munkájukkal hosszú ide;g
büszké kedhessenek üzemük „E/üzem� 
címével. 

co.s békevál;[11át. µécsi MA V !{!,azgatósál!. lerilleté11 vég. 
A szombalhel!li MAV l1<az/!,atósa:.!. 

I 
zi. ió munkái�/ a , béké�rt _és mi�d�n 

területén löbb mint 70.000 do'f!oZó te- honapban mas es mas 1/lazgatosa)! 
kinrette meJZ a kiállítást. Számosan területét iária be. 

A választás után meg111du 10 
reszort-tanfolyamok ebben nagy segít
séget fogna,k nyujtani és megmutatják, 
hogy mi1yen irányban képezzék ma-
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,..A /µwi .tuvek lféQrtdwj/ákt mt• biztosítja a negyedévi terv teljesítését 

A vasút elsö negyedéves tervét túlteljesítettük 
A népgazdaság fejlődése, valamint a Nekünk, vasutasoknak alapvető fel• 

dolgozók anyagi és kulturális é!etszín- adatunk a ha.nnadík terrevet, a döntő 
vonalának emelkedését bizonyitja a évet, a szállítási feladatok sikeres le
Központi Statisztikai Hivatal jelentése bonyolításával elősegítenünk. Ezért 
az ötéves népgazdasági terv barma- keli pártunk úflmutatá,sát, kormányunk 
dik évének első negyedévi végrehaj- határozatait következetesebben végre• tás.áról. 

A Landler Járműjavító do!,gozói erő
te.jesen [okozzák munkájuk ütemét: 
tudjá-k, hogiy a j árműjavítókra most, a 
jó időjárá6 bekö\'etkeztével még foko
zottabb feladatok várnak. Sok-sok 
megjaYílott koa;ira, mozdonyra van 
szükség ahhoz, hogy a tavaszi 5zálli
tási feladatokat el tudjuk végezni. Eh
hez e!engedheteCen a havi terv l>elar
tásn. 

l\"ézzük meg hog-yan áll ez a kérdés 
az üzemben? Ki1;yóss; Sándor elvtárs 
műszaki igazgató, lapunk Jevelezőjé( 
keressük fel elsőnek, majd megnézzük 
az üzemgazdasági Osztály munkáját 
és a tapasztalatok birtokában meg
győződünk arról, hogy mindez m:ként 
érvényesül a munkapadoknál, a g�a
korlati munkában. 

A műszaki vezetés, a vállalati ro
mérnök, K.i1;yóssi elvtárs meglátta: 
mi lven nagy je!erftősége van a havi 
tervek egyen Jele.s teljesítésének. a 
ka mpányszerűség kiküszöbölésének. 
Arról beszél, hogvan érték el az üzem
ben a havi terv egyenletességét, a 
negyedévi terv túlteljesítését. 

Solomovics elvtárs 
könyve nagy segítség 

A havi tervek végrehajtása 
mondja - az[ jelenli, hogy nemcsak 
negyedévi tervünket, de - a tervet egé
szében is me4? tudjuk valósítani. Mi 
szükséges ehhez? Elsősorban az, hogy 
az ütemtervet pontosan betartva 

az első dekádban az előirányzott 
termelé6nek legalább 30 százalékát 

elérjük. 
Az úgynevezett ,,felfutást�, a félkész 
járművek tartalékolását úgy irányoz
zuk elő, hogy az utolsó dekádból való 
átmenet az első dekádba zökkenő
mentes legyen. 

Sokat gondolkoztam, hogyan javít
suk meg munkánkat, hogyan küszö
böljük ki a kampányszerűséget, mi
ként biztosítsuk a zökkenőmentes ter
me:ést, ami előfeliélele a negyedévi 
terv telje,itésének. 

Felfedeztem Solomovics elvtárs, 
szovJet tervirodalmát és felhasználtam 
munkámban. A szovjet példa eredmé
nyezte azran, hogy tovább fej lesztet
tem tanítását. Megbeszéltük az üzem
gazdasági Oszt;i lH.!, hqgy a napi  
telje,itésről jelentést juttatnak el a 
műszaki vezetéshez. Ezáltal m'nden 
nap munkaülemét össze tudjuk hason
lítani a tervvel és az ellenőrzés fénv 
szórójában már másnap lehetővé vál<\ 
az ütem meggyorsítása. Ez a mód
szer, s ezt kiegészílve a dolgozókkal 
való szoros kapcsolattal biztosítja e 
negyedévi terv teljesílé.sét: a napi 20 
futópróbás kocsi kiállítását, s a máju, 
1-i felajánlások túltel jesítésél Mun 
kánka,t megnehezíti az a körülmény 
hogy 

" vontatási és forgalmi szakszol
gálat nem adagolja egyenletesen 
a javításra váró gördülő anyagot 
és gyakran fordul elő tervmód-Osi
tás, ami a vele kapcsolatos újr1t-
5zervezés miatt fékezi munkánkat 

A havi tervek végrehajtásának volt 

(A „Gudok" című srovjet 
vasúti napilap 1952. márc. 
2-i számából.) 

Jilazánk végtelen tájain éjjel nap
pal, minden időjárásban az acél
sineken ezer és ezer vonat közlekedik, 
az állomások százain pedig onas, 
men11yiségü mozdony /olai_ Es a for
galma/ n1111de11ii/f a legkülönbözőbb 
jelzésekkel szabályozzák, irányitiák. 
Ezek utasitása111ak engedelmeskedve, 
indi/Ják el a mozdonyvezetők moz
donyaikat, uálloztaliák a sebességet, 
állitják meg a vonatokat. A jelzé ek 

a láthatók és a hallhatók -
m111denekelö1t a forgalom biztonságá
nak és a tolatások balesetmentessé
gé11ek megóvására szolgálnak. Az 
optika, akusztika, automafika és a 
távirányítás legúiabb vívmányainak 
figyelembevé1elével kidolgozott vastiti 
jelzési ulasi/ás hivatott mind a nyilt
vonalon, nund az állomásokon és 
iparvágár111okon az ütemes közlekedés, 
a szigorú forgalmi rend biztosítására. 

A jelzés a közlekedésnél - szent
ség megsérleni se11ki sem jogosult. 
„A jelzés - mondja a Miiszaki Ozemi 
Szabályzat (PTE) - parancs és fel
tétel 11élkül tel;esiteni kell. A jelzés 
követelményeinek azonnali teljesítésf! 
valamennyi vasút, dolgozó kötelessége 
az összes lehetséges eszközökkel biz
tosítani". A jelzés - törvény, köve
telését pontosan es a legkisebb kése-
delem nélkül teljesíteni kelt. Ha 
azt mondja „Megállj/'' azonnal 
meg kell állítani az egyedül haladó 
mozdonyl, vonatot va1w tolató szerel
oényt. Ha a Jelző azt mondia: ,,Las
san" - a sebességet a szüksé.u.esre 
kell c,ökkenleni. Haladj zavartalanul, 

köszönhető például, hogy már márciu� 
1 

sünk szXmara, hogy a mozgóbak se· 
l •�n tudtunk kocsit kiadni, holott , az- gítségév�I �9 nap helyett 6.2 _ nap 
elott ilyenre nem is lehetett szarni alatt vegezzuk el egy kocsi futopro· 
tani. Amint köztudomású, a mozgó bára való előkészítését. ami a fix. 
bakon történő javítás is döntően segít 

I 
bakon végzett 126 százalékos telieöít

eredményünk elérésében. Nem közöm- ménnyel szemben 148 százalékos 
bös népgazdaságunk és terv,teljesíté' átlagteljesítményt jelent. 

JJJZ @llf.� JWh/� 
épül Miskolcon 

A va5út árusszátlifási tervét 109.5 hajtati, mint !zt eddtg tettük. K ülönösen 
6z�lékra, személy5zallítási tervét 103.9 fontos, hogy a soronkövetkező negyed
százalékra teljesítette. 1952 1. negye- éves terveket minden tekintetben 
dében a mult év hasonló időszaká.hoz egyenlet�n. hajtsuk . végre_, s a t�rme
képest a teheraru!orgalom emelk<ldése lés hullarnzo gorbeJet mmden uze-
23.5 százalék, a személy!orgalomé 7.6 , "?ün�ben egyenletesen emelkedő von�l
sz'áulék. A fontosabb >árucikkek napi la valtoztassuk. A vasutasok szeretik 
átlagos rakodása: a szénnél 1 9.4 szá- vasútjukat, szeretik hazájukat és küz
zalékkal, az olajnál 81 .8 százalékkal, a denek azért, hogy a második negyed• 
téglánál és cserépnél 3.5 százalékkal, évi terv vasútra vonatkozó teljesít1:1!ér 
a kő-kavicsnál 5.8 szzzalél<kal, a bur· nyi számait még magasabbra emeljek. 
gonyá4tál 38.5 százalékkal volt maga- Ez segíti életük javulását, a béke vé
sabb, mint a rnult év első negyedében. delmét. 

Szürke bárányfelhők úsznak az korszerűbb rendezőpályaudvarának. A L dl M H k dolgozo··· égen, néha eltakarják a napot s egy- Néhány hónappal ezelőtt a gurító- an er UVe 
szeribe hűvös lesz. Távolabb a diós- domb legnagyobb teljesítménye 1400 

h ,  , f ' lt f '  t ·· "t··tt k 
' • b győri óriáskohó füstölög, a dolgozók kocsi volt és ez csúcstel jesítménynek arom eS e Onna eme gyUJ O e maf(IUS an 

hősi munkájának eredményeként. számít. Az igarLgatc'i&ág vezetője A minisztertanács az elmult na- vással fordul lapunkon keresztül a 
A vasút dolgozóit is magával ra- I0.0,09 forintos jutalf1!�t t�zö\t ki ! pokban határozatot hozott a takaré- vasutas dolgozókhoz, hogy minél na-

gadta a diósgyőriek lendülete. Hosz- guntodombok _dolg�z?1 . szamara, kossági munka továbbfejlesztéséről. gyobb mértékben kapcsolodjanak be a 
szú vagonsorok sorakozna-k Miskolc napi 1800 kocsi guntasara. 

k "t - vas- és fémgyu·J·tési mozgalomba, te-195 1 -hez képest átlagosan e sza-rende�őpálya�dvaron . . A gurítódo".1_b A szovjet tapasztalatok alkalmazá- zalékkal kell csökkenteni a hengerelt gyék ezt mindennapi munkájuk á l-
c�ak ugy ont1� a kocs1k�t

! 
amelyek J?· sa és a munkafegyelem szilárdsága acél faj lagos felhasználását, s például landó módszerévé és segítsék biztosí

�esze t;_rvsze�uen„ b";tos1t}a a vasgyar tette lehetővé például, hogy Nyitrai a vasútnál 28.000 tonna szenet kell tani rohamosan fejlődő iparunk nél
es az uJ koho szuks�glete). _A m1skolc1 Dezső „Az őszi csúcsforgalom legjobb megtakarítani, s növelni kell a hulla- külözhetetlen nyersanyagainak pótlá-
".a.s_u l_as_ok „ feladatai marol-holna_pra rendelkező forgalmi szolgálattevője", dékok begyüjtését. sát. 
�n.a�1va noltek. A _s��1ahsta v�r<?s ál lomásirányító és brigádja 24 óra A vasutas dolgozók kiválóan állták A Várhegyi-brigád felhívásából meg-
ep1lese, az egyre feilodo vaskomb1nat alatt a célkitűzést 1004 kocsival túl- tudtuk, hogy náluk már a takarékos-
olyan kövel�lményekkel lépett _ f�I, szárnyalta és ezzel biztositol\ák az meg helyüket a multévi vas- és fém- ság a mindennapi munka állandó 
am;IY arra f1jryelmeztette a v��u.t t i - óriáskohó zavartalan építését. De itt gyüjtésben, s felhasználják tapasztala- módszerévé vált, február hónapban 
letekes szerveit ... hogy a rendezopaly�- vannak a legjobb dolgozók, mint Me- la ikat arra, hogy például 3661 ,  márciusban pedig 3593 
u9v�rt a leheto leggyorsabban k1bo- zei László forgalmi szolgálallevő, To- a május 5-3 1 -e között sorrakerülő kg fémet gyüjtöttek össze 
vtlsek. mai János gurilásvezető és még sokan fémgyüjtö héten a tavalyinál is A Landler Művek dolgozóinak fel -

Megkezdödölt a munka. Miskolcon mások, akik keményen állták a sarat . , - - hívásához kapcsolódjanak a többi üze-
meg kell épülnie K.özép-Európa leg- és tú1szárnyalták a feladatokat. JObb eredmenyeket erienek el. mek dolgozói is és nemes versenge-

A Landler Művek anyagrakodó és 

I 
sükkel segítsék harmadik tervévünk 

50 kilométer hosszús6gú új vágányt építenek be válogató brigádja is magáévá tette a hatalmas épilkezéseinek győzelmes be-
a rendezópályaudvaron minisztertanács határozatát és felhi- fejezését. 

A gurítódomb melleit szinte szemlá
tomást emelkedik a vasútépítők szor
gos munkájaként az új !öltés, amint 
a forgalom lebonyolítása közben bő
vilik, korszerűsítik a már elavult 
rendezőt. 

K.özel 50 kilométer hosszúságú UJ 
vágánvt épilenek i tt és 200.000 köb
méter földet mozgatnak meg az • a!
épitménynél, s több mint 1 00 kilérö 
csopoctol fektetnek le. 

Május 1 tiszteletére 
terven felül 

3000 köbm�ter földet termelnek 

Május elseje tiszteletére a vasút
építők felajánlották. hogy terven ielül 
3000 köbméter földet termelnek az új 
töltéshez, s közel egy ki lométerrel 
hosszabb új vágány lefektetését is 
vállalták. 

A műszaki és fizikai dolgozók JO 
együttműködésének következménye 
volt és a szovjet tapasztalatok 
felhasználását bizonyítja, hogy az 
új építé, útjában álló lakóházakat 
görgők és sínek segítségével tel
jes épségben két nap alatt el-

toltak új helyükre. 
A vasút új munkásai és vezetői kö

zött számos női dolgozó is részlvesz a 
pályaudvar építésében. Madaras Ilona 
előmunkás, a Petőfi-brigád vezetóje 

ugyanúgy megállja a helyét, mint 
akármelyik férfidolgozó. Ennek elle
nére mégsem kapják meg a nődolgo
zók azt a támogatást, amelyet jó 
munkájukkal megérdemelnének. 

Az építésvezetőség adjon nagyobb 
segítsége[ műszaki vonatkozásban az 
új munkásoknak. A pártszervezet és 
a szakszervezet segítse és ellenőrizze 
a munkát. Az élenjáró műszaki veze
tők, az öntudatos dolgozók bátrabban 
bíráljanak és gondoskodjanak arról, 
hogy a dolgozók jogos panaszait idő
ben orvo olják. K.öveteljék meg, hogy 
a bérelszámolásokat pontosan é6 jól 
\'ége,zzé�. Rontó Zoltán, Vadász Imre 
és Vas Antal előmunkás jogosan telt 
panaszt a bürokratizmus ellen, ame
lyet éppen a megérdemelt bér kifize
tésénél tapasztaltak. 

A verseny fontosságát jobban kell 
tudatosítani. az élenjárókat népszerű
síteni és a fegyelem megszilárdításá
val törödni. Ha ezt így fogiják meg, 
kiküszöbölheti az építésvezetőség a 
márciusi 98 százalékos tervteljesítés 
hibáit. azt, hogy a dolgozók kilenc 
százaléka átlagosan hiányzott a mun
kából. 

A miskolci vasutasok az új korszerű 
pályaudvar építését azzal hálálják 
meg kormányunknak, hogy negyedévi 
tervüket túlteljesítik és határidő előtt 
felépítik a rendezőpályaudvart. 

Így segítem az újonnan választott 
társadalombiztosítási meghizottat 

A választások után csoportétiekezr
lelet tartottam, ezenkívül pedig k,ü!ön 
értekezleten beszéltem meg a me,g
bizdtfa�kal tenniva·lójukat. Minden 
megbízottnak a,dtam feladatot. A tár
sadalombiztositá� megbízottat fe
lelőssé tettem azért, hogy segítse elő a 
munkafegyelem megszi lárdítását alL 
üzemben és lelkiismer�esen gondos
kodjon a becsületes dolgozók szociá
lis juttatásainak biztosításáról. 

A nevelőmunka nyomán az ál landó 
segítés és el lenőrzés biztosítja azt, 
hoogy a, TT meJZbizdtt: 

1. G011'doskodik a csoporthoz tar
tozó hiányzók meglátogatásáról. A 
betegség folytán ideiglenesen mun
kaképtelenné vált mwikatársala�ak 
elvtársi segitséget nyujt. Esetröl
ese�re szeroezi, hogy kiket látogat 
meg. A látogatás eredmén'Yéről 
írásban jelentést kér. Ha a beteg· 
lálo.u.ató jelenti, hogy a hiányzó 
munkatársat nem találta ottho,i, 
oagy egyéb körülmények adódnak 
- azonnal jelenti 11ekem, hogq az 
esetet a társadalombiztosítási ta
nács tudomására hozhassuk; 

2. Akár a beteglátogató jelentése 
alapján, akár a dolgozók által be-

nyujtott kérelmek alapján a seg� 
lye2éseket felülvizsgálja: megfele• 
lóek·e az i,�dokok, környezettanul
mányozás/ végeZltet, s ha dolgozó
társunk murvkához vaió viszonya 
;ó, - hat hónapon belül n-em volt 
igazolatlan mulasztása - javasolja 
a segélyt és a kérelmet átadja tre
kem sürgős intézésre; 

3. A<21 üdülés Jlitün.tetés és jttfa,. 
lom. Eppen ezért elkészítjük ellen· 
órzésemmel azoknak a névsorát, 
aki.k megérdemelten üdülni akar• 
nak, s a javaslatot megfelelő indo
koláss(j/ eL/átja. A javaslatot a sza· 
badságolási ütemterv alapján ké
szíti el. 

Munkámban még híányos&ág az, 
hogy az új dolgozókk•a:l nem fogl.a lko
zom kellő mértékben. E'2len a hibá
mon igyekszem javífan.i, hogy a dol
gozók bizalmának meg tudjak felelni. 
Elméletileg is továbbképzem mag-am 
és a párt t.anítása, alapján az  ott szer· 
zert tudásom.a! felhaswálom bizalmi 
munkám minőségi javltásában. 

HORNUNG FERENC 

a KóZIJ)onti Szertár bizalmija 

A J E L Z É S  P A R A N C S  
ldmpa helye/lf mécsekkel használják, 
olyan tárcsákat alkalmazn,ak, amelyek
ről lekopott a festék, valamint olyan 
kürtöket és sípokat allwlmaznak, ame
lyek alig adnak hangot és bizonytalan, 
színíi jelzózásdókat hasZllálnak. A 
kisinyevi vasút csemovici vonatkísérő 
te/epállomásán a zárlatlámpákban a 
különleges jelzőüveg helyett, itt-ott 
kezdetlegesen bemázolt, közönséges 
ablaküveget használnak. A kirovi vas
út Medvezsja Gora és Petrozavodszk 
telepá/Jlomásain a vonot.okon használt 
jelzőeszközök részére nincs láda. Az 
ufai vasút sok forgalmi kitérójén és 
nem világítják ki, mert rosszak a lám
pák. 

ha a jelző azt mutatja, hogy a pálya 
szabad. Csak jelzés alapján lehet a 
vonatot a különálló mozdonyt moz
gásba lzozm és csak jelzés alapján 
lehet ennek a mozgásnak irányát 
megváltoztatni. Ezért a vonatforga
lommal kapcso/atba11 álló minden 
vasúti dolaozónak kicálóan kell is
memie és pontosan be kell tartania a 
jelzés; szabályokat. Mindenkor meg 
kell érte11i, hogy a jelzések kö;;etel
ményei11ek maradéktalan teljesítése -
a vonatforgalom biztosságának. az 
állomások balesetmentes munkájának 
legfo11tosabb fel/étele. 

Ezzel szemben mé1; nem minden 
vonali dolgozó tiszteli a jelzőt kel
lően, Úf<!J ahogy ezt a Műszaki üzemi 
Szabályzat (PTE) és a minisztérium 
rendelkezései 'megkövetelik. A vus
ulako,i mél[ előfordulnak olyan eselek, 
hogy a mozdonyvezetők elnézik a 
jelzők tiltó utasításait, mindenekelőtt 
a karos fé11yjelzókét, valamint a lár
c,ás védöie/zókél. A Kelet-Szibéria, 
vaSll/On február 17-én a nyizs11ye
dirzszki fűtőház mozdonyvezetőie, 
Kuropafn_11ikov vonalával a sintörést 
fedező jelzésnél nem állott meg és a 
vonat ráhaladl erre a sinre. Február 
26-án a Bajkálon túli vasút Karimszki 
Mogotuj állomás „megálljl"-állású be
járat/ jelzőjét haladta meg. Mindkét 
esetben csak véletlenen mulolt, hogy 
nem történt baleset. Kiilönösen gya
kori a ,,Megállj!"-állású jelzők nie{!
ha/adása a tomszki, sztálingrádi, bai
kálot!ltili vasutakon. 

A legszigorúbb biinletőeljárást kell 
alkalmazni azokkal szemben., akik nem 

vetik magukat alá a jelzőnek, akik 
vakmeröen é megengedhetetlenül 
gondatlanok. Vonatot vezetni és to
latni gyorsan kell, de ezzel szemben 
elövigyázatosa11, a mozgás sebessé1;ét 
a jelzók utasításainak alávetve. A 
mozdo1111vezetők ezrei a normát és a 
tervfeladatot fúlteljesitve. a menet
rend szigorú betartását biztosí1va, 
selejtmentesen dolgoznak. Csak a 
felelőtlen, lwnqag mozdon_quezetók 
haladhatják meg a „Megállj!"-állású 
jelzőket. 

A jelző követelményeinek nemtel
jesítése, a „Megálljl"-állású· fény és 
karos jelzők meghaladása a 
munkafeg_11elem alacsony szirwonalá
nak, e{;!les mozdony- és vonatkísérő 
brigádok lazasá1;ának a mutatószáma. 
A legdőrtlóbb módon küzdeni kell a 
kötelességükhöz hanyagul. lustán vi
szonyuló dolgozókkal szemben. A vas
úlon a fewelemnek szilárdnak kell 
lennie és ez elsősorban a jelzések szi
gorú betarlására vonatkozik. A vasút, 
a vonal;őnőkség, az állomás, a fűtő
ház, az osztálymérn.ökség és a mű-
zaki kocsihivatalok vezetőinek ,a 

vasú/igazgatósági és vonalfónökséRi 
politikai osztályfőnököknek legfonto
sabb kötelességük - a jelzésekkel 
szembeni tiszrektet me.u.erősíteni, bár
mel.tJ feltételek között követeléseik 
feltéte/nélkilli teljesUésére törekedni. 

Ebben nagy szerepet iátszftatnak és 
kell is h.01w játszanak a közlekedés 
/Járt- és szakszer�ezeli dolgozói és 
agitátorai. A jelzők követelmén.tJei11ek 
megsértését a „llfegállj/"-állású karos
és fényjelzők, a biztossági határjelek 

meghaludását nemcsak rendi úton 
kell kivizsgálni, hanem társadalmila!; 
is, a termelési értekezleteken párt- és 
szakszervezeti gyűléseken mint le[<• 
durvább fegyelmezetlenséget kell me.f<· 
tárgyalni. Az agitátoroknak arról kell 
beszélniök, hogy milyen fomos a jel
zési utasítás betartása, a jelzők uta
sításainak feltételnélk11li teljesítése, a 
jelzések ielentóségéről mint a for1;a
lombiztosság megóvásának leRfonto
sabb intézkedéséről kell beszélniök, 
előfordult eseteket és tényeket fel
hozva, hogy a jelzések figyelmen
kívül hagyása hová vezet. 

A forgalom biztosságának és a to
latás zavartalanságának fokozására a 
legkomolyabb intézkedés a jelzőbe
rendezés szüntelen tökéletesétése és 
kellő gondozása. Mindenkor olyan 
itllapotban kell lenniök. hogy biztosít
sák a szükséges je/zőkép gyors és he
lyes észlelését. A közlekedésnél az 
utóbbi években a jelzó- és biztosító 
berendezési szakszolgálat jelentős új 
szerkezetekkel és berendezésekkel gya
rapodott. A jelző. és biztosító beren
dezések megjavítására óriási összege• 
ket fordítanak. 

A közlekedésnél a fényje/zóktöl 
kezdve, a kézi jelzőlámpáig, a vilá
gító fáklyáig és a durrantyúkig több 
mint négy és félmillió különböző jel
zőeszköz és berendezés pan. 

A forgalom biztossága megköveteli, 
hogy mindezek kiváló ál/apotba11 le
gyenek. A biztosság követelményeinek 
legdurvább megsértései azok, hogy 
nagyon sok helyen a jelzólámpálu,f 
megrepedezett piszlws üveggel, 

Mindezek a tények arról beszélnek, 
hogy a vasúti közlekedés vezetői még 
távolról sem mÍ/1,denüft fordítanak kel
ló gondot a jelző- és IJ>iztosítóberende. 
zésekre, a vasútigazga.tósági és vonali 
forgalombiztossági ellen.őrök pedig 
ebben a fontos és felelősségteljes ügy• 
ben a rendteremtéshez nem teszik meg 
a szükséges mtézked.éseket. A jelző
eszközöket min.den.üit és a legrövidebb 
időn belül teljesen rendbe kell hozni. 
Ezek állapotáért mindenek elöli azokat 
a dolgozókat kell felelősségre vonni, 
ak•k használják ó.�ef, valamint a vas. 
utak, az ellenőrzési csoportok vezetőit 
és a vo,iatforgalombiztossági társa
dalmi ellenőröket. 

A vonatforgalom és a tolatási mun
kák teljes bizl.osságán.ak megóvására 
elengedhetetlenül az szükséges, hogy 
a jelzési utasítást mindenütt szigorúan 
betarlsák, hogy maga a jelző- és biz
tosító berendezés is kifogástalan álla
potba11 legyen. Az őrhelyen ébernek 
lenni, a jelzők követelményeit feltétel 
nélkül teljesíteni, minden egyes vasúti 
dolgozó lege/só parancsa. 
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A rétszi lasi minta-főépítésvezetőség bérelszámolóinak 
felhívása a hibátlan számfejtésért 

A MAV Pályaépítő és Felújító 0V 
ré!szi ias•i minta-föépílésvezetőségének 
bére.fszámolói mozgalmat indítottak a 
normarendezéssel és a prémium felül
vizsgálásával kapcsolatoon a szocialis
ta bérezés hibamentes, pontos végre
hajtására. 

„ 0; vasu.tat építünk Rétszilas és 
Sztálitwáros között - mondja többek 
között a felhívás. - Erről OJ mu.nka
helyről hfoju.k versenyre az ország 
minden vasu.tas óérelszámolóját." A 
versenypontok a következők: 

1. A normacsoport áltaJ meqadott 
eqységbéreket, pontosan, hiba nélkül 

·.szorozzuk be a teljesítménnyel, 
2. Az átlagos órakeresetet hiba

mentesen szám ítjuk ki és ennek alap
ján a munkautalvány bérrészén fel
tüntetett dolqozók bére,t ugyancsak 
hibamentesen számfejtjUk. 

3. A dekádonként számfejtett mun
kautalványokon fe:tüntetett órákat és 
összieqeket hibamentesen vezetji.ik fel 
a felolvasók(;nyv alapján előre el
készitett bérlapokra. 

4, A családi pótlékokat, fiz-etett ün
nepeket, fizetett szabadságot, készen
lét; dliakat, túlórapótlékokat, ebéd
pénzeket és egyebeket hibamentesen 
sziámfejtjük a rávonatkozó, érvényben 
lévö rendeletek szemelött tartásával. 

S. A felolvasó könyvek helyes ve
zetésére kioktatjuk a munkahelyek 
felolva.sókönyv-vezetöit s ezáltal is 
megjavítjuk a bérelszámolás mun
káját. 

6. A levonásokat pontosan, hiba
mentesen hajtjuk véqre. Ez:z.el ki
küszöböljük azt, hoqy az esetleg fe
ledékenyséqb61 elmaradt levonások a 
dolqozók megterhelésére a követ
kező hónapban kéts:zleresen jelent
kezzenek. 

7, 4z -áU,eJyazett. vagy l<iren<l<>lt 
dolgozók új szolgálati helyeit azon
na1 értesítjük a bérezési adatokról, 
hogy az új szolgálati helyen a bér
elszámolás haladéktalanul és akadály 
nélkül történhessék és a dolqozók alJ 
áthelyezés vaqy kirendelés admi
nisztrációja miatt bérezésben kése
delmet ne szenvedjenek. 

8. Két nappal a zárfizetés előtt a dal. 
qozók réSZté-re kiosztjuk a bérlap 
másolati példányát, hogy már a fize. 
tések előtt a dolqozók pontos, előze
tes tájékoztatást kapjanak járandósá� 
qai król és a levonásokról. 

A rélszi'.'asi minta-féíépih!svezeléí6ég 
bérelszámolóinak mozgalmához sok 
sikert kívánunk és bízunk abban, hogy 
felhivásukhoz valamennyi vasutas bér
elszámoló csatlakozik. Oda kell hal
n iok a bérnlszámolóknak, hogy ,10 
munkát végezzenek, hogy a bérszám
fejtés munkája pontosan, a valósá,g
nak megf<:lelően történ_jer;, nehogy az 
első bérszámfejtés kifizetése alkalmá
val kevesebb bért számol janak el a 
dolgozóknak, s kiváltsák jogos felhá
borodásukat. Meg kell valósítaniok, 
hogy lehetőleg naponta értékeljék a 
dolgozók keresetét, így a dolgozó, ke
resetének ismeretében fokozottabb 
munkalendüleltel harcol a tervek lúl
teljesítéséért, ezzel az ellenség mun
káját is szűkebb teriil-elre szorítottuk 
vissza. 1 em kétséges, hogy bérelszá
molóiruk jó munkája erőteljesen járul 
hozzá a oormarendezés és prémium
felülvizsgálat siweréhez. 

Bürokraták a HÉV osztálymérnökségen 
A nemzetközi munkásosztály nagy 

ún.nepére felajánlottuk, hogy a HEV 
oszlál ymérnökségnél azt a munkát, 
amelyet jelenleg tíz dolgozó végez az 
adminisztrációban, túlóra fel.számítása 
nélkül . maradéktalanul hárman elvé
jlezzük. Az ezáltal felszabadult hét 
munkaerőt a vasút más munkaterü
letén lehetne foglalkozlalni. !gy nép
.gazdaságunk közel 90.000 forin.t meg
ta1ka,rílást érl1elme el évente, nem is 
szól,va arról, hogy más helyen mun
ká,ba ál l ított hét munkaerő termelés
többlete mit jelenthetne? 

Vállalásun.kat írásbeli úton eljut!a,t
tu.k pá,rlszervezetün khöz és szak
szervezetünkhöz, ahol melegen támo
gattá'k indítványunkat. A baj a1k
kor kezdődött, amikor felajánlásunk
ról, helyesebben .javaslatunkról Dii.tl

mer József osztálymérnök, Koltai La
_ios vonaJbiztos és Méhes Károly mun
kaügyi csopórlvezető tudomást szer
zett. Különfé:e ürügyek alatt halogat
ták !javaslatunk elfogadását, majd 
Dütlmer osztályrnérnök, miután nem 
voltunk hajla,ndók elállni tervünktől, 
iJyen ki jelentést tett: ,,Mától kezdve el
lenségk�nt kezelem önöket. s jó lesz, 
ha más állás u.tán néznek!" 

Persze, mi nem vagyunk :jedösek 
márcsak azért sem. mert nincs olyan 
hatalom az országban. amely gátat 
emelhetne a do!gozók kezdeményezésé
nek. egy olyan szándéknak például, 
hogy a munkaidőt kihasználva, ész
szeríien végezzünk el valamit gyorsan 
és jól hárman, tíz ember helyett. Ez 
egyezik Vas Zoltán elvtárs útmutatá
sával is, aki nem is olyan régen sokal
lotta azt, hogy túlságosan megnöveke
dett az adminíszlrativ és kisegítő sze
mél yzet száma az egyes üzemeknél é6 
vállalatoknál. 

A HEV osztálymémőkségen kapun 
belü l i  munkanélkül iség van, ezt ann
ba.n, úgylá1szik nem a,ka,rják tudomá
sul venni a HEV bürokratái. Az osz
tálymémök a jófiú szerepében akar tet
&relegnj és így akarja a régi HEV 
dolgowkat megnyerni a maga eJ-
gon<lolásai számára. Az igawág 
az, hogy egy 17 1  főnyi flzi-
k•ai  doi,gozót fog:�1,koztató HÉV osz
tálymérnöksé,e-ne!,, jelenlegi a,dminisz
tra tiv létszám- - sok. Ez sorozatos 
fegyelmezetJenségre és mulasztásra 
vezet. 

Kérjük a „Szociafota vasútért" szer
keszt6ségét, hogy vi25gálja meg saját 
hatáskörében ezt az ügyet és szak
vonalon keresztül legyen segítségünk
re, hogy javaslatunkat, egyben fel
ajánlásunkat a szocial izmus építése 
frremének meggyorsítása érdekében a 
felsőbb szakvezetés elrendelje_ 

Berki Mátyas, Galla Gyula, 
Reményi Ferenc irodavezetők, 

a HÉV Osztálymémökiség dougozói 
* 

A panaszt kivizsgáltuk. Az alulról 
jövő kezdeményezés semmibevevése, 
elfojtása, az ellenség kezét mutatja. A 
budap.esti MAV Igazgatóság az ügyben 
a vizsgá'atot meiginditotta és Dütt
mer os,zltlálymérnöknek felelnie kell fe
lelőtlen kijelentéséért. Megá!apitottuk, 
hogy a HÉV régi bürokratikus ügyvi
telének felszámolása valóban egész s,oo

munkaerő feszal>aditását teszi lehe
tővé. megfelelően képzett erők beá'lí
tása révén. Eppen ezért semmi aka
dálya annak, hogy a három becsületes-, 

hazáját szerető és a szocializmus építé
sét elősegítő dol gozó javaslatát a HÉV
től átvett vonalak ü gyvitelében meg
valósítsuk. Erre a megfelelő intézke
dést az igazgatóság szervei folyamat
ba tették. Ennek végrehajtását ellen-
őrizni fog_j_u_k_. _____ _ 

Normarendezési tanácsadó 
HOGYAN KELL VÉGRE HAJTANI 
A NORMAK ÉS PRÉM I UMOK 
RENDEZÉSÉT AZ ÜZEMEKBEN? 

Az üzemre megadott szigorítási 
százalékot a vállalatvezetőség fel
bontja az üzem egyes osztályaira, 
mühelyrészeire. Figyelembevéve, 
hogy az egyes osztályokban a ki
teljesítési százalék a régi normák
pan, hpgy alakult. Az üzemrészekre, 
osztályokra bontott szigorítási szá
mot acz osztá<lyvezető, míihely
rész vezetői tovább bontják reszor
tokra, míivezetői csoportra, vagy 
esetleg egyes szakmákra. Például 
lehetséges, hogy a mozdonyszerel
dében más szigorítási számot kap
nak a kazánkovácsok. az armatúra
lakatosok. a leszerelők. felszerelők, 
stb. Az ilyen módon felbontott szi
gorítási számok globális értéke 
azonban ki kell, hogy adja a válla
latra, vagy osztályra meghatározott 
szig-orílás érl<\két 

HOGYAN TÖRTÉN I K  A NORMAK 
RENDEZÉSE, KIK HAJTJAK VÉGRE 
A NORMARENDEZÉSSEL KAPCSO
LATOS M U N KAT? 

A normák rendezése eltérően az 
eddig, >1ormarendezésektől, nem me
chanikus visszarendezés lesz, egy 
bizonyos időszak alatt elért teljesít
ménynek 100 százalékra. A jelenlegi 
rendezésnél egyenként kell megvizs
gálni minden normát, f igyelembe 
kell venni, hogy az a norma becsült 
norma-e, avagy időmérésen alapult 
norma és a rendezést nem egyen
lősdi elv alapján kell végrehajtani. 
ami azt jelenti, hogy nem egylorm� 
százalékkal kell minden normát 
csökkenteni. Gondos mérlegelés tár
gyát kell, hogy képezze a normák 
túlteljesítésének a lehetősége, így 
azokat a normákat, amelyek vissza
tartás nélkül csak kis mértékben 
teljesíthetők túl, lehetőleg hagyjuk 
érintetlenül, vagy a rendezéseknél 
ezekre kisebb százalékot alkalma
zunk. Például adva van két nor 
ma, az egyiket 1 15 százalékig lehet 
l,eljooíteni. míg a másikat 160 wá
zalékra. Itt nem alkalmazunk egy
forma szigorítási számot. 

A normarendezést az üzem mű
vezetője, időmérője és a szakszerve
zet részéről a bizalmi bevonásával 
végzik el. !gy biztosítva van a 
szakvona,J részéről, ho,gy azok ren
dezik a normákat, akik legjobban 
ismerik a munkaterüle!üknek a vi
szonyait, ismerik az ott alkalmazott 
normákat és így tiszti)Jan vannak 
azzal. hogy melyek azok, amelyeket 
nagyobb százalékkal, illetve kisebb 
százalékkal rendeznek. A szakszer
vezet részéről, mint érdekvédelmi 
szerv résztvesz a bizalmi a munká
ban, ami biztosíték arra, hogy a 
normarendezést a minisztertanácsi 
határozatnak megfelelően fogják 
végrehajlam, s ezen keresztül si
kerrel teljesítjük második negyedévi 
tervünket. 

Dolgozóink a normarendezéssel 
kapcsolatban kérjenek tanácsot, szer
kesztőségünk e rovatban válaszol a 
kérdésekre. 

SZOCIALIST/\ VASúTfRT 
� 

V E R E B  M IH A LY 
1871-1952 

Aprilis 1 6-án elhunyt Törökszent
miklóson a magyar vasutas mu.nkás
mozgalom egyik kiemelkedő alakja, 
Vereb Mihály elvtárs. 

Vereb Mihály _rákospalotai MAV ko
csirendező! 1904 ápril is 24 én letartóz
tatták 12 más társával együtt. Vereb 
elvtárs a vasutasok úgynevezett 1 3-as 
bizottságának tagja volt. A vád az volt 
ellenük. hogy a magyar vasúti munká
sok a[lyagi helyzetének javítására 

irányzott követeÍéseik ke
resztülviteJ� cél'jából rávették előzetes 
összebeszélés után � vasutasságot. 
hogy 1904 április 19-től kezdve hiva
tali kötelességeiket ne tel jesítsék. 

Az egész országot mozgósító vas
utas sztrájk eredményeként a vasúti 
forgalom országszerte fennakadt. 
hossza,bb ideig megszünt a közlekedés. 
A „nyugalmat" azzal ál l ították helyre. 
hogy királyi p,aranc�al elrendelték 
valamennyi tényleges vasutas bevonul
talását, aza<z militarizálták a sztrájk 
tartamára a vasqtasokat. 

A fötá,·gya ást 1 904 június 3-án 
kezdték meg és jún,ius 18-án délelőtt 
liz órakor kihirdették az ítéletet. 

Azt, hogy a buda,pe.sli királyi ílélő
bábia kénytelen voil a,ti,zenhármak bűn. 
perében .felmentő í-léletet ho;mj, a,zt 
elsősorban a vádlottak rendíthetetlen 
védőjének. dr. Landler Jenéí.nek köszön
hették. Landler elvtárs „A tizen,/1ármak 
bünpere" címü könyvében így ír töb
bek közölt: ,,A bíróság, a védelem, a 
vádhatósáfl e![_ljaránt elismeri, ho!l11 a 
törqényen klvül is van más erő. a ha
zaszereteten kívül is van más tiszte
letreméltó erény, 11 szu.ronyerdő támo-
1t«tta i1tazsá1ton kívül is Létezik más 
i!lazsá!lf" 

A vasuta& munkásmozgalom hős 
harcosa, Vereb Mihály megérte ezt az 
igazsáirot. A felszabadulás után Török
szentmiklóson élt és sa,ját szemével tai
pasztalhalta, fiz ikai és szellemi ere!jé
nek aránylag jó állapotában, ho.gy 
hosszú idők harcai, a kommunisták, � 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
harcai nemcsak a vasutasok, hanem az 
egész dolgozó magyar nép felszaba
dulását meghozta és a régi, elnyomó 
úri rend helyébe a szocializmust építő 
új társadalmi ren,d lépett. 

A magyar vasutasság szomorúan ér
tesült Vereb Mihály elhunytáról és a 
dolgozók nevében a Vasutas Szak 
szervezet Elnöksége a gyászoló csa
ládnak a vasula,s dolgozók mély rész
vétét toJmácso!ta és koszorút _helyezett 
el Vereb Mihály sírján. 

A magyar vasutasság megbecsüli és 
megőrzi Vereb Mihály harcos életének 
tanulságait és emlékét. 

A Közlekedésügyt Minisztérium 

és a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Megjelenik havonta egyszer. 

Sze�kesztl a sze.rkesztO bizottság. 

Laptulajdonos: 
a Hözlel<edésügyf Minisztérium 

1. Vasúti Föosztálya és a Vasutasok 
Szakszervezete 

Budapoot, VI.. Munkácsy Mibály-u. 16. 
Telefon, 1 13-887. 124-893. 31 3-744. 

Kiadóhivatal: VII., Rákóczl·út 54. 

Szikra l>apnyomda. Budapest. VIII., 
József-körút 5. 

Fele!Oa oyomdavezetQ. Kulcs� M!bá!J, 
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A Szolnoki Járműjavítóban 
a vezetők nem sokat törődnek a munkavédelemmel 

Rá'kosi ef,v,tár.s, majd Gerő eÍvtárs is 
feltárta a giruz:das,á'gi vezetők ' és a 
svalkszeirvevete!k munkia,védelrili tevé-
1ke.nységének, kílllÖnö;,en a ba,lesel·elh.a1-
ritás terén vé,g12ett munkájuk h',ányo,,.
ság,aJt és kih,a,ngisúlyoz,t,ák, ho,,cry a hiá
n yo,ssá gok jelenbfuen i< i haitma k a terv 
t,e!,jesítés�. 

Szakszervezetünk munkavédelmí osz
•tálya a Sirol,ruaki Jármű.'avitó üzemi 
Vállala.t üzemében megvizsgálta, hogy 
a ja,nuár 12-J orsziágos aktívaértekez.le
ten elhang,zotlalk óla a vállalatvezető
ség mit oott a dolgozók mun,ka;körül
ményeinek megjavítá.saa. és a biztonsál
gos,a;bb mun,1<a érdeikében, 

A viz-sgália.t so,á1n sok hiálllyosságot 
állapi,tottunk me:g. 

Ar, üzemben nagy a rendetlenség, 
a vil lamo.shá!ózat és be.endezések 
l>iztonság sizempontjá.ból nem felel 
nek meg a2 előint követelmények• 
nek, egyes üzemrés,zekben a dol-

gO!rokna'.k nincs ivóvizük. 

A hi,ány055á:gok közül az,onba11 esak 
egyel re,gadunJk ki: a vállalatvezetőség 
nem ellenörízte a b.a,liesetelhárítási O'k
tatásokat, amelyeket az üzem legna
gyobb rés12éboo a régi 61 mintájú óvó
rendszabályból, az, élettől és az üzem 
sajá,toss.á1g,ai,f.ól elsw<kad,·a tartottal< 
meg ,a,nn� ellenére, hogy jóvá,hag,yoH, 
kinyomtaito.tt hal'iesetelháritá5i úlmuta,. 
tója van mi ü,zernnelk. A kovácsmil
helyben pl. aiz egyik ka,lapác&vezetó 
elvtárs panaszkodott hogy a Szovjet
undólól kiapcffl: kalapács vezetésére ru>m 
okla'1Jlák kl ket1oon. BalesetehháTihllSi 
okbaitá,s,bain ugya111 r,éiSIZ)esí tették, <le ami 
a munkaikfuével kiapcs.olafos okt,atás 
lett volna, arról egy szó nem han�ott 
el. A kalapács indí<tó'karja mü&2aki hi
ba folytán egyszer visszavágott 
és keze!ejél\ eréís,eri megütötte. A re
szort ve.:rető 'e. Tatai I tvá111 vnszo.!llt 
csak úgy vétte fel :a &a.leseti jegyző
könyvet. ha a do'igozó saját hibájának 
Vünlteti fel a ba:l�etet. 

A vá1,1a 'at vezelőség,e még mindig 
nem luta,jdonít k,ellő fo.nt{)ISságot & 
mu,ndcav,éd�•emnek. Bahosik elvtárs váll
lal:atveizoető Bozók,i Anrlirás, a, VI. osz-

tály ve�tője, aiz €\,,"3/fe növekvő hal
eseteik ellenére is azt tarljá:k, hog,y a 
ooleseLbéíl kiesett munO<aórák jófwmá'n 
észre sem veheléílk ,a lermelésben. 

Az 01rSziá,gos atl<Mvaérteke.vlet óta- az 
üzemi l:lioolltl;,á.g foikoz,ot<tabb méri.ék
ben foglaikazik a munkavédelem kér
désével . Az üz,ernrésrek,ben, mühe
lyekhen kiépítette ,a munka;v�de:Jm; ak
tívák hálózatát, az üzem munkavédelm; 
re:'ligyeiöjét h:athetes munkavéde'.mi 
is�olá)ra kül4'léik, hogy mi iskola e-l
vegz�e utá,n még eredményesebb 
mund<at „h,dJO!' v�irezni a dolgozók 
munkakomlrnényein-elk megjavítása ér
dekébe,n. 

A munkavédelmi felügyelő harcot 
az üz,emszemlék megtartásáért és 
a hiányosságok megszüntetéséért. 
Tocsik l(ár-0ly müs,zak.i ig�gató 
azonban nem soi. segítséget nyujt 

ehhe21 a munk:ájához. 
A december 1 3-án megtartott ilzemi 
vizsgálat alkalmával a munkavé
delmi osztály egyik munkatársás 
nak azt mondotta, ,,hogy a hiányoss6.• 
gokra u.gyan fe//ifohalja a figyelmét, 
de hogy azok mikor lesznek megszün
tetve, azt ő rogja me-gmonda11i." A 
felhívásban foglalt hi-ányosságoknak 
csak egy jelen!éktelen részét szün
tette meg, amikor pedig ezért meg
büntettük, azt mondotta. hogy ö min
dent megtesz a dolgozó'k érdekében, 

Kik a felelősek a Szolnoki Járműja
vítóban fennáljó súlyos hiány-0sságo
kérl? Elsősorban a Vasúti Főosztály, 
mert nem eh!enőrizte a v�Halat mun
kavédelmi tevékenységét, a hi ányossá
g-Okért és mulasztásokért senkit fele
lősségre még nem vontak. 

Ideje lenne, hQgy a Vasúti Fiiosz:' 
tály átérezze a munkavédelemmel kap• 
csofatos feladatokak és hogy határozott 
inléickedést tegyen a munkavédelmet 
elhanyagoló vállalalvezelésse4 szem
ben. A kormányrendeletek be nem tar
tásáért a legszigorúbb !elelősségrevo
nást kell, hogy a!kalmazza. s ezt ne 
csupán szakszerve�eti feladatnak te
kintse. 

A szegedi kultúrbrigád a választás sikeréért 
A llomásunkon a szakszervezeti vá

lasztások csak máju.s végén zajlanak 
le. Ez annyit jelent számunkra, hogy 
fqkqzz«� (wltúrórígé{d1wk n;iu.nkáját q 
vií/asztas előkészületeiben. 

Még április közepén tárgyaltunk a 
kérdésrőt az üzemi bizottsággal és 
e1111ek jegyében indu.ltu.nk harcba már 
a? április 4-i felajánlások teljesítésé
nél. A munkaversenyekben kitiínt dol
gozók köziil elsősorban azokat iidvö
zöltük mu.nkahelyükön - csasztu.skák
kal és zeneszámokkal -, akik szám• 
bajönnek az új üzemi bizottsági vá
lasztásoknál. Ennek a módszernek 
igen lelkesítő hatása volt az elvtársak 
mu.nkájára. A /iszapályau.dvari áru.
mozdító brigád sztaltanovistája és 
,szakszervezeti bizalmija: Ludányi Mi
hály. Brigádunk üdvözlését azzal vi
szonozta, hogy 

108 szá:mlékos v:ál1al•ását máris 
147 5.iázalékra teljes.ítdte. 

F.? csak egy oélda a sok közül. 
El lehet mondani, hogy �hol brtgó:

d11nk q választást népszerűsíti, u.gyan-

akkor népszeríisíti a szóbajövetó jelöl
teket, szorosan összekapcsolja a te'l"
melésre való agitációval, a terme/;, 
kenysig jete,itös emelkedésével. Sabők 
llona és Barbacsi József, kttltúróriga• 
du.nk csasztuskakészítői, kézzelfogltu
tó szellemes és 

agitatív erejű csasztuskákkal előle 
járnak a választások, s · második 

negyedévi terv sikeréért, 
n máju.s 1-i vállalások teljesítéséért 
folyó ku.ltúragilációs harcban. 

Ku.ltúrbrigádu._nk nemcsak saját iize• 
münket segíti, l14riem a szomszédos 
üzemeket is. Az eredmén!J,�kkel azon
ban nem elégszünk meg. Árra törek
szünk, hogy ku.lt4rmu.nkánk elösegíls• 
a szakszervezeti bizalmiak verseny• 
szervező mu.nkáját, politikai felvilágo
sító tevékenységét, hogy ezzel is olyan 
káderek választását mozdítsuk elő, 
akik rendíthetetlenek a párt- és kor• 
mányhatározatok végrehajtásában, .i 
párt és a haza iránti hűségükben. 

MOLNAR LASZLO 
ku.ltúrfelelős, Szeged állomás 

Gádoroson így képzelik 
az egyszemélyi felelős vezetést 

Gádoros dl-
.---------

=
� omás forgal-

ma az u.tób/Jl 
időben nagyo11 
megélénkült. Az 
egyébként kis
forgalmú állo
másnak - fél
reértés ne es
·sék - nem a 

' személy- vagy 
áru.forgalma nőtt meg, korántsem! Azok 
keresik fel az állomást tömeaesen, akik 

hírét /zal/ották Mo!nár János állomásve
zető jóízü borának. Mo:rzár inkább a lo
pótököt vezUi a hordóból a demizson
ba semmint az állomást a vonatfor
gdtmi terv tUján. Ejjel-nappal folyik 
az üzlet, illetve a hegy leve. Bt�ony, 
ha az illelékesek közbe nem leptek 
volna, tn.a!tolttap már ferde szemmel 
tekintgetnének az u.tasokra, akik utaz
ni szeretnéttek, és nem inni. Oszinfe 

örömünkre nem került ki Gádoros ál
lomás homlokzatára az, amit Molnár 
szeretett volna: ,,GADOROSJ MASZEK 
ITALBOLT". 

Névváltoztatást ajánlunk 
A lorrupció, 

a csalás, a nép 
vagyonának 

rongálása esz
köz ellen\Ségeink 
kezében nép-

gazdaságun k 
meggyöngíté

i;ére, s ezen ke- C'l'',b,=..✓.-
resztül a béke- ,._ 
tábor erőki fej- --=--...._ ______ .., 

tésének mérséklésére. Erről már szám
talanszor írtunk, beszéltek népneve
lőink, bizaimijwink Es mindezek elle· 

nére még mindig találunk megtévedt 
dolgozókat, akik így szolgálják az el 
lenség célkitnzését, így lesznek az 
amerikai imperialisták vak eszközévé. 

Igaz József, Nagyla1' ál lomás for
gaimi szolgálattevőjt. a közelmultban, 
űrjeP-veket hamisított és euel 1400 fo. 
rinttal károsiblta meg népgazdasá
gunkat. Az ütköző rovatvezetője java
solja, hogy mellékbüntetésként töröljék 
Igaz nevének első betűjét, hogy ezál
tal nevét ayakorlali munkájával össz
hangba ho�zák. Mert ezekután nem ér• 
demes .a� Igaz. névre . .  , 
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Tegyük az „500-as" mozgalmat Budapest-Feren cváros ál lomás dolgozóinak felhívása 
az ..,ötszázas" -mozga lom tov�bbfej lesztéséért 

a vasút ötéves tervteljesítésének eszközévé Am!nt köztudomású, do!goz.óink 4. OSZTALYMERNöKSEG! DOL- pártunk, a haza és a béke ilgye et-
Írta : Bognár Imre, a Vasúfpo/ifikai Osztály vezetője sikereket értek el a szovjet példa nyo

mán elindított „500 ki.ométeres". 
mozgalomban. A szakszervezet arra 
irányuló fárac.ozásaít azonban, hogy 
a Vasútpol it ika i  Osztály irányításával 
kiszé:esltse a moz_ga lmat, komoly 
mértékben gátoi !a az a körülmény, 
hogy a mozgatom csupán a vont.atási 
do!gozók mozaalma maradt. Ezen 
a lapvetően segít a ferencvárOSlí do!· 
gozók újabb kezdeményezése, amellyel 
csatlakozva a DIM.AVAG-�pgyá,r fel
hívá�ához, h�rcba in,cjulnak a mozdo
nyok, gépek és kocsik gazdas•ágosabb 
kihasználásáért. Ennek e!engedhetet
len e:;zköze az „ötszázas"-mozgalom. 

GOZOK: vár." 

J. bban a hatalmas munkában, 
A amellyel felépítjük hazánkb�n. a 

s,zoc'.ali'ZlTius.t, a vz.s és acél �rs:rnigat, 
nem kis jelentőségű az a k!-lzd�len_i, 
amelyet a Dll\1AVAG dolgozoi rnd1-
tottak nagy tartalékuk, ai gépek jobb 
kihasználásáért. 

Ez a mozgalom, amellyel tovább 
erősítjük hazánkat és gyorsítjuk . a 
szocializmús építését, erőteljes .v1ss:
ha·ngra talált a vasutas dolgozok ki
rében is. Nem sokkal a mozgalom el
indítása után, május 6-án új kezde
ményezés született B�_da1;est;f'._eren�
város gócpont dolgozo1 resze_rol es 
elsőnek csatlakoztak a vasuton a 
DlMAVAG dolgozóinak felhivásáho�. 
Ebben célul tűzik ki a gépek Jobb ki
használását a szovjet tapasztalatok 
alkalmazásával és azt, hogy új ala
pokra helyezik és továbbfej lesztik_ a 
már ismert és egyes helyeken tobb
kevesebb sikert elért „500 kilométeres"• 
mozgalmat. 

Kétségtelen, hogy a kétéves multra 
visszatekintő mozgalomnak, amely a 
szovjet tapasztalatokra támaszkodva a 
vasút politikai osztály segítséf!:ével,. _a 
ferencvárosi dolgozók kezdemenyezese
re jött létre, voltak eredmé�yei,. d� 
ugyanakkor azt is meg kell al!ap1tai:11, 
hogy olyan hiányosságok akadalyoztak 
fej lődését, amelyek a mozgalom h�
nyatlásához vezetheltek volna. A hta
nyosságok arra, mutattak, hog)'. ezt a 
kiemelkedő szocfll l ista ·munkamodszert, 
a Szovjetunióban annr,:ra jól bevált 
és gazdaságos ,,500-as '-mozgalmat ki 
kell mozdítani holtponti helyzetéből. 

Arra figyelmeztettek a hiá.nyo.sságok, 
hogy teljesen helytelen fehogas az, 
hogy az „500-as"-mozgalom csupán a 
von-tatási dolgozók mmgalma kell, 
hogy legyen. A vasutas_ pártszerve�c
tek, a szakszervezet Panyiti elvtars 
tanácsa nyomán igyekezett a moz
g-a:lmat kiszélesíteni. Mégis, a felmu
tathaJp eredmények mellett egész kis 
körre szúkült a mozgalom: a vonta
tási szqkszolgálat mozgalma lett. Ig-y 
természetesen nem tudta azt a szere
pét betölteni, melyet joggal várlak 
vasutasaink tőle. Nai.y segítséget je
lent az új a'.aookra való hetyezésnél a 
va-sutas kü'.dötll�égek &-zovjetunióbeli 
tapasztalatainak felhasználása. Ii.y 
lesz a,z „500-qs"-mozgalom valameny
nyi vasúti sz.akszoli.álati ág közös 
ügyévé. Ezentúl, a ferencvárosiak pél
dája nyomán, összefognak a forgalmi, 
a kereskedelmi, a pá lyafenntartási és 
a vontatási szolgálat dolgozói és ki
mozdítják egyhelyben-topogásából a 
mozga•lmat. 

A vasút tervteljcsílésének, s köz-
vetve a szocializmus építésének 

egyik fegyvere az „!j00 kilométeres"• 
mozgalom loyábbíejlcszlése és vala
mennyi vasutas dol1;ozó tevékeny rész
vétele ebben a mozgalomban. 

„500-as" vasutas dolzozónak lenni 
becsület, dicsőség és hőslesség d<>lga. 
Az „500-aso/wt" a dolgozó nép meg
becsülése és szeretete kísér.i, mert.tud. 
ják, hogy jó munkájukkal már elöre 
biztosítják az jdőben való felkészülést 
az Jdci foTg'alom nagy feladatainak 
végrehajtására, lehetővé teszik keve
sebb i.éppel, nai.yobb teljesítmények 
elérését, fokozott széntakarékosságot, 
a vasút előtt álló saállítási fela:datok
nak kisebb költséggel való maradék
talan végrehajtását'. 

Nézzük csak, mit vállaltak a ferenc: 
városi elvtárs;ak? Vál:a'.ták, hogy az 
egy mozdonyra eső havi kilométertel
jesítményt 1 0 százalékkal növelik, öt 
üzemi m�opyt azonnal letétbe. he
lyeznek, i. ·mi;)zdonyjavítási köllséget 
5 százalékkal csökkentik, 250 ton'la 
szénmegtakarítást érnek el. A forgalmi 
szolgálat •li111gozó( a vonatok terhelé
sét 10 szffalekka1 'növelik és biztosít
ják a „zJJ utat", hogy a jelzőnél való 
feltartásf, s göztar\ási egységi dőt 10 
százalékkal csökkentik. A kereskedelmi 
szolgálat dolgozói pedig megszervezik 
az ipartelepeken az egy napon egy 
irányban való rák<;Jdást, míg a; pálya
fenntartás dolgor.ól például a fennál:ó 
las,sújélek számát. 25 százalékk.al csök
kentik. 

Nyilván ezek i vállalások Is már je. 
)Jentősen segíti!\ népgaz.daságunkat, d� 

öntudatos vasutas dolgozóink egymá�J 
után és tömegesen jelentik be csal la• 
kozásukat a mozgalomhoz. A szombat
helyi területen ugyanilyen eredményes 
felajánlásokkal léptek a dol,gozók a 
küzdőtérre. A szolnokiak máris négy 
mozdonyt letétbe helyeztek, a pá ly�
munkások a meglévő lassújeleket meg. 
szüntetik és a,z átlagos rakodási időt 
30 százalékkal csökkentik. öntudatos 
dolgozóink harcolnak a munka jó ösz
szehangolásáért, mert tudják, hogy e1.
zel döntően segítik a kocsiforduló le
szorítását. ' 

lro.l agyon s<>k üzem „500-as" érte
r, kezletén hangzott el a dolgozók 

felszólalásakor: ,,Meg kell teremteni a 
legszorosabb együttmúködést és nem 
szabad Úf!Y hag11ni azt az állapotot, 
ameltJ jelenleg fennáll, mert ez nem 
segíti elö a mozgalom sikeréért vívott 
harcot." 

Nagyon igazuk van azoknak az elv
társaknak, akik ezt mondják · és a 
szakmai ellentétek ellen keményen har -
colnak. Hiszen vannak 10ég olyan 
dolgozók is, akik a szocialista egyült
müködés elvét durván megsértik és 
nem is tudják, milyen károkat okoz
nak vasútunknak, népgazdaságunk· 
nak. Pl. a 349. sz. vonat késve érke
zett Aszódra 22-én reggel. Nagy Mi
hály mozdonyvezető lénésben, ii;ren 
lassan járt a, vonatra. Kovács Alajos 
jegyvizsgá l ó  felszólította, hogy jöjjön 
gyorsabban, mert még jobban meg
késieti a vortatot. Nagy kartárs erre 
ezt felelte Kovács elvtársnak: ,,Maga 
ehhez nem ért, maga egy senki!'', s a 
vita közben széndarnbhajítással pró
bált nyomatékot adni é'rveinek. Nyil
vánvaló. hogy az i lyen és ehhez ha
sonló felfogás nem a vasúti ágak dol
gozóinak együttrnűk0dését eredmé
nyezi. 

A vasúti szakágak közötti ellentét
szítást gyökeréig ki kell irtani, mert 
gátolja az eredmények kibontakozását 
és komoly fékjévé válik a, vasutasok 
gyorsabb mértékű felemelkedésének. 
Ahol a szakmai ellentét felüti a fejét, 
ott a munkafegyelem laza, a felelös
ségérzet el van hanyag-olva, nincs fe
lelösségrevonás, a szolgálatot az uta;. 
�ítások teljes megcsúfolásával hajti5k 
végre. Az ellensé<;? nagyon jól tudja 
azt, hogy az „500-asok" mozgalma 
csak akkor válik a szocialista haza 
�pítésének, a béke megvédésének hat
hatós eszközévé, ha valamennyi vas
utas mozgalmává válik. Éppen ezért 
akarja megakadályozni, hogy vasuta
saink a szakmai gyűlölködés szellemét 
kiirtsák soraikból. Ezért Iparkodik 
szembeállítani egymással vasutasain_ 

Az alábbiakban teljes egészében 
közö'.jük a ferencvárosi vasutarok fel
hívását, ame:yet a május 6-i termelési 
értekezleten fogadtak el határozat
ként. 

,,Mi, Ferencváros állomás oonta
lási, forgalmi, kereskede:mi és osz
tálymérnökségi dolgozók csatlakozun� 
a DIMA VAG dolgpz(;inak. felhivásá.
hoz, amely a gépek jobb kihaszná'á
sát, a beruházások csökkentését segíti 
eló. 

. - . 

Gépeink Jobb kihasználását a Szov. 
jetunió tapasztalatai plapjá11, a szta
hanovista módszereit alkalmazásával, 
az „500 kilométeres"-mozgalom úi ala
pokra való helyezésével és továbbfej
lesztésével akarjuk elérni. Ennek ér. 
dekében vállaljúk; 

I. VONTATASI DOLGOZOK: 
a) hoqy az eqy mozd<ltiyr,> e-56 lcl!ométertelJesrtn1'ényt 1 0  szá-zalékkal növe'.JQ.k; 
b) S llzeml mozdonyt azonnali let6t!:,e helyezllnk; 
e) az átlaqos mozdonyJ,>vltásl k6ltst1,eket az els6 rn,qyedévl JaVlblsi köitséqekhez Viszcn.yUva s sz,izalé�kal csökkent/ük; 
d) a lu.nylnf. "=-t_l:t....,int ;, NaT�rc,-vamozqalcm klszéle ltéséver elér)J!< 

hoqy a két mosás köz<ltt Javításr.> 
mozdonyaink a fútőházba nem ái1-nak be; 

6) a vonatok terhelésének emelése folytán havon-ta a tervhez vf. 
szonyltva 250 to:ina súnmeqtaka.
rlblst ériln4< el. 

2. FORGALMI DOLGOZOK: 
3. KERESKEDELMI DOLGOZOK: 

a) hoqy a V0!1'1tok terhe:ésttt a 
tervh•z vlszony(tva 10 súzalékkal 
�veljilk; 

b) a „zöld űt" blz\05Jtásával, " 
vonatok menelrendszerlntl lnd(tásá
val az első neqyedéy átlaqához vi
sz:onyltva a Jelz6nél való feltartást 
és q6ztartásl eqyséqld6t 10 uáza
lékkel csökkentJUk, 

•> hoqy meqszervezz:ilk lpartele
peint<en az eqy napon eqy Irányba 
való rakodást; � dolgozók lelkesen csatlakozna� 

az. ,,ötszázaso.khozl' b) az „500 kilométeres''.rnozqa
lomba Indított vonatok minél Jobb 
kihasználása érdekében a kocsik Pártunk lapja, a „Szabad Nép" és 
átlaqos kihasználását az elstl no· a SZOT lapja, a „Népszava" a<ita 
qyedévi tervhez viszonyltva 1 0  :iírül el sőnek a ferencvárosi vasuta-&Zázalét<kal növeljük, az ádaqos 

sok �atla'·-za·sa· t a gépe. k i·�bb ki-rakodási ld6t 10 .s>:áZalél<kal <;;sök- ..., 111U „ 
kentJilk. használásáért folyó harchoz é� fel• 

e) hoqy a fetépltmények avult hívf\st az „ötszázas"-mozgi!omhoz 
állapota miatt fennálló · lassuJelek való csatlakozásra. Azóta mind több 
számát •25 százalékkal, hosszát 00 több üzem és dolgozó jelenti be, pedlq 10 száza.lékkal csökkentJük. 

hogy r""'-zt akar venni a mo1.galom• A leQklsebb sebessé:fkortátozás w 
osz:tálymémök.séqünk terute .én 25 ban. A Szolnoki Járműjavító OV, 
ki lométernél alacsonyabb nem sztahanovistái, a Szeged Keskeny: tesz. nyomtávú Vasút do!gozól, a Sreged1 

Mi, Ferencváros vasúti gócpont dol- Területi Bizottság terü!etén lévő állo
gozói ezen vállalásunkat _a Vas�(as- mások jórésze. a s.zombathe!yi te_rüle.t, napig maradéktalanul ue? reha1t1.�k. a debreceni vasutas dolgozok es 
Tudatában vagyunk, hogy eui tervun• még sokan mások máris c,.ar(ak��tak 
ket teljesíteni, az ászi forgalmat si· a mozgalomhoz A Landler Muv�k 
keresen előkészíteni csak akkor tud- sztahanovistái is csatlakoztak az „ot. 
juk, ha gépeinket jobban kihasV;á!· százasokhoz" és vá'.lal ták, hogy az 
j'uk, ha megteremtjük_ a sza_kszo:,gf!• üzemükbe javításra kerülő járművek 
-:12tok közölt a szocialista egyuttmuko· javítás idejét 9.05. napról a harmadik 
dési megjavítjuk munkánkat, megszi- negyedév végére 1 0 százalékkal, 8. 15 
lárditjuk a m·inkafegyelm�_t, f�ko_zzuk napra szorítják le. Ezenkívül vál lal.  
az ellenséggel szembeni ebersegur.ket lák, hogy 1 500 munkaórával növelik 
és harcunkat. az eszterga-. fúró. és marógépek hasz-

VASUTASOKI CSATLAKOZZATOK náltságát, ami 5-6.5 százalékos ter
AZ OTSZAZAS" MOZG'ALOMHOZ, melékénységnövelésnek felel meg. 
A GEPEK JOBB . KIHASZNA,LA,SA, Ugyanakkor 5 s.zázalékkal csökkentik 
ERT JNDJTOTT MOZGALOMHOZ! a jármüallrntrészek javítási idlljét · A 

Neteü11k, vasutas dolgo;zóknak leg- I;andlar . Művek ezz�) a v�ll -�l�sáv�I 
fontosabb 

.
kö[elességünk, hogy a hős 

1 
�.fogadtak a_ �zolnokiak k1h1vasa

.
t . 1s 

szovjet vasutasok példája nyomán es megkezdod:.k a ne��,; versenges a 
hítte11 tl!ljesífs_ük mí11dazt, amit tőlünk két nagy fömuhely kozott. 

Vasutasaink a vas- és fémgyüjtési hónap sikeréért 
Vereczkei János, a L-and!er Müvek

l 
színesfémet gyűjtöttek Sze,íed-Rókus 

tudósítója elmondja levelében, hogy dolgozói kivétel nélkül valamennyien 
a pártbizottsáir é6 a szakszervezet a résztvetlek a Jiyüjtésben. 
szakvonal! vez�té.�seI. eirvü_lt

1 
tu�a�os.í· A vas- és fémgyüjtés ügy�' nem tolla a femgy�1to hona,p 1e,entosrget. mindenütt á l l  jól. A 'debreceni Igaz.• Enne)< ered'.'leny: az, h��"._ a �arsa- galóság területén lévő dolgozók p�l

dalm1  munkaval <>sszegyuilott es el- dául  1 725 tonna elöirányzatukat meg 
szál l ított fémmennyiséir súlya már az csak 1 0.4 a pécsiek 1 4. 1 ,  százal�kban 
e'.s.ö napokban megha!adta az 1 500 teljesítették. De nem sokkal jobb a 
tonn,a v.asa1 és 124 tonna szími;fémet. Feiépítményi- és Va,;.anyagjavító OV 
A népgazdaság jelentős segítséget a Magas.építő OV és a Hídépítő OV 
kapo1t ezzel a nagy mennyiségű fém- sem, ahol átlagosan 26�29 · százalék• 
mel. ban teljesítették csupán május S-től 

Különösen kiemelkedik a DISZ-
f:atalsáir példamutató. kezdeményező 
munkája. 

Földvári Lajos eivtars szegedi tu 
dósítónk hascmló lelkesédé&röl számol 
be. Az állomás do!iozói edd:g 29.985 
kilogramm vasat és 10 kilogramm 

kat a különböző szolgá lati ágaik terü- 1-------------------------------------------------
letén. 

20- ig az előirányzatot. Bízunk abban, 
hogy az érdeh.-eit üzemek dolgozói be
hozzák elmaradásukat, mert tudják, 
hogy a: vasgyüjtés si kere egyben a 
szocializmus építésének sikere is, 
amely növeli a béketábor erejét, � 
közvetve hozzájárul a vasutas dol• 
gozók egyéni _boldogulásához is. 

Melyek azok a döntő feladatok, ame. hogy a-z „500,as" vonatok menetrend· 1 elegyáramlást, javíthatjuk az utazási tik újabb eredményei< elérésére a moz
lyek segítik a ferencvárosiak mozgal- szerinti közlekedését feltétlen biztosi!- sebességet és a mozdonyok gazdasá- galmat. Nagy feladata vain, hogy á 
mának sikerét, az őszi csúcsforgalom sa, ezeket a vonatokat olyan időben gos felhasználását. • mozgalomnak széleskötű . lJYilvánossá
végreha jtását és ezen keresztül a va;s- á l lítsa össze, hogy azok késés nélkül A menetirányítók legyenek a forga- gát biztosítsuk, hogy oktassuk a vas• 
út szállítási tervének megvalósítását? indíthatók leayenek. Emellett számos lo11J lebonyolításának, a menetrend utas elvtársakat, e riiozga!Óm' jelentö-

A mozdonyfordu!ó meggyorsítása olyan l'ntézkedést ke!I tennie, amely a vastörvényének, a tervteljesítésnek pa- .ségére és arra1 hogy milyen nagy je
egyik útja a mozgalom sikerének. Ezt fegyelem megszilfirditásához, a szak- rancsnokai. Fűzzék szorosra kapcsa- lentősége van az öszí forgalo111 ered
a körfolyamafos mozdunyforduló al- mai ágak közötti szocialista együltmü- la-\aikat az u_!azószemél_yzettel, . . hogy mén)(es vég.rehajtásában. 
kalmazásával érjük el, s minden olyan ködés measzilárdulásához vezet. mmden akadalyt el tudJanak hantam. Van egy nagyszer.ű jel_enség, amely 
Iűtöháznál lehetőleg- meg kell való- A forgilmat vezető elvtársaknak A pá,!yafen.n,tar(ássi . ,;z.akszc [gálat .a S?állítta_tó vallalalok részéről nyil-
sítani, amely azonos sorozatú moz- harcolni kell azért, hogy ne fqrduljo�  • ,,500-asainak" cönlő feladata, vánul m1g, amikor résztvesznek a 
donyokkal legalább két vontatási sza- elő olyan eset, mint Dávid elvtárssal, hogy a sebeS1Ségkorlátozásokat m:elöbb yasutasok „500�µs"-étte½ez leJeín. PL 
kasz vonatait továbbítja. Ha a körfo- a Hámán Kató fűtöház mozdonyv�ie- megszüntessék, s .a v;ígányzá4á,;1: ]Játas;,él1e11 · nem ké'i/ésebb mint hat 
Jyamatos mozdonyíorduló gazdasági tőjével, Köbány;i, {első állomáson. Dá-' . mu'nkákat úgy k.!istzitsé-k elő, hogy az'· \,�! !�lat képviseltette mag-át „és üdvö
hatásait vizsgáljuk, látjuk, hogy �z vid elvtárs nagyon helyesen, a vona- ütemt,ervet túl ne lépjék. zo!tek. a_ .vasu!asok_.-,,500:qs ,-inozr;-a_I.
rcndkívül nagy. De ahhoz, hogy ezt tok kiterhelésére, a „zöld út" biztosi- Ahhoz azonban, hoisy - a ferencváro- mat es vallalta_k: hogy ezutan ök 1s 
tényleg meg is valósíthassuk, biztosí- tására hívta, fel a forgalmista elvtárs siak új kezdeményezése minden vas- pontosan benyuJt Ják s,;állítási tervüket 
tani kell a műszaki előfeltételeket, figyelmét és nem az á llomáson való utas mozaalmává változzon az ed- �s azt pontosan végre is hajtják, 
mint például a mozdonyok gyorsított ácsorgásra. · A forgalmista elvtárs digieknél f; nagyobb súlyt keÍI helyez- LJ.gy�tJígy fámogatják a mo,;ga!mat a .  
szerelését a forduló é s  honos á llo- ,,Minden csoda három napig_ (art". le- nünk pártszervezeteinl( mozis-ósftó, .•ft!>l- k�01lói bányAs'z elvlá;sák i�· Feltét\e- , • , másokon, a szénszere!ő berendezések gy:.ité'_36;el o\tha1yt_a•a a · vonatot � a' világpsító, nevelő rQUI!ká jára, a moa• nul fontos, hogy ez ,PárlsZl!rvezeteink 
megerősítését, a mozdonyok jó anyag- mozdonyvezető �l;vtársat - ezzel nyil- galom ismertetésére. 'Különösen ügyel- - a politikai tiszt elvtársak, a szakellátását, fokozott vizsgálatát. Szükség vánítva lebecsülését és r.tegvetését az nünk kell arra, hogy az újonnan meg . .  szervezeti bizottságpk, nemcsak a pévan árra - a vontatási szolgálat ve- ,,5ll0-as"-mozga1ommal szemben. vála.sztott sza,Rszerv.ezeti bizqtts·á<>'.ai<'(\( csi ,_iga{gatóság,' h-�em �';többi . igai!zetöi, elvtársai ügyeljenek arra , Az „500-as." voni,tkísér'éiJmék a· moz. érezzék ma,gukat ,a; mozgalomi gazdai 1.á!M;g .te_rül'etén is  feikar,q,pák és ki• hogy a, szocialista együtt.működés elve donyvezetőkkel •és-, fűtöklrel ' komplex- jána,k, : vigyék , szervezzék az  I új _szele,s1 tse_k. . . •,� . . 

.. . . ' · • ,, érvényesüljön és a vontatási dolgozók brigádot kello a lkotnfok -,és a vó:natkí- nagy&zerű ver:knyt előre, a� eredmé- . A!,;1pvetö'· fe'.ádatunk tehál!, hogy ezt a legszorosabban együttműködjenek a sérqk' vezénylését . &s:;ze k'ell kapc�olni· nyekért , fQlyl.atoJ:t tiarc útján. , � nem� szpvjet ·1nq;z1;ahnat valarneliy;- ., menetirányítók, a forgalmi szolgálatté_, az „500-as" Tl)ozaon.yszemélyzet , •,.ve- A sz�kinaj vezetes is komoly fele- ·11yi vasutas . versen'fmo'zitalorri közép: vőkkel - a forgalom dolgozóival. ·zénylésével, lwgy· lehetőleg ugyanazon lósséggel_ tartozik ezen a. téren és tud_ pontjává fegyüJ<· ét . dolgozóinkkal me!i-
A műhelyek végezzenek minőség-i komplex,brlgált6an vé�ezhessék mun-' nia kell azt. hogy' ú, ,.500-as"-mozga- ismer�sük azokat ·a felteteleket, ame-munkát, gyor5an és jól végez- kájukat. · ,.,,, ' , ·1om harci fegy\·er a feladatok meg- lyek t'l!líesítése · révin büszken viselhe-zék el a javit:íst, de a fűtőházakban El kell érniink azt; hogy a vasúti oldásánál. Nem szabad abba a hitben tik dolgozóink a kilüntető „500-as" a mozd,Jnyfelvigyázók is tudatosítsák tervsz-ervezetek Jól irányítsák a ra:ko- ringafoia ma _gát, hogy elegendő a címet. géprendelés idején, azt, hogy az dásokat és kötelezzék a szál l íttató fe- pártszervezetek mozgósító, nevelő Tegyük az „500-as"-mozgalmat ,·as,.500-asok" részére állítanak ki moz- leket a szállítási terv betartására és munkája, a szakszervezet szervezési útunk ötéves tervének megvalósítása, donyt. arra, hogy nl�lyik vonalhoz rakodja- munkája. Biztosítani kell a műszaki a béke hathatós megvédésének dönt& A forgalmi szakszolgálat feladata, nak. Ezáltal - elérjük; a · rendszeres előfeltételeket, amelyek .viszik és segí. es�közévél 

. eji;  
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL iC 

A szo!�álati vezetők és népnevelők ió együttműködése 
seg1t1 a munkafegyelem megszilárdítását · a vasúton 

!111[1 ttrmelésünket ötéves tervünk 
-0önta fi'Jben 25 százalékkal kell 
e111eJ l}f - mondotta többek közöa 
\'as elvtíra m�rcius. 29·i al.<(ivaérle• 
ke!1l��. A vll$Úton ma már otl tar
turik, hot!'Y naponta an,nyi kocs:t ra· 
l,unk. meg, mint az 1 951 -es 6szi forga
lom 1defén és. ziikkenömentesen bonyo
! ítjuk le lloZ &'1'11 ovábbftását, Az ered• 
minyhez n111,?'y�tékben hozzájárul a 
m11n,kafegyelem mel,?'szilárdí!ása. Az el
mull hónapokban például a; ferenc
váraai ál lomáson jal}!2árhoz v iszo
nyl!va 4prilis véR'éig közel 

60 s�lékika,l csökkoot a bal. 
��k száma, 

osök'l;ent az igaizolatlan távolmaradás, 
a késé&, a részegség. Ez mel,?'mutaiko· 
zik a, va,sút minden t�ületétl. Az elért 
eredményék a szoll?'á lali vczet6k és a 
népnevelők jó együttműködésének 
rpunkA ját is tükrözi. Nem ritka az 
olyan eset, mint Rél.osrendei:6. ahol 
Hajdú An,drás népnevelő így beszélge
tett Ldnf!i ferenc 6llrú-..«sal, aki Iianya· 
ICU! vél,?'ezte munká ját: 

- Láflf!l kartárs, a te hanyaf! mun
kád klJuetkeztében kocsisérülések. ki
siklások vannak. Ezzel megkárositod 
Mp�at.d0$ágwzkat, az áru nem Jut el 
iálJb1m rendeltetési helyére, a koc�it 
műh1lpbe kelt ki11d�ni javittíssal, ami 
pénzbe ker/ll. De ezen túlmenően ron
tod a Jullász-brigáá becsületét és a 
balesetme11tesséai prémiunwt sem ka
pod meg. 

Lángi azonban lovábbn� is hanya• 
l?'UI végezte a munl1áját. Hajdú elv• 
Urs fav,s!atot fett a szol)lála,ti fő· 
nii'lmek: az új fegyelmi s2:abályzat 
a l�!niazásával OS6Za be lánglt ala,
a;onyabb munkakörbe. Lánl{i két hó· 
nap:g, tömlőös&zeraikó volt. E !l,?'ondol
kQthatott azon, ha jól végezte volns 

mun,ká ját, nem kerül abba a munka, 
hör�. ahol kev::.sebbet kere$ és nem 
érte volna az a szé2ven, hOll'Y s,,ak
képrelt$éi;i:ével olyan munkát végez• 
zen, amit nem szal •képzett dohrozó 1$ 
<:1 tudna látni. A me�éi;ryenrtés hasz. 
nált Lán,tinak. Kérte: vegyék vissza 
a /uhász·brlgádba. Olyan munkát fog 
vég-ct•,ni, hOl?'Y a jövőben nem ad a l . 
k�lma.t a mel,?'szé11yenft-ésre. l.ángit 
visszavette a brl!,?"ád és ma már be• 
csületesen e l lá tja feladatát. 

f A Nf'.PNEVELOK Jó MUNKA.JA 1 
s.egi,(l a $eólgálati ve�tőket a fc
gyelml &Za•bályu,t alka•lmaa:ásáb.ln 
míg e szolgál.ali vezetők éppen az ön'. 
kgyelmi szabályz;at he;yes alkalma
zásával !udfák erőte l j� támogatni 
a népnevelök mt:,nr.á,ját. A Keleti Fűtő. 
ház vezetője, CslP,f)Ó elvtárs minden 
esebben ismer-lel.i a népnevelé:lrokel, kit 
�iért bűntettek mel!', ha.nyai. munká-
1ával milyen kárt okarott népgazdasá
R·u.nkna.k. ezen keresztiil dol11ozó !ár
sa,nak A népnevelők ezt elmondják a, 
dolgozóknak-, s ma .már a fűtöházba.n 
decemberhez vf-szanyUva 

70 százalikkaf kevesebb m�a
fegye!emlazltiis fordul elő. 

Azonban II második nel?')'edévi terv 
teljesítés,e - ami az őszi for,:ralom si ·  
keres · e lőkészítését blztos(tja - mer.-
1követeli minden va,$utas dol11ozótól a 
fer.�lmezettebb munká.t és tl!t ezért 
való harcot. A vasútnál a fegyelemre 
fokozottabban van sillkséir, m!nt bár
mely más üzemben. A v,1sutae dol• 
gozók fegyelmezett, val!'V hanyag 
munkájától emberi életek tízet.rei és a 
népva,gyon mii liós értékei fül,?'gnek, Kü• 
lónösen fel kell venni a harcot a ré
szegeskedés ellen, ami az utóbbi idő· 

ben nagyon elszaporodott II vaisutu 
dolll'ozók között. 

Az új fegyelmi subá,lyut harma• 
d!k parai?rafusa kimond ja: .,Fegyelmi 
uélséget követ 111 az a dolgozó, aki 
s:zol,tálalra ilfasari jelentke:zik. va11y 
szoll{álatban szeszes italt foayaszt." 

Nem �lte ezt fillVelembe Pápa ál!o. 
más lé!szAn11íba tartozó Németh l Jlnac 
vona,!-vezető és brigádja, akik szol11é•  
lat  kci?•b.en szeszes italt fogvasz_totlaJ<, 
a vonat:nduhíshoz nem jelentkeztek, 
cn�tj{ 1,övetkeitében 25 perces késést 
1de.!ek e!ö az egyfk mlJ'nkásvonalnál. 
Hanyal!' munkájul1kal minteR')' 500 
dolgozónal1 rövid!tetlék meg pihenő· 
idejét, akik munkából igyekeztek haza 
csa ládjuk• körébe. Mfl,gatartásu'kkal pe. 
dil?' ártottak a beosilleleis. va6u,tas dot· 
gozólmak. 

A szol11:á latí főnökök vegyék fel a 
h�rcot a részcgeskedökkel, aikalmaz• 
zak bátra.a ai új fegyelmi szabály-
121atot. Ne fordufion elő i lyen (5el: 
Monoron, amikor Szántó üábor anva• 
gos itt�san jelentkezett szoil?'álatba, 
ahelyett. hogy me2bilntette volna a 
vetetö, utólag swbadsáqot engedélve• 
zett 6Zámára. Nem segíti a mun-ka• 
fegyelem meirs.zllárd!tását az olyan 
szakmai \fflZe1ő sem, mint a Keleti 
Fűiöháznál Sokác József mtlvezetö, a,l<i 
a notórius elmara•dóka1 csupán 5-1 0  
fonlntra b(int�i. csak uért, hogy ö 
,,Jó fiú" maradjon., 

A stro!Q'ál�li vezetőknek sioll!'álali 
kötele.ssé�ük, a népnevelöknek meg
tiszteléi nevelési felada·!uk a munka·• 
fel,?'Yelemért folvó kilzdelem. Ezt a har· 
cot Sef,?'ltsék párt.szervezeteink és 5zak 
szervezetünk R')'őzelennre vinni. ' 

l(!ss lstvtn, 
a Vasútpolil i !{ai OszUiv 

Nevelés! A losztályának> munkatál'6a 

A fehérváriak a hiányosságok megs1,;'üntetésével készüljenek 
a szakszervezeti választásokra 

�ép! l•lla-munik Ioolönös gondosság• 
gal fordul Székesfehérvár vasúti fej • 
lödése fel ·: ftt épül az orszá,g egyik 
legszebb és legkorszerűbben bereflde
telt á l lomá�. A dolgozók egyrésie 
azonban mintha nem értette volna 
meg, mit jelent számukra ez a k!ton· 
lelés. Ezt biionyíto!ta az, hogy az 
ős.2i csúcsforgalom idején a · fehér• 
váríak alaposan elmaradtak En-nek 
oki: a munkafegyelem lazMá�a. So
kl!l'I Indokola tlanul távolmarad!a'k a 
swliálatból. Sokan itla�a,n jelent• 
kutek munkára. l.:.g�sz sor dolgozó 
hlányiott a mu.nkahelyéröl és jellem· 
zéi, hogy csupán a, fűtőházban egy na
pon 22 dolgozó n� Jelentkezett. Ké
rén:l tanácsos, volt f(füíházflínök 
nemcslk megtűrte a lazaságot, de ta-
kugatta Is ezeket a hibákat. , 

Pártuo-l( helyi ,m�rvezetE: a szak
si<trvezet közvetlen bevonásával meg
ke�te a harcot az öntudatos vas• 
fegyelem megvalósításáért. Ennek ha• 
tása,�nt Vass elvtárs á llomásfőnök 
kéibe tudta venni a fegyelem kérdé
s�! ea $ikerült !s megszilárdítania. 
Ebben a harcban a felvi!ágositó mun· 
ka,, a,: egyéni meggy/izés útja ho�ta 
meg a leg:n11gyobb eredmfflyeket. Mar• 
cius:ban már egyetlen lazaság sem 
fordult elő és mikor áprilisban Dom
Já11, István vonatldsérö leittasodott, 
mii-r szembe tnlálta magát ai fei)'el• 
mezett dolgozók bírálatával. 

Mit jelentett gyakor:ati!ag a munka• 
fe,yelem megszil.1rdítása példilul lll 
venienyben, Azt Jelentette, hof!Y új 
tel•)e$ÍU11én� születtek és 41 kul!o
gá�t, 1 hatulmaradást lell<es verseny 
váltotta fel. Ennek egyenes Mvetkez-
111énye volt az, hogy Világi J�zs� 
rende',kezö foqplmi szol gálattevo es 
briiádja, .,A ,zakma legjob/) dafgo
tójau clmérl lotyó versenyben első 
hel)"l:e kerGl tek á l lomási viszonylatban. 

Ai eredményekhez na)l'yba-n hozzá
járni a fűtöhb dolgozóinak egyre j&• 
virló munl{á,j,a. Juhász Péter elvtárs, 
11' f(ltőhiiz iU vezetőjll, mindent �I• 
követ a szolgálati ágak egymas
köroH! együll111üködésének e!mélyíté• 
séérl. A párt biza11!1ából kerillt 
funkciójába J11htín. elvtafs. Es elei?'�\ 
is tesz pé-rlunk útmutatásának Máns 
ml'lgleremtette azt a lé�kört, amell(: 
ben a f(itőhh öntudat� dolgozo1 
s:iéRYennek 6s !lY�lái11;tn·�•k érzik ,a 
Mplopást és a seleJtgyartast. A do,
J!IOZÓk megfogzdtií,k "Rákosi elvtárs 

· tanitbát & érvényre is juttatták: 
RUu J6zsef.-t ,-úlyos mula!ztások �s 

- felületes mun-ká1a miatt ki•közösítettek 
ma�uk közút. 

A jó politikai felviláig-osíló unka 
m„f,lett Juhász elvtárs hely�ri és id� 
ben a,J,ka lmazta a fegyelmet meg:m· 
l irdltó rends:zabályoka,t, Például Ta-

. kác, Imre és Zugor Af'l!ád mozdony
�öket iUaMá« miatt levllltotta és 
fül�k (lji,Z,tol� be. Barabá, S.ándor 

fütöl és Kis$ István moz.donyve:i:et6, 
l a.nulét ha.;on:ó okok miatt 61llakti5z 
titói -munkára osi!otta be. 

Az �YTe javuló fegyelem eredmé
nye azonban máshol is jelentkezik, Ai 
utóbbi két hónapban a mozdonyok 
Jnlnl!ségl karbantartása igen kedvező· 
nek mondható, segítik az. elmaradókat 
és élnek a bírálat fegyverével, bátran 
feltárják mun,k.ájuk fogyatékosságait 

Ml a lel�datuk a fehérváriaknak 
most, a sza,l<s,zervezeti választások és 
a norm11r-endei� idején? 

Elsőrorban fokozottal>ban kell 5ssze. 
!<ölni a szakszervezet! választásokra 
való ell!készülésl a tervteljesitéssel és 
az új normák túlteljesítésének fel· 
adataival. BlzalmiJain'k ni,mcsak 
szervezői, de t>lle.n6rei is menelközben 
e feladatok megvalósításának A 
munkaverscnnyel kapcsolatos munká1 

juk még hiányos: siorosa·bb kapcsola• 
tot kel! létesíteniök a müvezetökkel. 
Meg kell szü,n telni az olyan verseny
szervező munkát, mint amit Kör
möczi Sándor műhelyfőnök végzett, 
aki úgy szervezte meg a versenyt, 
hogy hat héten kereszt0I albérletbe 
adta a feladatokat, míg végül is 
Szilasi f.�renc normautalvánvozó fiók
jában pihentek, persze megold11llanul. 

A termelés gazdája a szakszervezet 
az Qzemben. A Körmöczi-féle verseny

elken� Ciiak úgy si kcrii!hetett, hogy az 
01.emi bizottság rossz munkát végzett. 
Harkányi elvtárs, O8-elnök nem n�
zett a körmére Kt!rmöczlnek, nem 
nyujlott 11€'ki sei:-ítséget és munkájából 
hiányzott a következetes el lenllriés. A 
bizalmiakat nem számoltatta be mun
kájukról és így talaj t  adott egyes fe. 
gyelmezetlen dolgozók hanyag muq
ká.iának. 

Harkányi elvtárs hanyags;\gAb61 ta• 
nulnjQk kell a fűtőház öntudatos aol• 
irozólnak, Használjak M a szakszer• 
vezeti választásokat arra, hogy ala
posa,n megném:ék, k"11iet vél�•�ztanak 
vezetőikül, kik azok a dolgoz�. akik 
bírják rnunkástársaik biznlrnát és ed
digi Jó mu111kájukkal, a párthoz, a dof. 
gozó néphez való hílségilkkel biztosi· 
tékal annak, hogy a fohérvárl vasuta
sok az előttük á l ló siá-l lítási feladata• 
kat h!ányla lanuJ végrehajtják. Eppen 
ezért birá l lák bátran <1 hiányosságo
kat, a mulasztól1at, hogy valóban 
olyan vezetők l1erüljenek az új nak
szervezel! 0zerni bizottságba, ,rnely 
egya,ránt biztosítani tuclja a jogok él· 
vezéset és a kóte!esséiek te! jesltését. 

Gond�kodjanak f1111l<clonárlusaink 
a·ról hc"v a i;· · •'t rv�e'f al;t:vák a 
lehetö legna,tyobb mértékben terjesz· 
szék el a Loy-, Röder, és Deá•k·moz· 
galmakat, hogy ezáltal is biztosítsuk 
a tervek mindennapi teljesítését, a 
szakmai továbbképzés fokozását. s 
nem u lolsósorban az egyszernélr,i fe
leléi6 vezetés elvének megt;zi l árd1tá5ál. 

A norma ;. prémiumok felülvizi;eá· 

lata és rendezé$e idliszakában ·�ok 
dolgozó 1-.'.lrdul felvllá,gosftásért az a,k· 
tivákhm:. Ezeket a do!gozó11at t(.irelmes 
murJ,á,al, �osszú ide'g t�rtó ag lád .. 
va l k(l l  m ggyéízni és felviliíffOSítani 
arról, hQgy a rfgi normák lazitk, 
n m szolgálják a munka terme!ékeny
ségéne.k eme!ését, a tervek te:Jesíté
,ét, a dolgozók é:etszínvonalának eme
lését. Meg keil magyarázni, hogy a 
termelékenység n<iveked� rlmcrad( 
11 bérek növc.-kedúe mögött és maguk 
az önludatcis dolgozók váltak blzal
matla·qokká a normák Iránt. 

Ugyana'kkor fokozott ébl"rsé-gitel kell 
flgy�lni a most támadásba lendü:t 
Jobbo-ldaJ.l szociáldemokraták, a kleri· 
káli5 reakc:ó és a,1 imperia l6ták egyéb 
ilgvnö!1e!nek akna111u,nkájára, akik a 
dolgozók soraiban nyugtalanságot 
akarnak kelteni és ai öntud11t!an, el
maradt dolgozókra támaszkodva za· 
vart akarnak előidézni a terme!ésben. 

A fehérváriak is csak akkor fognak 
jó munk&t végezni, ha a sza·kszervezeli 
választás elö ;észü"-4te:t, a nonrrn (,.. 
a prémium felülvizsgálatát é:s rendezé
sét ligy véirzik, hogy .a t�rveket n�
pon-ként és de•kádonként teljesltik, i l · 
lelve lúi !ej1esitlk. 

A Szakszervezeti Aktív6k H6za 

programmia 

Jt;JNIUS 4-tN. (ank6t) 
A t;\r$ilda!o111blztoslt;1•I tanáook választ4•ának eddlql taJ>8SZtelatal, 

VIT,-Vi!ZETCh Takács Páln•. a SZOT 
t.ir••da:ombi:i:tosításl f6oli%tálya, p;,r. 

v•:i:ó1! osz\.ilyjnak vez<rt6J9, 
JVNIUS 1 0-tN, 

K•�lt\lmeve16sl ,nunka H UclQlllk• 
ben, 
ELOAD41 NlnJs;, lsr<á1'1M a �OT kul\lúrn,voléfi o,:i:t;ily•�k n,4nka. 
t;\r5_, 

JóNtUS 2(1-AN, 
A ml!nkaversffly Jelel'leql suka. 
u;lnak tapas:i:talatal. 
ELóADó; Döbeenllei Kár6ly, • 
Textil S•��ervez9' f61ltkán1, 

JúNIUS 24-llN. 
Hoqyan szervez:i:Ok ,neq ac Qzen,1 
ell5adól köröket. 
ELQADó, Vass l)t,re, • SZOT 
ki,lt"mevelMI oszt41)'6n.tk m11nk<1�rsa, 

JúNIUS 2ij.AN, U1nl<él) 
l!oqyan surve:i:ten, ineq a válUlllá•ok ullán a rliVld bi:a;atmi jS müholyb:zott$�ql tanfolyimo1<at. 
Et.OADó; l(rántci 1.e)o$, ;iz lrodaqéplparl Vál.alat Oll elnöke, 
VITAVEZET01 Tomió Anna, � SZOT 
iskolák fs tanfolyamok osz!jlyának 
munkatáraa. 

Az Aktlv.ik H� rendezvéflyelt min 
den sukszervezetl taq a �l<,;,erv1t
zet1 taqsáql könyv felmutat� mellett 
16toqathatJa, 

/1,Z. Aktlvélc Hú., �•• 

l N EMZETKÖZ 
- =-:..,...:  ..... 

.... -----

A N G L I A I  L E V E L E K  . . •  
,,Th11 Railw.zy Rer.,iaw"' 

április 18-i számában 
olr;astuk a „lcr.,elek a 
szarkesz/6/J�"' cimii. 
rovatban; 

„A vasutas dolgozók 
egyMru/lával való ellá. 
lása /lörill komoly ;r.ök
keni}k r;arinak. A fiatal 
vasa/asok szabadság
igényét igen hátránvo
san oldották meg: a 
korábban éluezett 12 
nap helyett csak kéfriapi 
szabadságra tarthatnak 
igényi." 

Egy másik leué/; .Ai 
a hír, hogy a nvugdif• 
/Wrliatárt nőknél 60-r61 
62 évre, a férfiaknál 65 
�vról 67.re akarják fel
emelni. nagy elégedet-
1enséJlet kelt. Ez a leg. 
több esetben rendkívtíl 
mélitinytalan. A /evA/. 
lró. is 43 6vi szolgálat 
111an most aknrt már 
m,egérdcmelt 11yugdí iba 
mem�'. A nök nyur/((ijá• 
ual kapcsolatban joggal 
lehet ki( ogásofoi, lrogtJ 
ii 60 oves biztosított 
tmrhatár e[/eriére awk. 
akiknek nincs még JQ 
évi szolgá/ut11k, kén_q. 
telenek tová/Jb vámi és 
esatteg betegen dolgoz• 
Tii, hogy nyugdijal kap· 
hassanak. A m1iriká$. 
párt jobbrato!ódástinak 
�redménye er, amely 
politika nagvo" sok dal· 

(lOZót kedvetlenltett et, ,, 
• 

A népi demakrafikr,s 
Magyarorszdgon, ahol 
pártunk és a kormdny 
gondoskodását elvezik 
a dolgozók, teljesség
gel más a hslyzet. Néz. 
zük csak, ml lörtén.k 
nálunk például a1, 

egyenruhaelosztással? 
Amíg a /forthy-Jasib 
mas alatt a vasutas. 
ságnak csupári 30 szá
zalélw részesült egyen• 
T(lftael/át(!sban. /951 -tói 
négy ütemterv szer/ni 
i,/lát/uk valamennyi 
vasutas dolgozónk<Jt 
tetszelö.�. tis:eta gyapjú. 
ból k�s;zült egyenruhá• 
t1al. Jelellleg a második 
ütemterv végrehajtásá
nál tartunk, ami annyit 
;elent. hogy 96.000 do/. 
gozót máris elláttunk 
téli és 11yári ruhával, 
felölt6p�f. csizmával 
stb. Azelőtt a páll{a
mimkásokra és a f'zikai 
dolgozól1ra senki sem 
l{om/olt ebben az or-
n4/l/Jo11. Most ők 
11gyanúg!J egyenruhát 
kapnak majd az ütem
tervek egyikében m 'nt 
/lármcly.k T'<'gebbl 
egyenruhaulselésre Jo• 
gosu/t 11asutas. A ne• 
gyedik ütemtervet /954-
/Jen fejezzüll be. 

Hogyari állunk a 
vasutas fiatalok szabad-

s/J,:áual nálunk? Az 
iflú vasutasok nálunk 
m?gkap/ák ha/hónapi 
s,;o/gátat ,uán már a 
12 nap/ szabadságot ts 
minden /1ét év után egy 
nappal emelkedik a aa. 
badsáf(uk NPm is s;i:ól. 
va arról, hogy a mi 
vasutas ;f jtlságunk gyö• 
riyötű ü<iiilö//bc,i pi/ien
het, üdtilhet. 

Ami pedig a ,,para
dicsomi" óllapoiokat hir• 
de/{j angol nyugellátá,,t 
11/ctl, meglepetéssel ol
vastuk a panaszko46 
,.m,qn/ vasutasok levelét. 
Nálunk a bP/111/tift 60 év 
után már .nvugdijat tl
ue; a fer/ l dolgozó, 
m,g a nódolgozók már 
5fi éves korukban IIYU"• 
díjat kapnak. Szolgálati 
éveik számának meg. 
feldő�n. Ame1111y1be11 
ezelőtt a korhatár �/ölt 
óP/egség, vagy rokkant• 
sáa folytán nem tudna//. 
dolgozni, ugyanúgu 
meglwp/ák a 11yagdif�· 
kat. mintha b(1töltőttJt 
volna a korhatárt, 
ugyancsak 12 szolgálati 
ldfinek megfelelően. 

Egy kis, ízeliló abból, 
hngyan /i/nrk az amori• 
kai imperia:izmus .,Jó,;c;l. 
tából" az angol vas11la• 
sok, a magyar reakció
sok által rmnyira ma• 
f!aszlalf Nyugaton , . •  
Nem kúrünk belőle! 

Jún ius 8 - a német vasutasok napia 
kr!t.kus Koitai:aasát ell'Y-'heerl fo. zok k!lzott Q „Német Demo!.ri,llkus 

J�nlu$ S-.�n ,tartjik • Ném�� Demo. 
1 

k\ elősz?.r az élenjáró vasutas dolj!'o• 
lyo hart'.nitk . !I J�!lyfben. , o�met va�• J(ö�társaság- ér�emes vasutas a" kltfln- · 
ul�3<lk n11pjat, Ez a ll1alommal O!IZtják tetest, a ho,zzátArtozó oklev�lekkel, 

A langyel mémökök és munkdsok büszkesége 
a Ols49 ujtípusú mezdony 

A lengyel közlekedési ;par, arnely 
minöseg tekntetében Európa legjobb. 
jai közé tartozik, i'j eredménnyel di
csekedhe .ilk: a köze1mu:tba.n újtipusú 
e-yorsvonati mozdonyt helyez\ek 
üzembe. 

Az új gőzmozdony, a 01 -49�s. már 
próbaúiján be:X.Zonyílo'.ta klvá'.ó
ságát. Nyílt pályán elérte óránként a 
120 k' lométeres gyorsaságot és rövid 
f(l)dávolsággal lehetővé tesz:, hogy 

nagy szerel vénnyel 90 ki lométere$ 
á!iagsebességgef ha ladjon. 

A 0 1 -49-es gyorsvonati mozdony a 
(ervezö mérnökök, müvezetök és mun• 
kások jó együttmüködésének gyümöl. 
cse. Tervezése egy esztendeig tartott. 
Az új mozdony több mint 40.000 al •  
katrészböl á l l. A gi�elemeket kldol, 
goz� mérnökök termelési érlekezle\11. 
ken mu\&tták be munkájukat, 4h01 a 
a dolgozókkal együttesen beszélték 
meg és j avíto;tá1k meg II hibákat. 

• 

Francia vasutasok harca a békéért 
A francia vasutasok egyemberként 

I 
npl{ elismerését. kü!önösképpen pedl� 

tiltakoztak az ú j miniszterelnök kine· a nemze!i függetlenség é6 a béke meg• 
vezése el len. Az egykori közmunka- védését. 
ÜR"Yl és kilz!ekedésügyj m'niszter, aki 
jelenleg Francfaor&zál!" miniszterelnöke, 
érle!mi srerzője volt a franc:a vasu
tak feldarabolására irAnyuló tervnek. 
szószólója e vasutasok elbocsátásának. 

A Francia Vasutasok Orsz�gos 
Szövet�ége memorandumban ti llako 
zQtt Vlncent Auriol köztárusági el· 
nökn�I a. úf kormány vezetöie ellen 
és hangsúlyozta, hogy csak ol van kor• 
mánnyal tud egyetérteni, amely ma
i::áév4 teszi a dolgozók életkörülm�
nyelnek javítását. a v�sutasok foea!· 

A pantinj kommunista és $ZOcia[i,tf 
vasutasok személyesen is  megjelentek 
ai elnöknél és követelték a bérek •t· 
ta:l\nos eme:ését, a sztrájkjog és a 
szrkszervezeti szabadság tiszteletben, 
tarlásál, a vietnami háború beszQnte• 
ti:Osét, az  Atlanti Egyezmény fe!mon• 
dását, a nyu,?atnémet keret:;zerzödés . 
elutasítasát. a Koreába küldö!t expe
d!c.Ó5 csapatok hazaszáll ítását és a 
K�let �s NYU1?<1t i(özölU kereskedelmi 
kaµcsolaiok azonnal i  ú1rafelvéteJét. 

(- �el a Je:szóval vonultak fel a S�olnokl JánnúJavitó OV napklSZi otthon4-
llillk 1pró,s6qal máju& l •én a dolqozók lelkes tiapaal kll:i:epettef 
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A V asútpolitikai Osztály határozata 
, ,500' '-as mo�galom továbbfejlesztésére 

Felemelt ötéves tervünk végrehaj
tása �,min a va-útra háruló _fe:a-0a�o,k 
egyre növekednek, .s��1a1Ista l)ep· 
gazda1Ságu.nkban a s��l l1tas 94 5zaza, 
lékát a va5úl bonyo!1t1a1 le. 

Száll!tásl le:adataink maradéktalan 
végrehajtását a va,;út mü,aki fejlesz
tés-e me, '.ett csak a hős szovjet vos�1a
sok munkamé.dszerc-:nel, e1'pre _ez�l-�
sebbkörü bevezetésével tuoiuk b1itos1-
tam. 

1. 

A szovjet V?SUla;ok; Jaea�talalai 
1J.apján és személyes 11eg1tse-geve1 �o
nosodoll meg vasulunkon az „500 kilo
méteres" mozgalom, melynek célja a 
m,ozdonyok napi Jiaszonkilométer lel
Jesitményének, va,Jamint az ü;;:,&mképes 
Jetéles mozdonyok s-zá1mán�� em�l�·� 

Pártszervere\eink lelv1la.gos1to, a 
:izakszervezet és sz.a!<,szolgálat szer
vező munkájának eredmény;;ként a vas
utas d:ngozók tömegesen csatlakoztak 
, mo�galomhoz. A résztvevő gépek át
lagos napi lutáskllométere 1�8 km-re, 
az él<!lljáróké 268 km-re emelkedett. E7 
népgaiooság11nknak m.á�  edcJ.ig is _több 
millió forlnt 1 egtakanla-st eredmenye
Lett. Beruházások né:kül növelte a 
vaool teijesítö�pességét. 

II. 

Kezdeti eredmények �tán a roo:ga.: lom fej löd-ésében törés ai lt  be. 001110 
owa ennek, hoay az „500-as'·,mozgal• 
mat a vasutas"dolgo�ók j�le_ntös része 
kizárcHaii- a vontatl15I do!goz!Jk mozgal
mának tekintette. 

A sukmai vezeté-3 elhanyagolt.a a 
továbbfejlesztésre s,ük.sé�s techn!ka1 
elöfe,tételek - így a szá•, l it�i terven 
alapuló menetrend, a _g�zd�ságos moz
donyiordu!ó k1dolgozasat es megsz.er
veiésél, Ennek következtében teher
vonataink jelentő� r(sie e�eien-ké�t 
rendkív(Hi vonal•kent kozeled1k. Ez; no
vel i a kilerhelev:en vonatok és iondoko
latlanul igénybevett mozdonyok sz.\· 
mát. A nagyfokú zónáz.tatás, eg-ye� 
dolgozók hany,ag munkája következté
ben mozdonyparkunk egyré-szének m�
s.:.a•ki ál lapot.a leromlott. Ez akada
lyozta a forgalom tervszerü és menet, 
rendaierinli lebonyolítását. 

A?. ellen6ég feli.smerte a moigalom 
jelentöségét. __ A szo,gáiati ágak �özött 
éj ezen belul a $Zakma1 ovm1zmus 
zítAsával, a mozga.om éienjáróinak 

támadásával gátolta a mozgalom ki
széie,edisét. A politikai osztályok, 
párl4.�rvezetek é& szaksiervezet tJoem 

A szabzervezett bizalmivAlasztá,ok 
�rd�l<e.s dolgokat hozlak napfényre, 
Ráiölt!ink arra, hogy jólképzett bizal
mIJainknál és egyéb szakszerveietl 
al;Uvá;nknál fordu ' tak elő olyan hi
bák. amelyek a dolgozók körében visz. 
si:,11tetsr.é:;.1 keltettek. Például e, eirv!k 
dolgozónk hosszabb idetg beteg volt, 
s a bizalmi U,:?yanannyl siakszervc, 
zeti díjat szedett tö'.e, mintha dol!?'o. 
zolt volna, ho'ott a iápp,n„ ut;ín Járó 
dllat kel ett volna csak fizettetnie, 

Persze, Uyen tévedéseket a dol1iozók 
elé viszünk, bizalmlértekezJeteken be, 
111zélíi11l< r6la és segítünk is rajta. 

Ilyen hiányossá!!" pé!claul . hogy az 
a,lapszervnél működő kulo!úr[elelös 
ht>sszabb ideii! távol volt mun!rnhe1',·é
tól, póllásáról nem gondoskodtunk, 
úgyhQ.llv az alapszervnél tel jesen mel!'
á l lt a kultúrmunka. Ezeknek a hibák• 
nak tanulsligalt ismertetjük a válasz
laS<Yk előtt és a huszas csoportokon 
belül már most választottunk négy 
megbízottat: egy bizalmit, egy \ár;a. 
dallTli lelelöst, egy munkavédelmi le
lelöst é, egy kullúrfolelöst. igy re, 
m�lhetjúk, hoa-y ■ szakszervezeti ve
zetöséa-i vála,;z\á,s.okon már jobb 
szaksozervezetl munkwrciJ számol• 
hatunl� be � eredményesebben dolgoz
hatunk munkatársaink érdekében. 

Hol!'yan készülök a választásra? 
Mint műhe'ybiz-ottt;ági tétkár ál lan

dóan érintkezésben vagyok anépneve
lőkkel, a huszas csoportok bizalmi
•fs1wal, akikkel megbeszélem a válasz
Ibi teendőket. al!'itációs munkára ser
kentem öket. Ennek nyomán el/lkerül
nek a h 6nvossál!'ok a vezetösél!' nl
sz.érőJ, uin,anakkor méginkább tuda, 
sítják a dolgozókkal a7 eléri eredmé
nyeket hazánk lejllídését, /lsszeha,son
lltlá1' őket a nyu,:?ati irnperial l$'ák 
álial zsarolt országok vasutas dol
llOZólnak helyze¼\vel. Mindehhez fel 
használ iuk a, Ni:pszava brwútáit. s a 
Vasú\pol itikai Osztály kiadványait. Ez 
1 !elvilál:(ositó mu�l<a el!'yütt jár a 
verseny erősílésével. Sztahfltnovistáink 
versenyre hív'ják  az elmaradt doll!'o
tókat, tanítíák éíket. Mae-am is részt
Yeszek a husus cr.oport •llitáclót ll'YÜ· 

fogJa,!kOZ1Jlt ál landóan - lontos�ágá
nak mri.fele!ően az „ó00-a.s"•mozgalom 
feladataival, l<'jle$tléséves és kfazélesl
tésévei 

Hl. 

Az 500-as mozgalom touábbfejlesz
tése cé.jábó/ a Vasúlpolilikal Os;llály 
a köuelkezőkel határozza; 

Az „500-as"•mozgalom tömegmozga 
lommá lej'.�tése s,egiti a szocia l ,�ld 
vasút épicé;ét, döntő eszköze az őszi 
forgal.:>m sikeres lebonyol ítá6ának. 
Legfontosabb Sztahanov-mozgalom, 
melynek alapja a száll ilá.s.i terv és en
nek végrehajtáisára valamenny1 vasutas 
do:gozót mo:z.góslt. Fontos feltétele 11 
me-ne!•ren.dszerlnti köz lekedés, ami el• 
képzelhetetlen szilárd mun)<alegyelem, 
lervs'llerü munka és mozdonyQk minő• 
sagi karbantartása nélkül. 

Az „500-a.s"-mozgalom le)letövé teszi 
a mozdony. és von11,tkisérő személyzet 
6zámára a több pihenést. Több i<!őt 
!ölthetnek ei1 csa,ládjukkal, tanulhat
nak Az új prém:um,renc.ii.;i-er alapján 
a21 ;,500-as ·-m<ngalomban résztvevők 
magasabb összeP-Ü keresethez jutnak 
Megbecsülik és ti$zteJ;k őket nemcsa•k 
doli'Ozótár�ik, hanem az egész ma
gyar nép. 

I. A politikat ontályok, pártszerue
utek az „500 kl/ométeres"•mozga/om· 
mai kapcsolatos agitációs szempontok 
tudatosításával az eddiginél fokozot
tabb segítségei adjanak a szakszerve
zetnek és a $Jakszolgálalnak. El kell 
érni hogy az „500-as"-mozgalom az 
ősszvasutasság mozga:máuá, a munk4-
uerseny kőzépponljáuá váljon, Tanul
mányozzák a mozgalomm-ai kapcsola
tos szovjet és magyar irodalmat, ki
adott rendeleteket. A politikai mUllka 
segítse: 

a) forgalmi uol11á:at dolgozhi 
biitositsál( a terv�erlí. menetrend· 
5zerli, akadálytalan vonatközleke• 
dós!, vaiósHSoi.k meg a 24 ór,ás vo.. 
nalforialmi tervet; 

b) a kereskedelmi sw:g,Uat dol
gozói harco:Janal\ a bera!<ási ter „ 
vek maradéktalan teljesitésé,ért. 
SzerveT-zék meg az elegy rendsze
re és lltemszerli áram'.á.sát, a for
galom d<J!irozóival i<aröllve képez
zenek minil több túlsúly<>$ és 
iré,nyvonatot; 

e) pályalennfartás dolgozói a vá• 
gányzáras munkák ltatáridő elő1{i 
befejezésével, a lassújelek kiküszö. 
bölésével sea-ltsék u „500-.is" 
moiiralom tovAbbfejlesztését; 

d) vontatási szolgálat dol,gozói a 
gépek Jókarbantarfásával, a llkllltt
és kezelési Idők betart��ával és 
megrövidítésével, a hanon«llomé
terek nöye_ �sevel, tú:súlyv1Ulalás
sa\ a gépek gyorsított kiszerelésé. 
vel, a felmerülő javit4sl és karban
tartási munkák ffYors és minőségi 
elvégzésével harcoljanak az 1500-as 
m1>ziralom eredményeinek kiszéle_ 
s.ítéséért 

2. A Vasutpolitikai Os;ztály szüksé
gesnek tartja a szakvona/ murik{J.Jában 
mutatkozó híányo�ágok felszámolását. 
Ezért a mozgalom to�ábbfejleszté.e 
érdekében a szakuezetés; 

a) Viisgálja felül a jelenleg! 
me�trMdet és dolgozzon ki új 
menetrendet a,i elegyáram:ás, az 
üze,mvlteli terv. a gazdaságos 
mozdonyforduló. az állomások és 
vonalllK átbocd,tóképe$,Ségéock ti. 
gyelembevételével. 

b) A szállítá.i tervnek, a rend• 
ezeres elegy áramlatnak megfelelően 
jelö,jc) ki a naponkéitt rwds�resen 
i.'! mene1rendszerlnti közld<edteUí 
vonatokat. fzekre épít5e lel ai 
500-as mozd.-fordulókat. A:,; elegy. 
íramlés figyelembevételével dol
goiia l<i a moid . .siükség:etl no•• 
mákat. 

e) Vezesse be a Szovjetunióban 
bevált mozdonyvezetői segédrend, 
szert. A jelenlegi mozdonyvezető
ket 3 csoportba osztályozza. Dol
gozza ki enel kapcsolatban az osz. 
tályozá,s technikai m1n!mum4t, A 
mozdonyok jókarbantartása, a Lu
nyini• és Nazarova-mozgalom ki. 
s,:Elesítése érdekében dolgozza ki 
mozdonysorozatonként a Javítási 
költségnormákat. 

d) Gondoskodjon arról, hogy az 
500-as mozgalomban ré:iztvevő 
moidony. és vonatkísérő szemé'.yzet 
a szükséges szo'.gálatl idö figye. 
lembevéteiével. állandó brigMl<inl 
teljesítsen s-zolgálatot. 

3. El kell érni, hogy az lJ�l forga
lom k�zdetére a tehervonati üzemi 
mozdonyok napi /u,szonkJlométer telje
sítménye a jelen{egthez viszotiyitva 25 
százalékkal, a� üzemképes lelélts moz
donyok száma pedig 200 szii;.zalékka/ 
emelked/en. 

Vasutuokl A hős s.zov jet vasutltsok 
példAJát követve, harcoljatok az „500-
as"-mozga!om kiszélesítéséért, ai őszi 
IOFgalom sl<eres elől(észitéséértl 

Jludapes t, 1952. május M. 
Vasutpolitlkai Osztály 

l ésén és Ú'1:Y dolgozom, hoi:ry az el.
, 

határozatokat a ml területünkön. Azt 
lenséget távol!artsuk a választások- akarjuk elérni, hOl!'Y jó vál11Sztási 
tói, lyan dol!?'ozókat válasszunk az munkával biztosítsuk szakszeyveze
ú i vezetöséi?be, akik b!rják a do! gozók tünk I l l. kongresszusának $!keret. 
b/za'.mát és képesek arra. hogy a ter-

, 
Na1t:v Antal, 

me'.és lendületét magasabbra vigyék Budapest-Keleti pu. mühelyb'zottsági 
és vél(rehaitsá;.; a párt- é� kormány- • titkára. 

Bűnös gondatlansággal kezeli sok vezető 
a szabadságolási és üdültetési ütemterv végrehajtását 

A Munka Törvény.könyve bidos.itja 
a dolg,ozók évi !ltetett sz.a11J.ad,sá•gát 
és a,z üdnléshez va,16 jogát. Ezúton Is 
érzik a do',gozók pártu-nk, Joomu\. 
nyunk megit,ecsiiijfuét, � ennek a gon
oookodá• n�dl hat.\,sa haté<kcnyan 
jelen(kez,lk a termelés fokozásában, 
a terv túlteljiesítés'éiben. 

Sza�e,rveiietünk fela<!ata, hogy 
ellenőrizze a SU1bad�ci,go'.>á.si ütemter
vek vé2'[ehajtáisát é$ seyíise az üdü:. 
\elé.� za,varta!an lebonyolítását. Ezen 
a \,éren varn,n.ak eredmények. Péi:dáu 
K:,,únn1W,�1gyháza áll(l!Thá,s, annak 
el '.ienm, hol[Y a !eitsiám szűk kerest-t. 
metszetet mulat, a sui.ksrolgálijti 
vezetők szQroSa111 együttrnűköd:nek a 
páottbizotl6ág:goaí éts, a szak5zervezet
tel, 6.ZSiJ.a<l$á1�,M,sj terv(ll)ret 80 szá
zalékb,an tefjesitették. Siiegied terii'!e
tén pedig május 12-'g 1099 napra 
szóló ík!iltltet�i utaolván,yt h361miáll.ak 
{,eil. 

De nem m!nderuütt van ez így. A 
klsku.n.halruil !(ltdh.ázballl péMául az 
üzemi bizottsá,g egy.s.zerilen tudorná
�u/ vette a szolgo!ilafol vez.etil „indo-
1o8W', s [gy a doigoiók Je'.entös 
hAnya,d,11 nem mehetett &za·badsá,gira 
és osal< a dolgozók öt száflll!•léka 
vehete:tt rész.t ü,d(lJ:tetés.betn. 

l<i.iiönösen isw:� mulasztás te·heli 
Szegied terilletén az Oze:ml bizottsá
lf(llkiat, mert nem tá,rgya14ák meg a 
szabad5ál2' és ilc!Jültetés kérdését, n,em 
számoltattá,k be eiem a tt.el,nököket. 
� a mu,rn�avédálrni felügyelllket, s 
!gy n,ern fedték feil a h'iá,n.yossáigX>kat. 
nem nyujtottak seg.ítséget a hlbák 
ll1q'íl{liin t.etésében. 

Komoly re:el�g h,irhel i a s-za1ba,d
f�gO:,á.s e/l�erufot>ért a szakiszolgá!iati 
vezetli'ket. A dolgozók jog,gs1l von!1a�jálk 
kérdőre p�'dául a Miskolc terfr:eti 
szolgálati vezetöket amiatt, hogy a 
sza,bads.á,goilá6i üteil1Jfervet miért cs,ak 
28 :.zázit&,ban reljesitet,!ék. Ei:llel a 
hanya-g és eemmivel nem menthet/S el -
já,ráiss,al aCiaposa,n rnegkároslbrotoá'k a 
vaisuta$ dolgozókat. 

Me2 kell azonba-n mon.da,ni azt is, 
hogy ez.ekért a hiányosságokért nem 
eg�díli! le!etősek. Fei:ie:éí�k ezekiért & 
Vit5utas Szaiqs.te�t közponlj,á•n,a,k 
Mu,n.kravédellTIII- és Tá,lfladalombitto
sltási ÜSlltá-!ya is, mert nem el'.en.5-
rizték e,'.légigié a &Zaha,di�ágolások td
.Jasítését és az ildii<lés 1eltétc,Je!me-k 
biz.tositásét, Ez eig)'ben !'§mutat a két 
osztály elée-le!em együttműködésére 
is, mert tapas:z.taúataikrói nem értesí
t ik egymást, hagy a felmerü!t h1á
nyo&ságokrat menetmzbein megsz!ln. 
bethessük. 

Helyes lenn,,e. h,a a területi bizott
ság u üzem?k részére már egy 
Mna,pp.111 az üdil'.1% elölt lc!acl:riá az 
üdülőjegyeket. A területi bizottsági 
ellllÖkök ped'il!' köveseenek el mindent, 
hogy az üdülőket ig:ényl)e venni óhajtó 
dolgozók rés.21ére a sfaiJ.adsá,got biz
tosítsák. Az i�i.ga-!ósi\.gok vezetői 
pedil<' ha��nak oda, hogy ij szabad
ságoMsl Ut<!mterveket haladéktalanul 
ká.<oZ[lisék el a,z i!ll!tékes szervek és gon. 
doskiodjoo a,rró'.,, hogy a dolgozók 
a Munka Törvénykönyvében bh;tosított 
jogaikat e téren ls za,yartalanul 
él vahessék-
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Ötéves tervünk újabb nagyszerű alkotása 
a lakitelek-kunszentmártoni va�útvonal 

Tiszazúg- . , .  Mennyire megvál tozott 
Itt minden az. utolsó két esztendő óta. 
Nincs egy ol van község- a ha tárban. 
amelyben ne g-yulladt volna már ki a 
villany, nag-yszerü gépállomásuk van 
és hatalmas forgalom zaj l ik a cson
grád-csépai műúton. f::s mindehhez 
az ötéves terv úi abb nagyszerű al ko
lásaként valóra vált, amiről száz
esztendő óta á lmodik ez a vid�k: fel
avaltá,k a Lakitelek-J<u11s2entmárton 
közölt épült új va.súivonalat. 

Közel háromne2yed mil l ió köbméter 
földet kellett meizmozgatní addig, 
amfg az új vasútvonalon lerakták az 
e!sö s;npárt. Szorgalmas és dolg06 
kezek. a nép kormányának sok-sok 
milliós beruházása, mindez el!'vütt 
tette lehetővé az új vasútvonal mel!'
építését. 

Az új vonal T'iszaug, Tiszasas, 
Csépa és Szelevény közsél!'eket kap
csolja be a vasúthálózatba és keresz-

tezi a , Tiszát. Az új 27 �Poméler,s 
vasútvonal  47 mil l ió fqr;nLba került. 
Korszerµ és tetszetős új vasútállomá
sok h irdetik ötéves tervook újabb 
diadalát. 

A régi Tiszazúg „kin.11!lott'' ezzel • 
vasúttal - mondta ünnepi beszédében 
a vasútvonalat megnyitó Bebrits 
Lajos elvtárs, közfekedésüj!'yi minisz
ter. Szerte a,z országban el!'vr� 
több úi vasútvonal építését fejezzük 
be és egyre több ú j  vonal építését 
kezdjük meg. -E-zek az új létesítmé· 
nvek pártunk egyik cé!kltüzése alap• 
ján jönnek létre, annak alapján, hogy 
d falu kullurális és l!'azdasági fel • 
emelkedése érdekében javítsuk mel!' a 
vidék közlekedését. 

A vasútvonalat máius 1 8-án avalfák 
fel. Ugyanaznap délután még egy 
vasútvonalat adott át  rendeltetésének 
Bebrits elvtárs: Kiskőrösön. a Fehér· 
tó - Kiskőrös között épült keskeny· 
nyomtávú vonalat 

0� �J'� � �fh � a NACY TALÁLl(OZOI!� 
Beloiannlsznak, a görög szabadsághósnek életéért vívott harcunk és az 

amerikai imperialisták koreai baktériumháborúját megbé(yeg_zö tltt:kozó moz• 
galom azt példázza, hogy újabb százezrek csatlakozl<!-k 1smet a békelta!��ok 
nagyszerű csapatához és újabb százezrek tesznek hitet országunk erosilese, 
békénk meguédése mellett. 

Az Országos Béketandcs békemozgalmunk /elentös megerősödésére is 
alapozta határozalát, mely szeri.ni június l·én BudaP_esten és valame1;�yl 
megyeszékhelyen béketalálkozókut . rendezü;1-k. A ha_tarozat mef!'Ulap1t1a: Százezrekbeofl él a vágy hogy szamot ad1anak apró es nagy tette,kröl, �ez 
deményezé eikröl, amelyekkel a béke ügyét viszik elöre. LehetőQé kell te;1nun�, 
hogy egész népünk megismerje eze�t � a , békete'.feket! eze�et a kezdemenyeze• 
sekef a mindennapi munka, a bekeuede,em eroforrasatl. 

És a határozat szellemében békebizottságaink most az ország min.deTL 
táján k/suyűlések ezrein veszik számba eddigi munkájukat. elmondják azt: 
mit tettek, - hogyan harcoltak eddig a békéért. 

Ml, Budapest-Jó;uefvároa "Jom,s 
bé!<ebizottsáqi fel�l6sei Je:entjUk, hoqy 
a nagy béi<.eta-iálkozóra cél ul tilztUk ki 
második neqyec!évi tervünk túlszárnya, 
láslit, 

Eqy kis lzelltli abból, hoqyan dolqo 
wnk: békekl-$q�ülésaket szervezUnk és 
Itt dolqozólnl< előtt nép�erüsltJUk sztat,:lncvlstáh1kat, tsmertetJUk a dolqozó
klll eddiq elért eredményeinket, t.i
�rJuk a hibákat és felhlvJuk kartár
sainkat a t&;·v túlb>1Jesltés4re. Ootqo. 
;,:ójnk több•éqe meqérll, h<>q� te�vüket 
�1i!:�J:�t;

e 
���:!';tU�

k 
F�!:.V:qn�! 

pé'dául 141,  Kiss Ferenc: 1 39, Sza!>ó 
Sándor pediq 1 1 5  szá:ulékos tervtelJeslt�•sel blzonyltJa hoqy m•q�rtette, 
amit mond<>ltun-k. ' A brigádok közlll 
példáu.1 a „Vörös C.Sillaq'\ az „A.prllJs 

4'' 1 1 7  az lfi -brlqád" 1 1 5  száza ékos 
átlaqteiJesH,,.;énnyeJ készU_I a találko• 
zóra. Az ,rtelmiséqi do!qo.i:ok is hunn„ 
lóa·n lpar-kodnal< kitUnnl. Szabó Sái,dor 
,rupénztáros például t 1 3, Naqy Ferenc 
•• Varqa Miklós uámf•Jtók podiQ t 1 1  
szá>:alékra \elje$ítet� tervUket. 

Békel>lzattsáql vezetőin-le és taqJaln!< 
a s;z:akoktatásokon és a. békerlSpgyl.lle
,eken Qly•n 65%tönzli er<Jt adnak a 
do'qozók l•ndUlatenek, döntően az 
• anJárók nópszeru$ltésével, s p♦ldául a 
t 5 kiváló doJqozó dicséri! lev�lben való 
részesitésével pártuni< és szakszervezetünk ,\Ital, hoqy állomásunk az áru
fuvarozási tervet már 1 48 $Zázalé.'<ra 
telJesttette. Vállaltuk eqyébként, hoqy 
a kocsiforduló meqqyorsltás& v6qett a 
ral<otlási időt s., órárol S,2 orára 
uökkentJük, 

Holló S:lndor, Mackó János 
bekeblzottsá,ii felel6sök. 

A Szolnoki Jármüjavító 
dolgozói békemúszakban 

A Szolnoki Jármii,javrtó OV. dolgo
liÓinak békeakaratát m,I sem bizonyítja 
Jobban mint az üzemben szervezett 
békemíiszak. A békegyűlések-0n a jár-
1niüjaví1ó do!gO?.óinak 82 százaléka 
telt felajánlást a júniu5 e l,sejei nagy 
béketa Iá lkozó sikeréért. Az i fjúsá,g 80 
százaléka, a nődolguzók 70 százalé!-a 
tett s,zebbnél-szebb válla•lást. 

A mozdonyosztályon vállaltuk egy 
darab gőzmozdony elkészítését 5 
tonna ócska, használt vaoSanyag !el
hasmálásával. Egész sereg kilünő 
egyéni tel iesítmény született a kü· 
lönlé!e osztályokon a békemüszak 
oorán. üzemünk á,0agos telje5itmé
nye elérte a 120 s�ázatlékot. 

Mi, a S7lDlnoki Járműjavító OV. 
do gozói ez.t az eredményt a munka
fegyelem meg;iziláirdltáisával  értük el. 
Ezzel is segítjük az „ötszázas"-moz
ga:mat, mert el vagyunk 6Zánva 
arra, hogy a jó munkán keres.ztül 
védjük békénket a termelés frontján, 
de ha erre szükség lesz, elért ered
mén�inkel fegyverrel is meg fogjuk  
védeni. Cseh Zoltán 

levelezö 

Bé'kebi:totlságunk 
küldöttel vesz részt 

..z megyei békelalál�ozón 
üzemünk dolgozói .. llnnepl gyűlésre 

jöttek össze, hogy küldöttet jelöljenek 
a június elsejei megyei békelcuá/ko
zóra. Ugyani.s ez a megtiszteltelés 
érte üzemünk békeóizott,Jiga/, /iO!{_Y 
pz eddig végzett Jó munk.ájp révi,11 
ktlldö//el képví.seltetheti magát. 

A kiildöllvá!asztó gyü/4.s egyhw
gúan engem jelölt küldötltlek. /JJ1, 
lelkiismeretesen készülök a beszámo
lóra és arra, hogy az ott hallottakat 
do_[gozóink _közkincsévé l(fgyem. A 
beketalálkozo s;kere erdekeben máris 
békeónségeket szerveztem üzemünk 
ualamennyi részlegében. Ennek oálja, 
hogy a békeörségelf,en és békeműsw• 
kokon kimagasló eredményekkel óiro-
11yitsuk békéért voJó llelytállástmkat. 

Felvilágosító munkánk eredménye
ként Barta Ferenc, Muc,s,; lsluán, Fo
dor Ferenc. Cifra László kouácsok 
21ó-215, Gyárgy(m. Antal és Gyár
gyá11 Ferenc lakatosok pedig 282 szJ. 
zalékot érlek el. De itt 11a11 A,nbms 
Vince tMZfergályos. Doáó Györt,W 
kerékesztergályos 260, Németh Lajos 
mor 's 264 és Franc Jenö esztergá;yos 
259 százalékos telJesílménge. A� ,öl
százas"•mozgcuom már érezteti Tzátá• 
sát űumeinfr . _dolgozóin@ munkájá,. 
ban. Blzony1t1ak, hogy öntudatos dC'J{• 
gozrlink nemosak a békéért ualó harc• 
ból. de vele szorosan lJssze/üggö ter• 
melés emeléséből is kiueszik részüket 
hogy a béketábor Brejét •rufoeljék. 

• 

KATONA LAJOS, 
tudósító, Szeged, Felépítményi 1,. 

Vasangcipjavitó O. V, 



· A vasutais dolgozók ébersége foly
tán 67 tag-ú va&utas fosztogató bűn
szövetkezetet lepleztek le Dombó• 
,·áron. Május 22-én a dombóvári 
o1portkörbe.n kerül t sor a bűnszövetke
zet 1 1  ta,gjának bírósági tárgya:ására. 
,\\integy nyo'.cszáz szabzdnapos 
va&utas dolgozó vett részt a foszto
gató banda tárgyalásán, me:ynek so
rán fény derült a népvagyon dézs-
1ná lóinak sorozatosan elkövetett bíín
tetteire. A tárgyaLsi teremmé változ
fatott sportkörben hosszú asztalokra 
helyezték el a bíínje:iként lefog:alt lo
pott áru egy részél Bakancsok, cipők. 
,,övetek, vászn.ak, aktiatáskák, l ikőrös. 
rumos üvegek, szappan, cukor, cu
korlca, stb., mintegy 35.000.- forint 
l!rtékben tárult a tápgya!ás részvevői 
dé. A kiállított bűnjelek a sorozato
san elköv�H dézsmáliások egy ré• 
szét tették ki. a nagyobbik részét el
használták, va,gy orgazdák útján ér
tékesítették.. Kőzel százezer forint 11 
1él év során megdézsmált áruk er
.(éke. 

Három búnszövetkezet dolgozol!! � 
dombóvári á ! !omáoon a kocs:rende· 
1.-0k. a saruzók éf' a raktári dolgozói,, 
1,örében és ez a három bűnseövf!lke
zet egymá&sal is összeköttetésben volt. 
\ kocsirendezők a vasúti kocsikat 

fosztogatták, ugyanúgy a saruzók i�, 
a rakt.ár<iak pedig a raktárba bekerülő 

Lapunk m.ísik helyén beszámoltunk 
a szegedi kultúrbrigádok jó munká-
1 áról. Arról, hogyan segitik a szak
szervezeti választások sikerét, milyen 
crőfeszílé-'leket tesznek azért. hogy a 
május elsejei vállalások teljesítésével 
és lú'.leljesílésével a dolgozók máso
uik negyedévi tervüket maradéktalanul 
megvalósilhassák. Lássuk a nyiregy
házi kul!úrbrigád é6 nem uldsósor 
ban a jelenleQ"i üzemi bizottság ho
gyan állítja a kultúrlorradalmal e 
feladatok megvalooításának szolgá
laltáh�? 

Az elmult napokban meglátogattuk 
a nyíregyházi kultúrotthont. Szerellük 
volna lá tni: hogyan tölti be hivatását 
a nyiregyházi vasutasok kul túrotthona. 
Hogyan segíti a kultúrforradalom a 
mí területünkön a do!gozók fejlődését. 
hol(yan vértezi fel ideológiai és szak
mai fegyverrel a jobb holnapért küz
dőket, hogyan segiti a békeharcol, hC\
Q'Yan mélyíti el a dolgozók szeretetét 
és háláját a Szovjetunió ;ránt. 

Mindebből semmit nem tapasztal
tunk. A kultúrotthon előterében üres 
boroshordókat találtunk. A kultúr
otthont elárasztot-ta a bor.szag. A 
könyvtárhelyiség leírhatatlanul tiszt;\
talan á l lapotban, bormérésre használ 
va, fáradt, á lmos ablakszemeivel me..,z
sz.i,re tekínlett. A .sar kiban na,gymennyi. 
ségű hulladékpapír, kenyér és tégla
darabok várlak seprűre. A könyvtár
szekrény alsó, nyílott részében a kar
totékok mellett kenyérdarabokat, pisz
kos rongyot, papírt talállunk. A be
áll ított söntéspulton el nem mosott 
borospoharak, félig leltek, egynémelyik 
bor színe már meghernyósodott és a 

kultúra világossága helyett áporodott, 
kellemetren bűzt árasztott a „ku/túr
otlhon/;an " 

·Éles fordulatot a nyiregyháziak 
kultúrmunkájában 

Amiket láttunk, megmagyarázzák, 
bQgy miért nem végez jó munkál a 
nyiregyházi üzemi bizottság s a kul
túrfelelős. Ivanics Katalin az OB-elnök 
megbízásából példaul fe:l)ivást tett 
:-özzé, hogy a vasutas otthonba□ ! ! .
forintos árban bort lehet vásárolni. 
Béres György elvtárs, az  üzemí bi
zottság elnöke pedig kijelentette, hogy· 
azért csináltak bormérés!, hogy a 
dolgozók ne menjenek más vidékre 
borért. Ezt mindjárt meg leheteit cá
fofni azza l ,  hogy a helybeli Italboltok 
1 1  forint 5.0 fi llérért bármil yen meny
nyi6égben jóminőségű bort árulnak. 

Azt is meg-tudtuk, hogy a Debreceni 
Területi Bizottság már nem egy ízben 
felhívta az OB-elnökök és kultúrfelc
lösök figyelmét arra, hogy sem,,yen 
fofmában nem fogla lkozhatnak bor
rnéréssel. El lenben hangsulyozlak azt 
hogy teremtsenek jó kt1ltúrmunkával 
kullúrforradalmat és kultúragitáció
jukkal segíts.ék a vasutasok előtt á l ló 
feladatok elvégzé�ét. 

Ez azonban netn használt. A bor
csárda mellett azonban gondoskodtak 
arról hogy a ,,János vitéz" betanulá
sávaÍ a háromfelvonásos operett 
nagy ' készségei és köl�séget igénylő 
előadását megszervezzek a nytregy
házi Városi Színházban. Béres elv
társnak nincs pénze sem é!ő, sem 
!fasos agi ládóra, amely lendületbe 
hozná a versenyt és biztosítaná a 
tervteljesíté&t. Nyilyán annyi pénzbe 

ládákat, textiles zsákokat törték fel, 
illetve szakították .szét és úgy loptál< 
el a vasútra bizott értékes köz.szük
ség:eti cikkeket. 

A va..,uta,s dolgozók szerte az or
sz.ágban mély felhá oorodáS&aI vetlek 
tudomást a dombóvári bűnszövetkezet 
tevékenységérö! és .számos &zolgá!a!i 
hely dolgooói táviratban kérték a 
Megyei Bíróságot: hozzon sú!yos íté
letet őléves tervünk sikerét gátló, a 
va,;ulas dolgozók megbecsülését a:á
ásó lo!vajokra. 

A kocsirendezők csoportjának ban
dafőnöke Koczák Gyula volt, aki Bo
ros István, Szekeres Ferenc és Hor
dáth Lajos,sal e.gyültmüködve Barada 
István kocsimester tudtával és bele
�gr,ez.éséve'! a borküideményelret déz&· 
malta meg rendszeresen. Télen, mikor 
az or&zág élelmezési helyzete a leg
nehezebb volt, egy mázs;i zsírt lo
pott el, riz.st z5ákszámra, szappant és 
egyéb fontos közszükségleti cikkeket 

munkás 1 04 esetben követett el dézs
málás!, Az 6 bűnlajslromához kr• 
lozott 7 pár cipő, 20 me1er bé!és
vászon, 12 méter lepedövászon, egy 
vég E-ifon. 20 méter .!oockás inganya.g, 
12 pár se:yemharisnya, 25 méter ruha
�zövet. 4 aklaláska, 30 ing, 5 tucat 
zsebkendő, .stb. eltulajdonítása. 

A Megyei Bíróság méltó büntetése· 
kel szabott ki a népvagyon dézs
mátólra. Koczák Gyul,a 3 évi, Boros 
István 2 és fél évi, Szekeres Ferenc 

2 és fél évi, Barada István kocsi
mester. egyKori csendőr 2 � fél �vi, 
Horváth Lajos 3 és fél évi, Zrinyi 
Miklós 2 és fél évi. Göröncsér István 
2 és fél évi, Méri Béla 2 és fél évi 
börtönbüntetést ka-pott. Horváth Mi
hályi a száznégyszeres lo'.vajt 5 évi 
Dörlönbüntetésre tlélték, Salocz Sán• 
dor rnktári átmenesztőt 3 és fél évi, 
Ba.'ogh lm�e éjjeliőrt pedig 2 és fél 
évi börlön.nel sujtották. 

tulajdonitoilak el. A dombóvári vasutzs bíínszövetke-
Lrinyi Miklós, Gölöncsér lslván. zd tárgyalását mege:őző héten hozott 

Méri Béla sorozatosan fosztogatiák a ité:etet a debreceni Népbiróság a 
borkü,ldeményeket és Mnellelt láda- Debreoen-á!bmá..<on tevékenykedő 1 2  
számra rumot, zsírt, szappant, cukrot tagból ál'.ó fosztogató banda fe'.ell. A 
<'s egyéb közszükségleti cikkeket tar- ti1.enkéttagú tolvzibanda a, reJdári 
lalmazó sz.á:l ítmányokal dé�mállak 

I 
árukat hoszabb idő óta rendszeresen 

meg. dézsmálla. A kártevő tolvajol-at 3 
A bűnszövetkezet !eyfőbb írányilója hónaptól két évig terjedő börtönbü.n

és vezetője Horváth Mihály raktári te!éss-el sujtotta a dolgozó nép keze. 

sem kerülne, mint a jános vitéz", 
ahol csupán a jelmezek kölc•öndíjára 
2000 forintot „teremtettek" elő. 

I lyen ál!apot me: Ielt jó lesz. ha a 
Vas(i!politikai Ontálv a helyi párt
szervezettel és a szakszervezet köz
ponti Kultúroszlályával karöltve ala
posabban megnézik, mi  folyt és mi 
fo'.yik Nyíregyházán, és biztosítják az 
üzemi kultúmevelési munka új utakon 
való elíndításál. 

Ezt azonban a legsürgéí&ebben meg 
kell csinálni. Annyim gyorsan es jól, 
hogy a nyiregvházi kultúrbrigád és 
kuhúrotthon betöltse h-valását. adjon 
döntő sel?'íts-éget a vá lasztások e:ö 
készilésében, a második negyedévi 
terv teljesítésében és nem ulois'.oor
ban más vasú:i üzemek dolgozóinak az 
új normarendetés tudatosításában. Ez 
az üzemi kultúrmunka elsőrendű fel
adata, nem pedig a bormérés. 

L E V El E Z Ő I N K  Í R J Á K  
CSIZMADIA JOZSEF, RAKOSROL: 

A szolgá:ati ágak szoros együttműkö
dése révén, az öntudatos dolgozók jó 
munkájával Rákos á'.lomás gurító ja 
vágányhá:ózalának munkálatait május 
1 4-é.n, másfél nappal a kilüzött határ
idő e:őtt befejeztük. 

* 

MOLNAR LASZLó A BEKES-
CSABAI OSZTAL YMERNöKSEG-
Röl: Dolgozóink a május elsejére lett 
febajánlásokat 120 száza!ékra teljesí
tették. Kieme:kedö eredményt ért el 
2iJ száza,lékkal a Petőfi-brigád, a Ga
lisz- és a gyomai Béke-brigád 150 
százalékos letjesitménnyet. 

* 

FöLDVAIU LAJOS, SZEGEDRöL: 
Szeged áliomás kereskedelmi dolg\>zói 
az átlagos rakodá&i időt 3.9 óráról 
3.7-re csökkentették. Ezzel 1 05.5 szá
zalékot értek el-. A raktári dolgozók 
te ljesítményi szá.za!é.!rnkat 1 1 8-ra 
emelték. Munkafegyelemsértés az el. 
mult tíz napban nem vo·t. Sok kiváló 
egyéni te' jesítmény született. A ke· 
reskedelmi dolii:ozók 800 k ilogramm 
ócskavashulladekot gyüjtöttek öss:e, 
s tovább küzdenek eredményük növe
léséért. * 

TASI MIHALY, SZEGEDROL: Mi, 
sztahanov:sta mozdonyvezetők orom
mel csatlakozunk az „ötszázasokhoz". 
A hős szovjet wi.sútasok mozgalmát 
mi i s  álvetlük. Márís megvan a ha
tása: négy darab mozdonyt letétbehe
lveztii,nk és mozdonvaink határszéli 
60-70 ki lométeres átlagteljesílményét 
máris 1 70-180 kilométerre emeltük. 
Az eddiginél is jobban segítsék egy
mást a lársszolgálati ágak, hogy meg
rövidilsük a kocsiforduló!, csökkent
sük a von.a4késéseket, hogy meglévő 
mozdonyparkunkkal le lud'juk bonyo
lítani az őszi csúcsforgalmat. 

* 

FOLDVARI LAJOS ES KOZMA 
/A.NOS A DEBRECENI JARMOJAVI
TóBOL: Még 1951 decemberében a 
Szovjetunió segítsége folytán másfél 
tonnás gözpö;ö yt kapott kovácsmü
helyünk. A gép beál ítása indokolt, 
mert 1952-ben már 8.1 százalékkal 
magasabb tervet kelt te,'jeisíteni. A 
dol{!ozók örömét azonban a Talaj
vizsgá.'ó Intézet hanyaJ<sága elrontot
ta. Méll. ma is szétszedve. kihaszná
latlanul vár beállításra a, légk:i:a,pács. 
Csupán azért, meri a Talajuizsgá!ó 
Jn'ézet bürokratái tnéll. csak válaszra 
sem méltatják a főmühe.'y dol{!ozói
n,ak sürgetését. ( Megvizsgáljuk ezt a 
kérdést és segítünk az elvtársaknak a 
f!.Özpörőlq mielöbbi felá:lílásában. A 
szerk.) 

* 

GERCSI GYöRGY, BÉl(ÉSCSABA
ROL: Valamennyi b5!,éscsabai vasutas 
dolgozó tú:tel jes.'lette május elsejei 
vál•1a!ását. Atfagc:Aan 1 08 százalékra 
leljesiletté,k felaján" ásukat és kivétel 
nélkül felajánlást tettek június e'.sejé· 
re a megyei békefalálkozóra, augusz
tus 10-re, a magyar vasutasok napjára 
és augusztus 20-ra az al !wtmány ün
nepére. A szalcszervezetí vá.'.asrtás is 
s:Cceresen lezaf ott és az új szakszer
vezeti vezetőség Jó munkával akarja 
bizonyítani, hogy érdemes volt a do:
gozók bizalmára. 

* 

NAGY JOZSEF. PAPAROL: A pá
pai vasutasok, fütőházi, forgalmi, ke
reskedelmi, pá lyafenntartási, távírda 
és biztosiló ber{?ndezési do'.gozók le!
kesen csa lla•!(Oztak a ferencvárosi „öl
százasok" felhívásához. 

* 

A MA V MAGASEPITMENYI OSZ-
TAL YMER/\'öKSEG 10 munkájáról 
számo: be „Figyelő" néven "egy leve
lezönk. A jö�óben írja alá a nevét, 
mert „névte{en" levelek közlésével 
nem fog"a/kozunk. Az osztálymérnök• 
séll. ell.11ébként, - amint mell.ll.YÖZőd
tün,k róla - álandó 140 százalé!los 
teljesítési százalékával élvonalbeli he
lyet foglat e!. * 

l(ATONA LAJOS, A SZEGEDI 
FELÉPITMÉNYI- ÉS VASANYAGJA
VITO OV-IlÖL: Az öntöműhe y egyik 
dolgozój�.t, Bóka János sztahanovista 
oo'.őt b,1leset érte, mert llletékes s�r
vck nem gondoskodtak arról, hogy az 
öntéshez védőruhát kapjanak. A védő
ruha ldutalásával elejét <ke!I venni an
nak, hogy a do!gozók egészségüket 
veszé' yeztessék és hogy két hónapra 
ezáltal k iessenek a terme·ő munkából. 
(A konkrét panaszt megvizsgáltuk a 
központ; Munkavéde'mi Osztállyal kö
zösen. Ennek eredményeként a Vasúti 
Főosztályt iI:elékes szervtk utasilottálc 
a védőruhák besurzésére és megkül
désére. A szerk.) 
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A Közlekedésügy! Minisztérium 
és e Vasutasok Szakszervezetének lapja 

MeqJelenik havonta eqyszer. 

Szerkeszti a szerkesztO bizottság. 
Laptu:aJdonos: 

a Közlekedésügyi Mlnlsz1ér1um 
1. Vasúti Főosztálya és a Vasutasok 

Szal<szervezete 

Budapoat. Vi.. Munkácsy Mlhály.u. 16. 
re•eron, 1 L:l-887, 1 24-8!!3. 3 13-744 

Kiadóhivatal: VII� RákóczHll 54. 
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A ll#lnkalegyelem lazasága, az utasítások 
semmibevevése döntő okai a /Ja/eseteknek 

„A forqa 1ml szolqálattev6"ek a 
váq6ny szobad voltáról, a Jelzó 
szabadraá.litása. il le!ö!eq: sz..,ba.dra 
ál llttatása el6tt kell moqqy6z6d-

nie.'• 
(F. 2. sz. Forgalmi Utasltás 193. pontja.) 

Ezt írja elő az utasítás, de Néme!h 
Ferenc rákoskeresztúri forgalmi szol
gálattevőt e1 nem érdekelte. Az uta
sítás �ldául feltétlen éberséget köve
tel a szo!gálatbam, hiszen emberek é!e
'1e és népg2zdaságunk anyagi érl<'.1 'Í 
forognak kockán. Mégis aludt és csak 
ébres<;zléssd téri magához. Kapkodá
sában a :jelzőnél á l 'ó mozdonyvonat
nak feloldást adott, s ezáltal a térköz
jelzőnél tartózkodó mási'k vonattal 
egy lérközbe került. A súlyosabb bal
esetei! csak a mozdonyszemélyzet éber 
szolgálaltétele akadályozta meg. 

,,A vál'ó6rnek a váqányellen6n:ést 
vágányút á�e•<in'ésével, h� pedlq 
ez nem lehetsé-qes, a bct-, J lletve ki• 
Járati váqánv telles te'árásával kell 

me7tarta,ni.'" 
(F. 2. sz. Forga,:mt Utasltás 192. 
pontja.) 

Ha Vill. La.jos 15vá, tókeze'.ő, Bala.
lonfenyves á'. iomáson ,·ett vo·11a magá
nak annyi ,.fáradságot", hog-y az uta
sításnak eleget tegyen. ny'lván nem 
törlénhelett vo'.na meg az, hogy május 

13-án Balatonfenyve.s állomáson a kf. 
jelölt I I -es számú vá11:ány helyett 1 
iogla,:t V-ös számú vágányra járassa 
az 1 258 számú vonatot. A baleset kö
vetkeztében a mozdony megsérült. Víg 
IElkiismerel lenüI semmibe sem vette a 

vágányel lenőrzést, fé:revezet.le fel jebb
való'ját, a forga 'mi szolgálattevőt, 
amikor je'.entette, hogy „szabad a bejá
rat a második vágányra". Nyiregyháza 
átra.kó á:Jnmáson és Szarvas ál 'omá

son helyf•!ún váltóállitás és a válló
e: Ienőrzés e'.mu1asztásából következtek 
be például tolatás· közben kocsikisíklá
sok. 

Hosszan sorolhatnánk a szabályta
lanságoka1, amelyek mindegyike a 

munkafegyelem !azaságából, az utasí
tás semmibevevésébőt ��rmaiik. Jó 
lesz, ha forgalmi szólg,iláttevőinknek 
és vá:tókeze'.5inknek at a része, amely 
nem veszi elég komolyan ,szoliiálati ve
zetőinek tanitását, végre ' gondolkozik 
a,zon, mi vár ráiuk és családiukra bal• 
eset után. Ha err-e gondo'.nak, ny;!ván 
fegyelmezetten l át ják el szolgálatukat 
és elkerülik a veszélyt, amelv alkalmas 
arra. hogy saiát  életüket rombadön(se 
és népgazdaságunk erösödését, a va-,úl 
szál'. itási fe'.adatainak e'.végzését fé
kezze. 

„N incs félál lású ielző' -mozgalommal 
segítik a biztosítóberendezési szolgalat 

dolgoz.ói az „ötszazasokat'' 
A szegedi MA V Igazgatóság táv- nyagu[ végzik. A versenyrehívás célja 

közlő- és biztosítóberendezési szo/gá- az, hogy szMszerü fenntartással e/ér
latának egyik példaadó dolgozója, La- jük a jelző akadálytal.qn müködését és 
ka!os László, felhívással fordult az az idöjáráshoz való ulánszabályozá
ország vala.mennyi távközlö- és biz- sál, hogy félállású szí�képe balesetet 
tosítóberendezési, valamint váltóöri ne idézzen elő. 
dolg_�fó,hoz. Ebben „Nincs félállású A szegedi dolgozók mozgalma, 
1elzo -mo_zg_alo'.!'ra serk1;nt �s _ve�- amint írják, komoly segítséget nyujt ser1yre. hw1:i . ?kel a keles Jelzőallas , ötszázasaink" mozgalmáh és b' unit megszunteteseert. ' , . oz , ,z 

A balesetek jórésze vezethe/ö vissza abban, hogy a, hozza1uk valo csa//a
arra, hogy a jelzóberendezéseket felü- 1 kozás segíti őszi forgalmunk akadály
letesen kezelik és fenntartásukat ha- talan megvalósítását. 

�� �, H1·iíb�--f!K� 
HZ ÚJ VílSUTflS SPORTSTHDIONBfl���-1:2 
Reggel 9 óra, de már zajos sport

<'let loly:k a május l -én  ava:ott 
új Loko omív·spc-rtsladionban. Az 
egyesület állal patronált Rákóczi. 
gimnáziu-m növm<lékeinok MHK·p,ró
báz.ással egybekötött alletikai verse
nyét W1uk 

Háromszáz diák teszi i l� elevie,n
né a pálya képét. Aki éppen OO.TI ver
seny.ez, az társai t  l>íztatja, verseny
zőtől szurkolóvá vá.lva. Remek lát
vány a friss s.alakon a 4x l00 méteres 
síkfutás dön:ője és az ugyanaklkor 
folyó ügyessoégi számok. A pálya zöld 
gyep2,t sem hagyják k:ha.sz.nálatlanu�: 
egy nagyobb csoport az MHK talaJ• 
gyakorlatait próbálja. Fegyelmezetlen, 
cé:tudatosan végzik a gyakor!atokat, 
hiszen ismeri•k a Munkára, Harcra 
Kész-mozgalom jelentőségét. 

Még néhányan javítani igyekez.nek 
a magasugrólécnél elért eredményü· 
kön, a többiek pedig sietve elhelyez
h-ednek a pálya körül, rr:iert a Loko
motív lalxlarllgói kezdik ed:z.ésü
ket. Húsz labda, jO játékosok ér
dekes technikai gyakorlatai leköti:C az 
ifjak figyelmét. Jlt-o:t - egy-egy ne
he:iebb gyakorlatnál - csodá::kozás 
rn<-t.'ajakfot hallatsz.i1k a fiatalok eli.s
merése. 

Közben előkészítik a kézi-, lrosár-, 
röplabda- és labdarúgó edzőpályát is, 
mert a koradélutáni órákban eufren 
is vidám murka kezdődik. A vasuta
&Jk szerelik  az új slad:ont és nem vi
tás, hogy jó mun�ával és jó sporl
eredménnyeklrel hálálják meg pár-

tunoknak és szakszervezetünk!nek a ró
IuJ< való gondoskodást. OMhont kap
lak a vasutas sportblók és nincs 
messze az idő, mikor valamerm)� 
szakosztály ezen az új spcb"telepen 
készül versenyelre. A jelenlei;: idegu,· 
ben edző vízilabda- és ú.szo-szak.osz.
tályunk ís saját uszod�jában tart majd 
ed,ésl, jövőre. Az utánpótlási te
hát megfel�lő körül mények közölt ne
vtlheljük fel, egyre erösödő és virágzá 
életünk lanub:zonyságaként. 

A l abdarúgó edzőpályán vidáman 
fol yik az últörőcsapat edzése, s már 
gyül•ekem,c,k az ificsapat tagjai a pá• 
Iya köriil, hogy utána ők i& meg
kezdhesse-'k:. A kézi-, kosár- és röp
tabdapályán a koradélutáni órálclHn 
edző fiala!okat murnkából éfllrező dol· 
gozó!< válhík fel, majd a lresö dél
u!áni órákban mindegyik pályán meg· 
kezdik az első csapat tagjai az ed
zéseh'lzt. 

Az atlelíl{ai pályán vidáman vég
z;k előírt futógvakorlataikat a l>irkó• 
zé-k és súlyemelők, hogy utána a te
remben folytassák az edzést. 

A lüklelö, eleven spoqélet nernso
t1ára elcsendesedik A LokomoHv spor• 
lolói frissen lépnek ki az öltözőkből, 
fü rc'.ő'.<ből és beszél gel ve, a sport 
munkát értékelve, v:dáman hazafe'é 
tartanak Némelyikük vissza,pilianl a 
stadionra és látsz'k a szemükben az. 
öröm, a megelégedettség fénye, amely 
körülsimoga1 ia a zö!dgyepes, vörös• 
salakos hatalmas létesHményt. 

, . .  ,tk• .. " _y __ -�!?· 
Egyenlősdi Szolnokon 

Sokan még ma ís azt hiszik - hét 
évvel felszabadulásunk után -, hogy 
az egyen:é:eég egyentösdit jeleni. A 
dolgozók megbecsülését, az élenjárók 
tiszlcletél és szeretetét, jutalmazását 
úgy tekintik, mint amely szoros függ
vénye az egyenlőségnek. 

Persze ez helytelen értelmezése a 
marxi-lenini tanoknak. Mindarra, amit 
fentebb mondottunk mindenkinek 
egyenlően joga van - ha ugyanaz
zal az igyekezettel, tehetséggel és fő
ként eredménnyel dolgozik. Ez egyút
tal azt is alátámasztja: miért nem 
lehet egyenlősdi, miért nem lehet a 
kevésbbé jól dolgozót ugyanolyan ju
talomban részesíteni, mini az' élen
járól 

Eppen ezért találjuk furcsának, 
hogy a Szolnoki Járműjavító OV dol• 
gozóit - azok igyekezetét, munkáját, 
a párthoz a hazához való hűségét -
.:egykalappal» mérték a jutalmazások
nál. 

Ez annál is furcsább, mert az üzem• 
ben - ha már a szakszolgálat veze· 
tői nem tudnak kíilönbséget tenni a 

két fogalom közölt legalább a 

helybeli pártbizottság vagy üzemi bi• 
zottság megakadályozhatta volna a · 
pénzjutalmak egyenlő szétosztását. Az 
ilyen „jutalmazással" inkább.. fékezzük 
az egyéni kezdeményezési, -lendületet 
és eredményességet, semmint előmoz• 
dítanánk. Tanuljanak a tobl1i üzem!f; 
a szolnokiak egyenlösdíjéböl . . ,  
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A . do/gozők fokozott erdekvédelme es az őszi tsútslorgalomra - való · le/készülés jegyeben 

tanácskozott szakszervezetünk 1/L országos küldöttközgyűlése 
A V.aisufasok Szakszervezetének III. utak Tezérigazgatója, Kossuth-díja- Unak; a dolgozók testi épségéneik, 

egésl'-Ségének védelme az egész 

szakszervezeti munka fontos ré-

A Vasútpo!ilikai Főosztály, a szak
szervezet és a közlekedésü11.:yi minisz
térium közös lapjáról meiremlékezve, 
elmondotta: a vasutasok lapja ki 
terjedt munkáslevelező hálózata seirít
o;égével felveti a dolirozók problémáit, 
nyilvánosságot ad -a bírálatnak és a 
tapasz ta,1 a te.s.e rének. 

kérdésekről beszélt és · megállapította, 
hog:y az utóbbi időben, főképpen • 
vezetőszervek ú jjáválasztása során 
· erősödött a bírálat és önbírálat, 

·.Orszá11.:os Küldöttközgyűlése június s�ink. élenjáró sztahanovistáink. 
) l-2l!-é11 ült össze az E:szaki Jármű- A közgyülést Végh Lajos elvtárs 
jayító OV kultúrtermében. nyitotta meg. Bevezető beszédében el - szét képezi. 

Az orszáiros küldöttközgyülést meg- mondotta, hogy 11,sirtunk Politik11i Bi

előzlék a területi bizottságok küldött- zottsál!"a 1950 jú lius 24-i határo1-atá-
ban [elfedte a szakszervezeti vezetés 

,értekez!etei, ahol 320 küldöttet válasz- ben lévő súlyos hiányosságokat, egy-

Beszámolója további részében ismer. 
tette a szakszervezet társadalombizto
sítási mun!cijának eredményeit. El 
m,mdta, hogy pélt\ául 1951 -ben ki
lencezer vasutas dolirozó üdült az or
szair lei;!szebb üdülőiben; 13 napközi
otthon és három bölcsőde könnyített az 
anyák 11.:t>ndjain. Az e téren is méir 
mutatkozó bürokrácia kiküszöbölése,e 
az el lenőrzés megjavítását jelölte meg 
feladatul. 

szervezeteinkben a demokracia 
elve mindjobban érvényesül. 

tottak, akik az országos közgyülésen ben rámufatolt a hibák kijavításának 
képviselték a vasutas dolgozókal A mód{ára is. A határozat sze:lemében 
meirhivott vendégekkel együtt közel ie:yekezett szakszervezetünk vezetősége 

· 500-an vettek részt a ta1t1ácskozáson, javítani a munkát. 
ahol meirjelent K.ristóf István elvtárs, 

Befejezésül megemlékezett a szak" 
szervezet kapcsolatáról a Vasútpoli

• A spo_rt teré� elért jó e:edmények- tikai Főosztállya,1, a SZOT-lai. Külö
rol beszelt ezutan. _Meiremhtette, hoiry nösen kiemel te, holl.:Y szakszervezetünk 
az MHK-ban ,orszairos viszonylatban a vasutas dolgozók között csak abban 
első h�lyen . �éire;(ünk, _több v�sut�s

, 
ai esetben tud eredményes, nevelő és 

s�o.:lolonk . v1la11.:csucsot er! el . es k5>- szervező munkát véirezni, ))a támasz
z�luk szamosan . a vilagba1n�ksa11.: kodik arra a,z erőre, amelyet a Vasút
buszke t�la1donosa1. Az eredmenyek poli tikai Főosztály jelent. Jieszélt 
mellett hiba ,az: hoiry �portmu_nk�nk Arról a se11.:itsé11.:ről, amelyet a S1,ak
b�z?nyos mertekben m�ir-_ ma 1s o_n - ;zervezetek Országos Tanácsa Elnök· 
r.�lu_: az MHI<_ s�erve_zeset sem tol - séire és Titkársága nyujtott szakszer
toltuk meir ele11.:11.:e politika1 tartalom- vezetünknek határoza,taival, elvi irá
mal. nyílásával és instruktorai tevékenysé-

pártunk PolHikai Bizottsá11.:án.ak tairja, Végrehajtottuk az ipari szervez-

a Szakszervezetek Orszáiros Tanác.sá- ke<Mst, közelebb vittük a vezetést 
nak főtitkára, Bebrits Lajos elvtárs, a dol gozókhoo, létrehoztuk a terü-
köz,.ekedésü11.:yi mfniszter, Prieszo/ Jó- leli bizottságokat, decentralizáJ. 
zsef elvtárs, pártunk I(özponli Vezető- tuk az alapszervezeteket. 
séirének tairia, a közlekedésügyi mi- Ezek a szervezeti vál tozások elősegí
niszter első helyettese. A küldöttek tették, hogy szakszervezetünk ered
között voltak Bognár Imre elvtárs, ményesen vette ki részét aibból a ha
a Vasútpolitikai Főosztály vezetője, talmas építőmunkából, amely pártunk 
Csanádi György elvtárs, az Al lamvas- vezetésével hazánkban folyik. 

Gáspar elvtárs a 8%8kszerTezet eredmén1eirdl 
-

és hián1esságairól 
A kütanbail! blioft6!1<0k me,zváfan- hOfn' az öntudatos dolgozók maguk 

-lása után számolt be üáspár Sándor leplezzék le a kártevőket és a munka
elvtárs, a Vasutasok Szakszervezeté. fegyelem Iazítóit. Nem karoltuk fel 
nek főtitkára a szakszervezet munká- elé11.:gé az új helyzetet megértő és azt 
járó!. A nemzetközi helyzet ismerteté- seirítő értelmíséirünket. 
sénéJ han,gsúlyozta, hogy a magyar Beszéde további részében a vasutas 
dolirozóknak mindent meg kel,! tenniök fiatalokról és a, nődolg:ozókról emlé 
lioiry .\t köreai nép harcát, amely ér- keze_t_t meg. Elmondotta, hoiry nődol
tiiak Í$ folyik, megkönnyítsük, seg-íl- 11.:ozo:nk �ecsületesen megáll ják helyü
siik. Hangoztaitta. hoiry a magyar ket es mans 85 sztahano;,isla van 
vasutasok egyemberként követelik közöttük. Az et lenséir látja ezt és le Jacques Duc/os és Andre Stil elvtár- akarja járatni a dolirozó nöket. Az a 
sak szabadonbocsátásál . feladatunk. ho!!v harcoljunk 8 nődol-

Ezulán a munkaverseny eredményei- 11.:ozók megbecsüléséért, a nők munká
vel és hiányosságaival fo11.:lalkozott. baállítását megkönnyítő rendelkezé
Eimondotta többek közölt, hogy az új sek betartásáért, azért, hogy minden 
alapokra helyezett „ötszázas"- moz- dolirozó nő, a képesség-ének ·leginkább 
11.:aJmat a loriralmi,. vonláíási, pálya-· meg-felelő munkakörbe kerüljön. 
fenntartási és kereskedelmi dolgozók 
az ,,ötszázasok", a tervek teljesítéséne-k FokozoUabb felelősséggel 
és az őszi csúcslorgafom s·ikeres lebo- kell intézni 
nyolítáSának fő eszközévé teszik. 

.l"ó n.evelőmonkaval 
a munkafegyelem 
megszilárdításáén 

Megállap_ít?lt� . • h?(n' a munkafeg-ye. 
!em megsz1Iard1tasaert folyó harcot a 
szakszervezeti funkdonáriusok eiryré
sze elhanyairol ja, akik elnézőek a mun
kafegyelem lazítóival szemben. A fe
irYelem meirszil árdítása harci kérdés 

' - mondotta - az ellenség, a kulákol... 
a klerikális reakció -és hüséires cin
kosai, a jobboldali szociá,!demokratá1< 
el-len, akik a vasúton is próbálkoznak 
aknamunkát kifejteni. : 

A balesetek, a lopások, a szolgálat 
pontatlan ellátása az ellen.ség be-

folyását mutatják. 
Ozeml bizottságaink egyréSl2l8 nem 
harcolt elég: eredményesen azért, é<! 
nem vé11.:2ett olyan nevelő munkát, 

a dolgozók érdekvédelmÍ?i 

A mtrnkásvédelem érdekében a mi 
szakszervezetünk is kiépítette munka
védelmi hálózatát - lo!ytafta beszá
molóját Gáspár elvtárs. - Mindezek 
n:ellelt azonb31!1 méir komoly hiányos
sairok vannak szakszervezetünk munka
véde:mi tevékenvsé11.:ében. Területi bi 
zottsá11.:ai1;� p�1dául nem számoltatják 
be munka1ukrof a munkavédelmi fe
lelőst, nem tflzik napirendre a terület 
n:unkavédelmi . h�lyzetének tár11.:yalá
sat. nem el lenorz,k az OB munkavé
delmi t-evékenységét, stb. 

Nem lépett fel kellő erél:yel a szak
szervezet azokkal a vállalatvezetőkkel 
szemben. akik kormányrendeletek .veg
:ehajtását elhanyairolták. Sokhelyütt 
I?Y a balesetek kivizsirá:ását bürokra
tikusan, •lél>ekte:enül végzik. 

a Munkavédelmi Osz'f>ály 
kozást nem tekinthetjük 
a Munkavédehni Osztály 

".faqy lirere volt a konqresszussal összekötött újító klái ! ltásnak. A · kUld6ttek es ."11l<I Ivott vendéqek sorra látoqatták a kiállitásl aszta-lokat és· m vitatták a&,, �l:ást, va_qy észs:t:erüsltést. Jeqyzeteket készítettek, s elhatár-oz::L. h ,. � visszatérve UzemUl<be, meqvalósitJák a tapasztaltakat. • oqy 

Ezután a kulturális- és sportlelada. 
tok ismertetésére tért át. Megjegyezte, 
hog-y bár a szakszervezeti kuitúrneve
lési ·munkánk javulást mutat, még e l 
marad a dolgozók igényeitől, a köve
telményektől, Gáspár elvtárs ezután szervezeti l!"én keresztül .  

lbistóf elvtárs pártunk Központi V ezetdsége 

é"s Rákosi elwtárs üdvözletét tolmá�solja 

Pártunk Központi Vezetősége és akadályozza az alulról Jövő kez- feladatok sikeres lebonyolítá�áért a 
sz,a kszervezetnek a I eirkövetkezetesebl> 
harcot kell folytatnia,. Rákosi elvtárs. valamint a mairyar deményezések megfelelő kibonta-

szervezett dolirozók üdvözletét K.rislóf kozását. 
István elvtárs, az MDP Politikai Ezek ellen a jelenséirek ellen a Vas
Flizottságána-k tairia, a SZOT főtit utasok Szakszervezetének keményen 
kára tolmácsolta a köziryGlésnek. fel kell lépnie. 

Bognár elvtárs 

Felszólalásában a vasutas versen� l(övetkeze1esen kell bírálni és 
a kommunista vasotasek: 

felelősségéről 
m.oziralom füive.kedéséveJ foglalkozott. bátran fel kell tárni a hiányossá· 
Rámutatott, hogy a meirnövekedett gokat, le kell leplezni a még és helytállásáról 
áru- és utasforiralom s az éleződő megbúvó ellenséget, a jobboldali 
nemzetközi helyzet is meg:növeli a szociáldemokratákat. 

· t  t 
Botznár Imre elvtárs, a Vasúlpoli-

vasu szerepé . a vasút dolgozóinak Tevékenye'.1 vegyen részt a s·•kszer- t"k · f"" t · 1 t'"· k 
felelősségét. Az élenjáró vasutas dal - vezet abban a harcban, •melyet�a vas-

' a1 oosz a y veze OJe a ommunista 

'k  t · bb · a vasutasok felelősségéről beszélt. A 
gozo napon a 1° és 1obb eredmé- út fegyelmének kialakításáért folyta- · t · · '· 
nyekkel h_arcolnak a vasútra háruló tunk. 

va5,u 10 vall.:Y ro�sz munkája Kihat 

feladatok jó meirvalósításáért. . népgazdaságunk eirész területére -
A szakszervezet ne feledkezzék meg mondotta többek között. - Ezért a 

A jó munka érdekében - folytatta a do!irozó emberről sem. harcol jon a kommunistáknak élen kell járniok a1.: 
Kri5fóf elvtárs - meir kell si.üntetni Munka Törvénykönyve maradéktalan el lenség elleni harcban, bátran helyi 
a vasútnál a munkaversenyben ie- betartásáért. kell á l lniuk a feladatok elvégzésénél, 
lentkező bürokráciát. l11.:en lassan Vé11.:ül hanirsúlyozta, K.ristóf elvtárs, a nehézséirek leküzdésénél.  A kommu
halad a szovjet tapasztalatok elter- holl.:Y a, szakszervezet csak akkor nisták már jó példát mutattak az 
jesztése, na.gy méir az ideirenkedés a t d " f I d 1 • , "d tél ·k 1 
félelem az új ításoktól. Nem e'"'y e;et- � 1_a e a . a a,t rna_ra_dekta-lanul el - 1 e j en, am, or éjje -nappal hősiesen 

b 1-1 d I h "' lain ,, ha m1nden1'or 1genybe veszi a küzrlöttek a, hóakadályok e ltakarításá-
en e O or _u • 011.:Y 

I 
Vasútpoiitik,ai Osztály segítsé�t s ért. Most a leirfőbb feladatuk. hoiry 

az ellenseg a „szaksz�rüség'' túl- munkájában mindenkor érvényesül a dZ őszi csúcsforgalomra való felkészü-
.rott hangoztatása mogé bújva, kommunisták vezetése !és nehézséireit leküzdjék. 

Bebrits elvtárs 
Bognár elvtárs ezután a baiesetek 

kérdésével lo11.:lalkozott és kiemelte, 
hozy amikor a vasutas dolirozókat fe
lelösséirre és éberségre nevel jük, eiry• a megnövekedett tiszi szállítási feladatokról 

Bebrits Lajos elvtárs közlekedésüg-yi 
miniszter szólalt lel ezután. Elmon· 
dotta, holl.:Y a,z eiryre emelkedő. és 
mindinkább nehezebbé váló feladato. 
kat a szakszervezet részéről iövő 
_tám_oiratással, szinte marndék nélkül, 
1de1eben meg ·lehetett oldani. 

·A közlekedésüg-yi miniszter felhívta 
a megválasztandó ú j  sza�szervezeli 
vezetőséir fill.:)"elmét arra a, n011.:Y fel
adatra, .,melyet 

az eddigieknél 25-30 százalél<kal 
magasább őszi csúcsforgalom 

állít a vasút dolgozói elé 

Minden kocsit és mozdonyt üzemképes 
ál lapotba kell hozni és rÍ-agy gondot 
kell fordítani ,a mozdonyok jó karban
(arrásárac , Sokkal több srerelvénvt 
kelt megraknunk, - mondotta - � 
g")'Or�bbiin !rei! vezetnünk vonatain
k0t, mint e<ldiJ;!'. ' Ezek érdekében á l ·  
l itsa előtérbe a szakszervezet azokat a 
moziralma,,iat, !11l1elvek , biztosít ják a 
növekvő foqrafom lebonyolílá6át Jó 
lelvilág06ító munkával neveljék 8 
vasút dolirozóit, különösen a loriralom 
dolirozóit és_ a mozdonyvezetőket. hoiry 
[�kozott · !1g-yelemmel, szaktudásuk 
novelésével kerül jék el a baleseteket. 

Bebrits él"vfárs !iJzyelmeztetett arra, 
ho_gy',a _ha\a•lll/.\5- őszL szálJ íb\si fel
adatok elvegzesé-hez be kell vezetni 8 

Szovjetu{l.ióban már bevá l t  
szov Jet , tolatási tapasztalatokat. 

A ·  Szor;iallt/,{_a. Vasútért hasábjain 
keresztü'l� és, e,iyéb módon tudatosítsuk 
<;Z�ek � ·6zovjet munkamódszere,· nel, 
oc1asi eionyeli hog-y· az üzemi bizott
sáf:1"ok ,- kiivetei/'ilk e módszerek széles-

len. Ha forradalmi éberséirgel do!go· utta,I keményen ke,I harcolnunk az el
zunk és át tudjuk vinni az éberség lensés, ellen, azok el len a lazasáirok 
szellemét a szahszervezet útján a szé. 

ellen, ame:yek a vasút területén lenn
):s �as;1 tas tömeirEjk.be, a,kkor elcsíp-

állnak. Aki nem harcol eredményesen 
1uln es artalmatlanná tesszük az ellen- a balesetek el len - folytatta - az 
sée-, kezét. amelyet nem ep-y balesetnél 

nem tud eredményesen küzdeni az 
hala,rozottan meg lehet látni _ moo- eiőtlünk álló őszi "szál l ítási feladatok 
dotta. véirrehaltásáért sem. 

Bebrits elvtárs részletesen foirlalko- � szalcszerv�z.et _feladata, hogy 

zott a vasutasok nal!"v nemzeti fela,da· 1 
tureln;ies., �elv1la11.:os1tó munkával a 

láva! és ha1t1gsúlyozta hog-y 
fun�c1ona�1us0Ka!, a vasutas dol-

a vasút dolgozóinak központi fel-
gozok_ szel� to'."egeit is felelős• 

adata felkészül-ni az őszi csúcsfor-
1 

segre, eberseirre nevelje, 
galomra, nof<Y_ ezál�I dol11.:ozóink0t az e llenség 

éppen - t • . ellem kemeny harcra mozgósítsuk ezer a meirnovekedett szállítási Ezen a területen iiren komoly · fele-

. . . " · Lőcsei János és Tóth I ll. János Kossuth df , • 
a,ranvu ,al!Mhnazását 

l 
A mnbsztet kulönösen hangsúlvoztu. 

a konqresszuson. Mindketten elismert atsz1�s, k�,.ah�ov,st.a fömozdonyvezét6k 

-' következetes ' haroot a, balesete"k el-
ka>t �t::r��n•a�• h°l"�in�I több élv,,;;alba ::�ül/S �ö:�á�;'.�Já�.,:r�:sztal�� 

• 
Q om e yohtásával na11y nemzeti feladatunk véQrehaj��t. 



, 

lösség és nag-y feladat vár a szakszer- támog-assák ezek elvég-zésében és el vezetre, azokra az elvtársakra, akik a lenőrizzék a fela,datok vég'rehajtását. vasútas dolg-ozók bizalmából bekerül- E kapcsolatnak a pártszerv és a szaknek a szakszervezet új vezetöség-ébe. szervezet közötti kapcsolat el vének szl-Beszédében foglalkozott a szakszer- l!Orú betartásával kell érvényesülnie \'ezdi területi bizottság-ok és az eg-ye,s - mondotta. vasútigazg-alóság-ok pol itikai osztályai- Bognár elvtárs hálával emlékezett nak a kapcsolatával. Bejelentette, meg felszóla lásában arról a na.gyszehog-y párlun·k határozata értelmében rü segítségről is, amelyet a hös szovmunkánk eredménye&lbbé tétele érde- jet vasutasoktól kapu�. Végül hangkében a legszorosabb kapcsolatot kell &úlyozla, hog-y az őszi csúcsforgalomkié-píteni és a vasutas pártszervezetek ban az „otszázas" ,no:zgalom során figye:mét és mllllkáját arra fogja lcá-
, 

ol)'fflértékben ha.sználjuk fel a szovnyítanl a Vasútpolitikai Fáo&ztály, Jet ta(),asztalatokat, hORY az bizlosíl:Y hol!'Y az új szakszervezeti vezetőségek- nagy nemzeti feladatunk, az őszi csúcs• nek messzemenő sep;ítség-et nyújtsanak, I forgalom feladatainak maradéktalan bizzák meg őket komoly feladatokkal. tlvégzését. 

�tii elvtani a lftllkszerw-"el Y■le 
együttmüködésről 

Csanádi György elvtárs, az Allam• 
vasutak vezérigazgatója, hozzászólá
sában hosszasan ismertette azokat a 
feladatokat.· melyeket a, sza,kszervezet• 
nek és a &zakszolgálatnak együttesen 
kell megol daniok. 

Beszédében hangsúlyozta, hol!Y a, szakszervezetnek gondot kell fordítani 
a vasutas dolgozó tömegek nevelésére 
és ezen a téren elért eredményeit 
fokoznia kell. 

A legdöntőbö: a politikai, sa szak
mai lle'\'elés. valamit a fenelem 
meirerősítése a vasút területén. 

Enélkül - mondotta - nincs szocia
lista, vasút és enélkül semilyen fel
adatot nem tudunk megoldani. 

A szakmai vei.eté, és a szakszer-

vezet e1ryüttmüködé6ével foglalkozva, 
megjeg-yezte, hogy a dolgozók fegyel
mének me1rerő.sílése végett, a dolgo
zók Jó szolgálatána,k elösegítésére 

a szakszervezetnek és a szakma"! 
veze "ésnek enlitt �eU működniök 
a dolgozók szociális körülményei." 

nel< megjavításáért. 
mert ezen a, vonalon mé1r mindi1r sok 
hiányossá1r van. 

Beszédében foglalkozott az "öt
százas" -mozgalom kérdésével, az 
66zi forgalomra való felkészülés [el• 
adalaivaJ és kiemelte, hog-y az egyre 
növekvő feladatok még inkább szük• 
sége55é teszik a párt mutatta úton 
szakszervezetünk és szakszolgálatunk 
J�eljesebb e1ryüttműködését. 

Megválasztják a szakszervezet 
üj központi yezetóségét és elnökségét 

Szám06 értékes hozzbzólás hang• 
iott el „ vita során. Ba(ázs József 
elv,társ, a Debreceni Fűtőház küldötte 
például elmondotta, hog-y a munka 
folyamat�ál!ában zavarok jelent• 
keznek. mert az új jáépítés alatt álló 
fűtőház sül!yesztői és a többi munka
helyek n incsenek elég közel eg-ymás· 
hoz. A főtitkár beszámolójában hiá· 
nyolla, hogy keveset foglalkozott a 
debreceni terület munkájával, pedig 
- amint mondotta - a debreceniek is 
szlvüp;yüknek tekintik és követke-rete
aen harCl.llndk szocialista ha1;ánk fel
építéséért. 

Mátyus Mária, Miskolc személy• 
pályaudvar küldötte, .i kultúrnevelés 
kérdésével fo1rlalkozva bírálatot rrva· 
korolt a miskolciak hiányos kultúr
munkája felelt. Megjegyezte, hogy a 
kullúrbril("ádok csak kampányszerűen 
működtek, nem tárták fel a hibákat 
és nem segítették az élenhaladókat. 

Pozsga.i !(álmán elvtárs, Pécs-te• 
rület küldöttje a- szakszervezet mun• 
kájának meg-javítása céljából java
solta, hoiry a szakszervezeti vezetöség 
teremtse meg a munkaverseny nyil
vánoStSál!ának biztosíiásához s:züksé
.ges fel tételeket, és hogy a központ, 
valamint a, területi bizottsál! az edd!· 
12:lnél nagyobb gondot fordítson a dol
g-ozók érdekvédelmére. Végül java
solta, hol!Y a szakszervezeti központ 
erősítse meg' az instruktori hálózatot, 
a területi bi zottságok pedig a vonal• 
felelösök hálózatát vizsgálják felül, 
hogy ezzel megjavítsák a munkál. 

Sebestyén. János, a szolnoki dolgo• 
zók küldötte hang'súlyozta, hol!Y nem 
foulalkozunk k�llőképpen a sztahano
vislákkal és nem vonjuk be öket 11 
mí's1.aki továbbképzésbe. 

Esze Lajos. a szegedi terület kül
'dötte az eredményeket ismertette, 
mJ,jd elmondotta, hog-y a központi 
vezt,töség nézze meg azt a, kérdési. 
hogy a szal<szervezet Jegyen a mun• 
ka.verseny igazi l!azdája és ne hal!Y• 
Ja, hogy a versenymozga•lom egyes 
helyeken átcsú6szon a szakszolj?alat 
versenyfelel5sei kezébe. A Szovjet
uniótól átvett új sztahanovista mód
szereket mél? szélesebb körben kell 
1erjesztenie a szakszervezet központ
jának. Többet kell foglalkozni az ifjú
sággal és a, női doJgozókkaJ és az új 
központi vezet&ég tekintse feladatá• 
nak a munkafegyelem megszilárdítá
sát és harcoljon a tervek teljesítésé
ért távolítsa el az olyan szakszer· 
ve�tl funkcionáriusoka,t, akik védik 
a munkafegyelem nref(6értöit. 

Tóth III. János, KoStSuth-díjas, 
sztahanovista fömozdonyVezetö fel• 
szólalásában hanl!'Súlvozta, 1:!_ogy az 
öts:ázais'' -mozga-lom elterjesztését. ,az 

6szl csúcsfor1?alomra való fel_készül�st 
és annak végrehajtását a. kommunis
táknak és minden vasutas dolgozónak 
harci feladatnak kell tekinteni. Bírálta 
a szak�1ervezet vezetését, hOl!Y nem 
népszerűsíti kellőképpen az „ötszá-
zas"-mozPalmat. • 

Ban.k Rozália a Pécs-teruleti 'l'lls• 
utasok küldötte megállapította, hogy a 
területen a társadalombiztosítási ta
nács bár kezében volt az az eszköz, 
ameÚyel harcolni tudott volna a 
munkafel?yelem lazítói e!len, méi;r.iem 
tette meg. Ezért a területi bizottságot 
htbáztalfa. Hangoztatta, hogy a követ
kezé! hetekben választásrn kerü15 tár• 
sadalombiztosítási tanácsokkal úgy 
fogják megerősíteni ai üzemi bizott
ságokat. hogy a munkafégyelem terén 
dönt6 javulást érjenek el. 

J:lss. József, a budapesti terület 

küldötte a,z „ötszázas"-moZl!alommal 
kapcsolatban javasolta, hog-y a moz· 
donyiordulók teljesítés] százalékát 
ki6érjék fig-yelemmel, hogy ennek 
birtokában azonnal rneir tudják álla
p!lani az illető vonalon közlekedő 
mozdony teljesítményét. 

özv. Kovács Pálné, Kaposvár állo
más küldötte elmondotta, hogy a, kül
döttk�yülésnek hiá<1yosságát abban 
látja, hogy bár naJ?yon sok jó és ko
moly bírálat hangzott el, kevés volt 
az önbírálat és nagyon kevés volt a 
javMlat a hiányo55ágok kiküszöbölé 
sére. Több önbírálatot és több java3 
latot kelle�t -volna felvetni közpooti 
vezetőségünk felé - mondotta. Hi· 
bázlalla az üzemi bizottságokat, hol!) 
a bizalmiakat nem nevel ik elégg-é, nem 
tan!tják 6ket, hog-y a munka,versenvek 
szervezését jobban el tudják látni. 
Az üzemi bizoti6ág-ok nem harcolna!.. 
következetesen a szabadságolási ütem• 
terv betartásáért a szakvonali veze
tőkkel. Hiányolta, hOfZY az ébersél? 
kérdésével a közgyülés aránylaR" ke
veset lo1rlalkozott. pe.dil? a szakszer
vezet részéről sok mulasztás van ezen 
a, téren. Az üzemi bizottságok na
�yobh része elhanyagolja, az ébersé 
get. Javasolt.a. hogy az új központi 
vezetős� többet foglalkozzon a ki
sebb üzemi bizottságokkal és bizto
sítsák részükre a feladalok elvégzésé· 
hez szükséges feltételeket. Ja.vasolta 
továbbá, hogy az új  vezetöség hoz
zon határozatot arra, hogy többet lö• 
rödik az OB-k hely� és konkrét ja• 
vas!alaival, ezeket a javaslatokat 
tárgyalja az Elnökség, melynek el
bírálását tudassák az ü,;emi bizolt
ság'gal. 

Számos h'ozzásulló után, Gdspllr 
Sándor elvtárs válaszolt a hozzá· 
Bzólásokra. Utána Elek Tivaidar elv
társ, a központi ellenőrző bizollság 
elnöke tette meg az EB jelentését, 
amelyet a küldö!iij\özgyűiés egyhangu
lag elfogadott. 

A hozzászólások között • felolvasták 
a dolgozók tetszésnyilvánllása közben 
több szakszervezet és sok vasúti üzem 
dolgozó:nak harcos üdvözlö táviratát. 

Ea.után keríti! sor az új  központi 
vezetooé1r meg'Válaszlására,, majd a 
határozati javaslat módosítására tett 
Rdcz Kálmán elvtárs javaslatot. A 
módos!tott határozati javaslatot a 
közgyűlés egyhanl!Úan határozattá 
emelte. /\ határozati java5lat elfoga
dása után lelkeshangú táviratban 
fol!adták mel! a küldöttek népünk 
szeretett vezérének, Rákosi elvtár!· 
na-k, hOl!V jó munkával, a párt és a 
haza iránti húséggel sikeresen diadal
ra viszik legközelebbi nagy feladatun• 
kat, az 6szi csúcsforgalom ügyét. 

Pdn.ti Béla elvtárs, elnök zárósza, 
vával ért véget a Vasutasok Szak· 
szervezetének küldöttközgyűlése, mafd 
a kongres�s után összeült ú j  köz
ponti vezetőség megválasztotta a 
szakszervezet új elnökségét. Az el
nöksél? tagjai: Bof[n.ár Imre; Csanádi 
György; Fábián Istvánné; Felaki Pál ; 
Gáspdr Sándor; Gróf József; Huszár 
I l l. József; Máté Sándor; Mészdros 
Mátyás; Parti József; Petövári László; 
Szabó Erzsébet és Tusa Lajos elv
társa-k. Póttagjai: Bán. István; Krekó 
Ferenc; Papp János elvtársak. 

Az elnöks� tagjai ezután me11:VA· 
lasztották sora-lk közül a Bzakszerve· 
zet elnökét és két titkárát. A válasz
tás eredményeként: Gáspár Sándor 
elvtársat elnökké, Feleki Pál elv
társat első titkárrá, G;óf J&zsef elv
társat második titkárrá választották. 

.. 
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A második negyedévi terv te!jesílé-
1 

hanovista szekrénylakalos. Azonban 
sének utolsó szakasza, a harmadik ne- azt is mep- kell mondanunk, hoJzy ezek 
gyedév feladata.inak megvalósítása a kocsik komoly javítási munkát igé. 
egybeesik az őszi csúcsforgalomra való 

I 
nyelnek. Allapotuk hűen tükrözi a nyu

felkészüléssel. Kü!önösen fontoo mun- gali „paradicsomi" állapotokat. Vala 
kát vég-ezaek ezen a területen a jármű- mennyi kocsi főjavításra szorul. Oze
javítók dolgozói, akik harcban állnak münk és a brig-ádok terven felüli vál 
négyezer kocsi meg-javításáért. J a,lásai alkotmányunk ünnepére és 

jezzék. Perge Laijos cserejavttó laka
tos például 124 száza!ékos átJagtelje
sltményét 130 száza lékra növeli, Bódi 
Károly szekrénylakatos két kocsi, 
Ho:ló Mihály pedig- három kocsi fö. 
vizsgájának elkészítését vállalta ter. 
ven le'.ül és el?)'re többen csatlakoznalc 
hozzájuk. 

A Landler Művek Kocsioaztályán a, e:en �elül a vasutasnapi felajánl.ások, 
javítóvágányokon sok-sok hibás és b1:tos1ték . a!"ra, hog-y val?menny1 ko
roncskoosi vár javí{ásra. A dol2ozók cs1t határido �l?tt bocsát1uk a forga· 
jó munkája révén szinte futószalag- lom rei:id�lke:ese��- • • . szerüen kerülnek ki az üzemből. A bri- A bngad ot foJav1tasos kocsi mun-
gádok terven felüli vállalásokkal se- kálatail véITT:i szorgalmasan. 
gitik az öszi forgalom előkészületeit Ahhoz azonban, hogy az osztaly � 
és ezt a harcukat. javítások ütemét megtudja gyorsítani, 

• . • • a műszaki vezetőknek több gondot kell ÖSS/Zekottk a . koreai lleP h;9-rcaval, fordítani a terv egyenletes végrehajtá-a_ dolgozók altal _ kez,d�yezett sára. Közel tíz napip; belsö munkanél-tiznapos koreai �uszak Jó elvégzé. küliség volt, a munka elvégzéséhez sevel, hiányzott a szükséges anyair és gátolta mert tudják, hogy ez békeharcunkat az üzem ell)'enletes termelését. A segíti, amelv szervesen összefügg a helytelen szervezésből ered5 mulaszkoreai nép megse!!-íl_ésével, harcának lásokat, a hónap hátralévő részében győzelmes belejezesevel. nal!'Yszámú túlóra felhasználásáva'. 
Nagy nemzeti feladatunk végrehaj. ig-yekeznek a, hibákat pótolni. de ez a 

t ásábain döntő szerepe van a Szovjet- javítási költség-e! nae-ymértékben meg
unió által részünkre nyui.ratról vissza - drág-ítja és a tervben is elto:ódásl 
szerzett négyezer teherkocsinak - okoz. Ezen a téren még van mit Ja
mondja Ludányi József elvtárs, szia• vílaniok a műszaki vezetéknek. 

27 teherkocsi terven fe!UI 

Az Eszaki Jármiljavi!ó UV kocsiosz• 
tálván-ak dolgozói is jó munkájuk 
eredménye nyomán ezideig már a 
havi futójavításos előirányzatukat 27 
teherkocsival túlteljesítették é6 

a koesll< javításának itlagidejét 
8-10 órával csökkentettfk. 

Amikor arról beszélünk, hogy mennyi. 
re fontos munkát végeznek ebben az 
idösza.vcban, az a ratás idején, a felké. 
szülésre va,ló időszakban a kocsik ja
vításánál, Réthe:yi Gyula bognár így 
vélekedik: 

is ez a véleménye. 1 25 száza,Jékos tel. 
jesítményét terven felüli vállalásuk út
ján fejleszti tovább. 0 is az anyagel . 
osztás rossz szervezését panaszol ja. -
Huszár elvtárs, az any�osunk, két 
hétig is biztat bennünket - mondja 
Haluszka elvtárs. - De újabb hetek 
mulnak el anyag nélkül. Nincs félcolos 
állványcsavarunk. a 60 miliméleres 
faosava,r helyett 70·eset kell használ
nunk. Persze ez többletmunkát okoz és 
rongál ja az anvagol. Szinte szokoltá 
váll. hogyha 50 mil iméteres vas. 
huzalszeget kérünk, 80-asat kapunk, 

- Minden kis repedés nagy kárt de ha 80- ast kérünk, aVkor c!>ak 40-est 
okoz és ha ezeket öStSzegeznénk, mi i - tudnak adni. 
liós kárt okoznánk rossz munkánkkal A Szolnoki Járműjavító OV-bő! né-p1razdaságunknak. De tudjuk azt is, Cseh Zoltán elvtárs, Ja,J)'Unk levelez5je hogy minöség-i munkával ep;yben jöv6- . t h k · tál d é évi kenyerünket is bizlosíljuk. Az öm megir a, . 01!! a �Siosz Y ere m · 
Jeszlett áru szállíiását csak jó kocsik- nyes:n keszul .  az ��! forg'a!�mra. A 
kal lehet biztosítani, ezért különösen lendu'.et azt b1zony1tJa, hogy t,;11 akar
nagy gondot fordítok rá, s arra törek- ják szárnyalni a, tervet és u� dol
szem. hogy 130 százalékos teljesítmé-

1 
goznak, hogy az augusztus 20-1 válla

nyemet tovább növeljem. Jásainkat 10 nappal előbb, már 
Haluszka János szekrénylakatosnak augusztus l0·re, a vasútasnapra befe. 

Hogyan segítsUk 
a kocsioszt6/y dolgozóit 

A havi terv bevezetése alapos segít
séget jelent a Landler MGvek kocsi• 
osztályán, a tervért vívolt harcban. 
Hiba az, hogy a jármiljavílók kocsi
osztályaiban nem fordítanak gondot 11 
tervek felbontására. Ai Ozemg-azda
ság-i Osztályook ÓJl,f látszik közönbii6, 
hogy a dolgozókat érdek! ik azok a fel. 
a.dalok. melyeket végre kelt hajtaniok. 
Az osztály tervét csak késve bontják 
fel brig-ádtervekre. Csakis közös mun
kával, a dolgozókkal való szoros 
ell)'üttmüködéssel tudják az őszi for
galmat megfelelő számú kocsival el
látni. 

Mi itt a 1eendö? A szakszervezet 
üzemi bizollságaa, bizalmiak és bri
gádvezetők harco'.janak következetesen 
azért, hol?)' a havi tervet lehetöleg öt 
nappal eléíbb fel•b�ntva adják át a bri• 
gádoknak. 

Küzdjenek llflért, hogy az ehhez 
szükséges anyairot az illetékes szerv 
időre biztosítsa. Ezzel felszámolják a 
tervszerüt'.enséget, a kapkodást és a 
termelési egyenetlenséget. Az anyag• 
raktárak dolgozói tekintsék ha,rci fel• 
adatuknak, hogy a dolgozók részére a 
szükséges anyagokat. alkatrészeket 
időben biztosítják. Kérjék a párt• és 
szakszervezeti szervek sep;ítsé1rét. h8 
a felsőbb szerv nem tud anyagot biz
tosítani, de különösen harcol(anak a 
bürokrácia el!en, amire Kristóf elvtár& 
is felhívta a vasútasok figyelmét szak• 
szerveze!ünk I l l .  kone-resszusán E1-• 
ze1 nagymértékben megszüntetjük a 
tervszerűtlen munkát és a lúlórázfa. 
lást. A műszaki értelmiség, a müveze• 
tök, mint a termelés közvetlen pa
rancsnokai segítsenek és harcoliamak 
azért, hogy a kocsioszlá'.y dolgozói 
tudják vállalásaikat tel jesíteni. ho� 
a v36Úlasnapra befejezzék augusztus 
20-1 felajánlásaikat és ezáltal n.éizy
ezer kocsit juttassanak a szál l ítás ér
hálózatába. 

A rákosállomási baleset megérteti dolgozóinkkal, hogy a munkafegyelem megszilárdítása 
valamennyi vasutas dolgozó központi kérdése 

A SzÓlf[álati Szabá[y:.,at, az ubasflá. elöidéz5!, az ellen!Sél!gel cimboráló 
sok és rendeletek betartása minden g-yill-x)sokikial szemben, akik cseleke· 
va,sulas dolgozó számá_r�. törvény. detükkel vasutas munkástárisaik életét, A becsületes, a, haza 1at, a va1Su!a!l • -

k d 1 . . . ,. · 't" szere!ö dol1rozóink felháborodásukn,,ak, 15 m�s uzeme _0 gozoin""' epi �
meg'Vetésülmek és gyülöletüknek adlak I munk�";kb� annyira haS!Zllloo életet 
kifejezést a rákosál!omási baleset semm1s1tettek meg, 

Nem azonosítjuk magunkat a balesetet előidéző gyilkosokkal 

A va,sul,rus dolgozók gyűlöletét feje
zik ki azok a, levelek i15, amelyek szer
kesztöségiinJ.:be érkeznek. 

Suhajda Endre elvtárs, sztahar 
novi&ba föraiktárnok lria többed{ közöt.t: 

.,Milliós értékeket tesz tönkre. do/• 
goz6 emberek életét oltfák ki a bal
esetek. Emberi tra,f!édiák százait szüli, 
s ökölbe =rul· a kezünk, ha Ilyesmi· 
ről hallunk. Az ellervséf! do/f!OZik a 
vasúton is és mi ezt téMenül akarittk 
tovább nézni? Szó sem lehet róla. Kl
méletlatiül fel kell lépn.l. mbnden. laza
sáf!, felelőtlenséf! ellen. 

S?óln.i kell az e//ervséf!n.ek a nődol· 
f!az6k ellen indított tá:rnadásáról. N á
lun.k a pénztári. fávirdai és kereske
delmi s20lf!á/QJMd/ kiváló eredménye. 
ket énnek el nődo[f!OZ!Óink, de Uf!l/atl" 
az a helyzet a forf!almi szolf!álat te
rén. is. M éf!i.s a,zt híres2Jtelték, hOf!t/ a 
rákosá'lomási balesetet nődo,gozó 
okozta. Ezt mi. vasutas férfidolf[ozók 
visszautasítjuk és az imperialista Üf!Y• 
,�ökók támadására, azzal válaszolunk, 
ho1w méf! n.af!lfObb lelkiismeretesséf!. 
gel ta,nitfuk n.ődo{f!ozóinkat, h.Of!l/ a 
szakismereteket e/safátítsák és méf! 
Mf!yobb fe/uiláf[ositó munkát fol11ta· 
tunk azért, hopq a vasutasok soraiban 
mef!bú/t reakciós elemeket mef[semmi
sílsük és vasutunk jó hírét öregbit• 
sük. 

B. Varf!a András, Rákos állomás 
GB-elnöke íl!'V ir: 

,,Az 61 lomásunkon t!lrtént szo
morll klmenetela batesetllnk6rt az 
Uzemi blzottsáq taqjal Is felel6sel<, 
Nem voltunk éberek. nem lep!eztük 
le az ellens-éqet -és nem ellenőriztük 
a szolqálatl vezet6k munkAJi\t. A 
baleset lnt6 példa és szomorú iskola 
számunkra. Arra tanft els6sorban, 
hoqy az Uzeml blzottsáqnak qy!lke
resen meq kell változta1nl a munka. 
módSZBrét, 

TanulJan,ok a t!lbbl állomások Is a 
ml esetUn kb!II. Leqfontosabb, hoqy 
a munkafeqyelmet meqszllánHtsuk. 
Az ellenséqet flqyelnUnk kell és 

m6Q mlel6tt kirt okozn6na.k, mlel,5tt 
az Imperialisták malmára hajtanák 
a vizet, le kell leplezni, meq kell 
semmlsltenl 6ket 

Az llzeml blzottsAqna.k az eddlql• 
nél sokkal szorosabbra kell fQznle 
kapcsolatát a pl\rtszer-vezettel. A 
szakszervezet1 funkcionáriusoknak 
méq jo.bban maqukévi11 kell tenniök 
pártunk és a SZOT határoz:&talt. KI· 
mélett"'1 harcot kell folytatnunk a 
klerlkálls reakció 6s a k6tlakl dot• 
qozók ellen, mert RákoS éllomáson 
ezen a téren Is van méq Javltanl 
v.aló. 

Ezeket flqyetombev6ve, be akar· 
Juk blzonyftanl, t,oqy hasznos taQ· 
Jai vaqyunk népi demokréclánkna.k, 
rendlthetellenlll raqaszkodunk naqy 
pártunkhoz és szeretett Rikosl elv• 
társunkhoz. Az 6sz.1 csúcsforqal� 
ra való felk.6sZUléSset, az 69,:1 csucs.
forq.alml feladatok maradéktalan 
vé<,Jrehajtásával akarjuk beblzonyl• 
tani hoqy nem azonosltJuk maqun
kat ' a balesetet el61d6z6 felel6tlen, 
az ellenséq befolyása alatt álló k6t 
qyllkossal," 

Gerzson Pálné, Rá'kos állomás dol
gozója, elmondja, levelében, hogy az 
állomás dol{!ozóinak legnagyobb része 
kétlaki életet élő, a,kik csali: a saját 
eg-véni do!irankkal törődnek. A_z !lye_

n 
ember - írja -, mini Vasvári �ezso, 
aki , .Gömbös·katona•• volt, al ias mun
káját hosszú ideig alattomban végez.le, 
de ints példa 1Számunlnra, a beCtSületes 
dolgozók el!'észe számárai. hol!'V !fiéll 
jobban vegyük fel a harcot a vasutas 
zubbony a latt megbúvó, k�tlaki életet 
élö ellenség ellen. Minire!, nöket is, be 
akartak mocs-ko!,ni, hogy egyik nötár
sunk idézte elő a ba !esetei. Mi azon
ban a mé-e- fegyelmezettebb munkáva1l 
adj!Jk meg erre a szükséges, választ. 

Lassú János, külsős for1ralmi szol
gálattevő arról ir, hogy a,z állomás 
területén hiányzik a polii,tikal felvilá
gos1tó munka, a dolgozó!n�al nem fog• 
lalkoznak, a népnevelők nem működ
nek. óe hiá,nyoo, a &za,kJs,:zervezeti bl-

z,a,Jmiak munká ja is.. Ez ein-lk oka 
amnak, hogy a dolirC1ZÓk egyrésze nem 
érzi munkája jelentooégét és felelőssé. 
gét. Eppen ezért brigádot alakítottak, 
hol!'V állandó jellegiivé tegyék a ne
velőmunkát és ezt összel'ötik a, vas· 
utaan.api fogadalom teljesítésével, az 
őszi forgalomra való ió felkészüléssel. 

Á vasutas dolgozók megértették a 
rákosál!omási baleseiböl is, hogy sa• 
ját legközvetlenebb érdeke minden 
va1Sutas doll!'Ozónak a feyyelmezett 
sze1!gálat ellátásáért foly,talott harc. 
Ahogy a Rákos állomás ba,le6et áldo
zatain-aik közel fele vasutas voli, valflY 
a legutóbbi nal!Ykörösi baileset vala. 
mennyi sérültje és egy halálos áldo
zata vasuta\S volt. a további bűnös 
fel!'Velmeretlenségb6l eredő ba-lesetek 
áldozatai ismét vasutasok lehetnek. 
Minden becsületes vasutas dolgozó 
el.só tan,,,"Jságként arzt vonja le, hOl!V a 
szol!rálatot utasításszerüen ellátni ainv· 
nyit jelent, mint egymás életét óvni. 

A vonatszemélyzet 
politikai nevelése. 

{A Vasut politikai Főosztály kiadása) 

Kllz:elJ!lv6ben meqjelenlk a Vaso,tpc,. 
lltl kal F6osztály kladltsában: .,A vonat• 
szem61yzet neveléseh clmQ szovjet bro• 
súra. E brosúra távolsá.ql szem6tyvo• 
natok vonatl<lsér61r61 szól. azt mutatja 
meq hoqyan szervezték meq a szovtet 
vastitl pár6tszervezetek a vonatbrlqádok 
kllzött az eteven pártéletet, hoQyan 
oldották meq a vonatkísér6szen,6"yzet 
mozqalml életbe, munkaversenybe való 
bevonását. 

Az utazószemélyzet politika! nevel_. 
a vasúti pártszervezetek eqvlk feqne
hezebb feladata. E munka sikeres el• 
véqzéséhez nyuJt naqy seqlts6qet a 
most megfelen6 brosúra, mely mód· 
szertant támoqatásban részesltl párt
szervezeteinket: hoqyan lehet meqof„ 
danl bonyolult k!lrUlmények k!l�lltt 1• az 
utazószemélyzet aktlvlzáláSát, p;lrt61et• 
be va tó bevonását. 

A brosllra jelent6séq6t a"hllzza az 
a k!5rUlmény Is, hoqy részletesen foq• 
lalkozlk ·a pártcsoportok munkájával. 
A ml pártunk Is naqy qondot fordlt 
arra, hoqy a pártcsoportokat meqer6-
sltse. Ennek a feladatnak efv6qz6s6hez 

. hasznos támogatást 11yuJt a brosllrában 
közölt sok helyes módszer, melynek 
alapos tanulmányoz'5a 6s a tanuttak 
felhasználl\sa hozzájárult pártuerv•• 
uteink munkája meqJavltásához, 
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Magyar vasutasok a német vasutasnapon 
A Német Demokra�ikus Köz.társaság: 

vasutat. dolg:ozó:,nah meg:h.ívására két 
�épv!selöt kÜ'lditünk a júniws 8-i német 
vasutasna'l)ra: Krekó Ferenc elvtársai, 
a szal<szervezet eI,nökség:i irodájánaik 
vezetőjét és Gombai József elvtársat, 
a l?'YOrow!Sút dolg:ozóinak sztahan<>VÍ"
ta kü I döttét. 

A v.asut-asna1> ünneplSéjlei 8-án. a 
délutáni órákiban kezdődtek al7J Ii júsál!'i 
Köz.iársa,s.ág-ban., ahol az Allamvasú1 
vezérig:azg-.atója mondott beszédet. A 

hatalmas szabadtkri színl)3d nézőterén 
mint� 30.000 va11utas jelent meg:. A 
szovjet-ukrán népi együttes aidott míl· 
sort. A művészek hata,lmas sikert arat
tak Befejezése után különféle szóra
k�ató játékok kezdődtek. Ebben az 
időben már közel százezer ember 
gyült össze. Este tüzijáiték• volt. 

A vasutasn.ap hivataloo ünnepi ré

szét •már 6-án meiita.rtották az el?'Yik 
nag-y sportos.amokbain, ahol Wa,lter 
U:bricht elvtárs, közel erer vasutás je
lenlétében 400 élenjáró dolg-ozót tün
(eMt ki .,l(wáló vasutas" és „Erdemes 
vasu!'as" éremmPI. 

Krekó elvtárs hazatérre után be
számolt tap,asztalafairól. Töb-bek kö
zött elmondotta,, hol!'V alD ottani vas
utasoknál is ismert és bevezetetll moz
galom, a 6Zovjet „500 ki/omé/Jeres"· 

mozg-alom. Az ,.ötszázasok" jelvényt 
viiselnek g:omblyukukban. Az ,.ötszá
zas"- jelvény viselését azonban enge
délyhez kötik, oklevéllel és ig:a.zolással 
látját1 el büszke tula,jdonooát. Ha bár
mely oknál fogva nem tudja tairtimi 
te! jesitményél, a jelvény vi,selésére 6em 
az érdekelt „ötszázas", sem pedig a 
mozdooya nem iog:osLl�. s osupán az 
oklevél birtokában mar.ad. 

A demokratikus német vasutasoknál 
a �mosáSltó/-mosási,i('-mozg-a,lma,t is 
a fa.posa,n ismerik. Ezt, az időjárás 
na1<Vban befolyásolja, me� ha esös
sáros az idő, nagy au. iszaplerakódás 
a g-épekben. Nem kHométerteljesít
ményre, hainem időre értékelik a moz
galmat. Az átlag 10 n.a1>, hel!'Yes vi
déken 4 nap. A víz keménysélli foka 
12-18 fok �özött mozog:. Az ismer
tebb szovjet mdZ,g,ar!mak közül a Iu
nyinistar és Nazarrova-mozg:alom ter
jedt el legjobb8!11. Ezek eredménveit 
ha,vonta értékelik. 

Krekó elvtárs. mint érdekessél!et 
je.gyez,le mel,!". hol!'Y .a berliniek büszke-
6ég:e a flY()!'svasút és a földalatti vas. 
út. melvnek h= eléri a 670 kilo
méter távolsávot. 

Az üzemekben nyert tapasztailatok-
ról la.pook le_g,közclebbi számába,n 
l:runk. 

Hogyflll készüljünk 
a társadaloml,iztosítási tanácsok választására 

A tan.ácsoá/asztásokat alapos felvi
lágosító, mve(ö munkának kell meí[
e:őznL Ozemszerveink ismertessék a 
dolgozók széles rétegébe,i a tanác.• 
választásának politikai jelentöségét. 
népszerüsí/.sék a társadalombiztosítási 
munkát. 

A fé!vi!agositó, nevelő munk!ban 
tegyék á llandóvá az eddig jól 
bevált formát, a társadalomboizto-

sításl negyedórák megtartását. 
A jeluilágosiló és nevelő munka te

rén az üzemi bizottság legfontosabb 
feladata: következetes harcot folytatni 
az elle!l.ség m11ulen egyes behato.'ási 
kísirlete ellen. Eberen őrködni azon, 
hogy a magát népszerünek feltüntető 
ellenséges elemek, jobboldali szociál
demokraták, klerikálls reakció ügynö
kei a tanácsba be ne épü:jenek. 

Az ellenség elleni harc fokozásáho1. 
szükséges, hogy a s2akszeroezeti vá
lasztások során szerzett tapasztalatok 
felhasznáúísával, pártszervezeteútk 
segítségéve/ az ellenség minden kL�ér
/etezését maguk a Ylo/�ozók lep/ezziJ, 
le. 

A tdrsada!omlJ/z!losítá.f a bizalmi 
csoportokban működő TB-megbízottak 
munkájára épül fel. Fokozott nevP/ő 
és oktató munkával törekedni kel( ar
ra, hogy a TB-megbízottak megismer
jék feladataikat, csoportériekez.'eteken 
számoljanak be végzett munkájukról, 
ismertes.�ék a tanács választásának 
politikai jelentőségét. A csoportérte
kezlelen e:Ftangzolt javaslatokat, ered. 
ményekct, hiányosságokat mondják el 
a kü 'dött{!yű/ésen. 

Súlyt kell helyezni arra, hof!q a 
TB-tanácsok tagjaiul élenjáró, ttirsa-

dal.ml mullkájuklJt példásan vél(ző 
dolgozókat ielö!jenek. Fontos, hog11 

a TB-tartác.soi<ba megfelelő szám
ban kerüljenek pMttagok. nők, 
fiatalok. A küldöttgyfilésen meg 
kell indd<olni, minden egyes tar 

jelölését. 
A küldöttek bírálják meg a jelőlteket, 
vizsgál/ák me{!, ho{<y az OB elél< kö
rültekintéssel jelölte-e a tagokat. Meg 
kell akadá!yozni, hogy a TB-tanácsok 
tagjai közölt volt munkásny_úzók, iobh. 
oldali szociáldemokraták legyenek. 

A TT-uáiasztás nem resszortfeladat 
és nem. lehet elszigetelt jelenség: elő 
kell hogy segítse az előttünk á:ló fe:adatok sikeres megvalósítását, Az elhangzott bírálatokat, Javasla
tokat fe( kel( használni, a T 8-m,unka továbbfejlesztésére és fokozottabb figye!met kell fordítani a dolgozók szo
ciális és egészségvédelmére. A ta
nácsnak meg kell vizsgálnia, milyen 
tennivalókra van szükség, az elhang
zott bírálatok alapján, milyen hibákat 
keli megszüntetni és · erre hozzon ha
tározatot. 

A TT megalakulása óta 11asútüze
miink TB-munkája nagy fejlődésen 
ment keresztül. Most a választások so
rán olyan TT-t hozzunk létre, amel11ek tovább erősítik kapcsolatukat a dol
gozókka!, eleven szakszervezeti é.'et 
kialakítására törekszenek; úgy müköd
r.ek, hOf<t/ a do(f!OZÓk állandóan érzik: 
a sznkszorveze/i szervek gondoskod
nak arról, hogy életük szebb, köny-
1,gebb legyen. Válian!/lk a TT-k a vá
lasztások eredményeként az üzemek
ben - szolgálati helyeken va!óban a 
társadalombiztosítás gazdáivá. 

Példás ítélettel sújtotta a megyei bíróság 
a vagonlosztogatókat 

Az ellenség minden erejét latbaveti, 1 sujtották. Ezenkítül valamennyi vádhog:y ötéves tervünk döntő évét hátrál- lottat kisebb-nagyt>bb pénzbüntetésre 
b-

I �
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Júniusi lapunkban számoi!unk be a Nekünk vasutasoknak mindent el dombóvári és a debreceni népbíróság kell követnünk, hogy időben leleplezítélel�rö!. "'.'1.ost újab_b népbírósági tár- zük a fosztogatókait és hogy az ilyen gyalasrol erkezett h1r. elemek, akik a nép vagyonán akarnak 
Földvári Lajos, lapunk tudósítója meggazdagodni, megkapják méltó bün-irja:  tetésüket. Csak úgy tudjuk szocial ls1a 
A ":1�gyel bíróság Június 16-án mon- ':'asutunkat _ fe!építeni, ha mindenkor 

dott 1teletet Návai László, Kothetcz eberen llrkodunk felette. 
Lajos és _Lovas Gáspár _volt '.'.asutaso� Cserháti József, lapunk levelezője, �elett,_ akik 18 eset�!1 Jelentos, érték_u amikor leírja az eseményeket így ír elefm1szert, ruhanemut és eweb érte- t"bb I k" Mt· • 
keket tulajdonítottak el a rajuk bízott O e< oz 
vonatszerelvényekböl. ., Vasutasolz! Gátoljuk meg a további A bűnszövetkezet tagjai mult év vasúti dézsmálásokat, lopásokat és október óta déz.smáltá!n, fosztog-alták vagonfosztogatásokat. Ezek igen nagy. a kocsikat és a lopott holmikat laká- mértékben elszaporodtak és ha közesuko!1 ha lmozták fel. Ezért a bíróság lebbről megnézzük, megállapíthatjuk, a hazastársaka,t is perbe fogta és hogy nem véletlen jelenségről van eiítélli'! őkel Návai Lászlót háromévi szó. Amikor ötéves tervü11k döntő évét K.01/zetcz La,jost két évre és nyolc hó: napra, Louas Gáspárt három és félévi hajtjuk végre, látnunk kell, hogy nem 
börtönre ítélte és öt évre mindhármu- véletlen jelenségről van szó, hanem az 
kat e lt i l tották politikai joga•ik gyakor- et:ensé1< tánuutásáról. Fo1<juk Le az e/lás1(ól. Lovas Gáspárné! és Kothelcz lenség kezét, távolítsuk el ügynökeiket, Lajosnét négy-négy hónapi Náuai hogy a vasutas dolgozók becsületén Lászlónét pedig hathóna,pj börtönnel ejle/1 csorbát kiköszörüllzessük." 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL iC 

Népnevelő-szobák jelentősége az agitációs munkában 
Új módszerrel gamagodott a vasúton 

folyó pártmunka. Alig- pár hónapja 
kezdték me)? nálunk a szovjet vasutas 
pártszervezetek tapasztalatai nyomán 
munkájukat a „népnevelő-szobák", 
amelyeket eddig- nyolc pártszervezet
nél hoztunk létre. A népnevelő
szobák működése lehetővé teszi . hol!Y 
pártunk pol itikáját a vasutas dolg-ozók 
e!őtt álló feladatokat jobban meg:ér
tessük az utazószolg:á la lat te! jesltő 
do!g:ozókkal is. Akik eddig: rendszer
telenül jártak népnevelő-értekezletre. 

A népnevelő-szobában üg-yeletet tartó 
pártvezetőségi tag:ok naponta adják 
meg- a konkrét szempontokat az ufa,zó 
néonevelőknek felvilág:osíló munkájuk
hoz. Ezeknek a birtokában végeznek 
az eddig:inél jobb népnevelő munkát 
és jobbak az eredmények is. 

Budapest-Ferencvárosban, Bék.is-
csabán az 500-as mozg-alom kiszéle 
sítése, a szakmai sov1mzmus meg 
szüntetése érdekében, közös sz.erzödé 
seket kötnek, a vonaitkisérő-brig:ádok 
a mozdonvszemélyzettel, a forg-almi 
szolgálattevővel és a menetirá_nyítók_ 
kal. A szerződésben minden reszvevo 
a vonat biztos és g-yors közlekedésre 
teez vállalást a saját munka-területén 
A szolnoki von.atkí5érök csapatgyülé
seket tartanak, rendszeresen. Ezeken 
mutatnak rá a csapa,t eg:yes tag:jainak 
Jó, vagy rossz munkájára. Ennek � 
bevezetése óta megszüntek a munka
feg:yelem-lazitások 

A népnewló-srobában kapott szempon• 
tok alapján beszéli meg: Hámorn.11/R 
József n yireg:yházi népnevelő és brl 
g:ádja minden út előtt a munkával 
kapcsolatos feladataikat. Közlik at 

á llomásokkal előre, milyen elegyet 
visznek az eg:yes állomásokra. Kérik 
a tolatási jeg:yzék elkészítését. Oda
érve sokkal gyorsabb a tolatási mű
veletek vé12"rehajtása. Előre meg:hatá
rozott feladatokat ha,j(anak vég:re. 
Náluk nincs áosorg:á,s, felesleges vita 
a tolatásoknál. Tervszerű munkájuk 
eredményeként. az utazási sebeS6é
g:ük 139 száza:lékra emelkedett. 

A népnevelő-szobák működése óta, 
az utazó népnevelők felvilág:osító 
munkája harcosabb, éberebb lett. Rá
mutatnak az utasov., között is az el
lenség:es meg:nyi lvánulásokra. Jobban 
leleplezik a feketézőket, a rémhirter
jesztőket, mint a do[g-ozó nép ellensé
g:eit. 

Erre volt példa a közelmultban, 
amikor Budapest-Nyugati állomás 
létszámába tarlozcí Szabó Béla nép 
nevelő és brig-ádja borfeketézöket ad
tak át az i l letékes halóság:oknak. 
Eredmény, hog-y a dol>(ozók is egyre 
többen keresik fel a népnevelö-szobá
kat prob-!émáilvkal. Közlik észrevéte
leiket és meg:oldást várnak a párt-
5zervezetektől azokban a kérdésekben. 
amely akadályozza munkájukat. 

Az eredmények mellett �zonban 
vannak még- hiányosság:ok a népne-
velő-szobák működésében. Egyes 
pártszervezetek, még nem Iál ják 
elég:g-é a népnevelő-szobák jelentősé 
g:ét. Rend6zertelenül tartják az üg:ye
Ieti 5zolg-álatot. nem törődnek a dol
gozók által felvetett problémákkaJ, 
azok elintézésére. a hibák kiküszöbö
lésére nem tesznek hathatós intézke
déseket. Az ilyen népnevelő-szoba nem 
is válik otthonukká a népnevelőknek. 
Ilyen hiányosságok tapasztalhatók a 

Rámán Kató fűtőházban működő nép
nevelő-szoba munkájában, ahol a 
pártsz.ervezetek felületesen kezelték a 
népneveJő'.szoba munkájának seizítsé
g-él az utóbbi időkig-. 

Minden pártszenezetuek, ahol már 
működnek, vag-y a jövőben működni 
fognak, a népnevelő-szobák feladata, 
hogy a leg:na>!vobb sev.ítség:et adja
nak ezeid!ez. fü.P.n kei�ztül e,,őbbre 
v1sz1 az egész pártszervezet nevelő 
munkáját a üzem termelési, a vasút 
szállítási eredményeit. E lsősorban a 
párttitkár elvtársak legyenek i ránu!tói 
a népnevelő-szobák munkájának. A 
népnwelőket a rendszeres nép,neNelö· 
értekezleten kívül, a népnevelő-szobá
kon keresztül lássák e l  azokkal a sa -
játos ag:itációs szempontokkal, ame
lyek a naponta előforduló helyi 
hiányosság:ok meg:szüntetésére szüksé
gesek. A napi feladatok jobb mel!"ol
dására adjanak olyan szempontokat a 

népnevelöknek, mint oo; utarok előzé
kenyebb kiszolgálás� a vonatkísérő
brig-ádok mag:atartása utazásaik al
ka,:mával, tolatásoknál. árukeze!ések
nél, a jelzők és jelzések megfigyelé
sénél a fokozoltll!bb éberség:g:el kap
csolatos feladatok. Gondosan ügyel je
nek a párttitkár elvtársak arra. hog:y 
a dolg:ozók által felvetett problémák 
egyetlen esetb€n sem maradjanak 
megoldatlanok, vagy megválaszolatlao
nok. lg-y lesznek a népnevelő-szobák 
a párt és a vasutas dolgozók között 
a jó kapcsnlat eszközei. 

Nl';METH ISTVAN, 
Vaaútpolfiikai Föosztá,!iy 

Nevelési Alosztályának munkatársa 

Dolgozóink tíznapos műszakkal és gyűitéssel segítik 
a hős koreai nép szabadságharcát 

Az OrszáfloS Béketanács iúnius 
24-én, a.a; amerikai imperiallsták koreai 
támadása és a koreai nép hősi qnvé
rte!mi harca második évfordu lójának 
előestéjén bél{t'>nagygyűlést hívott ösz
sze. 

A magyar dolllOZÓ nép küldöttei el
mondották, hO.l!V a koreai háború két 
esztendeje világosan megmutatta a 
világ: népeinek a,z amerikai imperial is
ták b-estiális a,rcát. meg-mutatta azt. 
hog:y az amerikai imperialisták nem
csak a koreai néo el lenség-ei, hanem 
ádáz ellenség-ei az eg-ész világ- békéié
nek, minden nép békéjének, szabadsá
g:ának. & világ:uralmi terveik meg:
valósílása érdekében semmiféle gaz
te1tő1 nem riadnak vissza. 

Az Orszá1ZOs Béketanács felhfvással 
fordult a dolg-ozó néphez, hoi,:y június 
25-ét, amelv a Sza·kszervezeti Világ:
szövet6ég határozata érte!mében a k_,_ 
reai nép meirse2ítésének és a béke 
védelmének napja, tegyük emlékeze
tessé újabb koreai 1n1üités meflindí
tásával. U1n1anakkor a budapesti Duc
los Bányagépg:yár dolgozói tlznall<>' 
,.koreai müszak" tne!!indítását javasol 
ták minden mallvar üzemnek. 

A vasutas dolgozók 
testvéri együttérzése 

A vasutas do]flozók folkesedésseJ ts 
me2érlésse1 csatlakoznak a felhívás, 
hoz és a Bányag:épgyár állal indított 
mozg:alomhoz. A Landle� Művek dol 
g:ozói egyemberként tették maj!"ukévá 
és Rákosi elvtárshoz írt levelükben 
hang:súlyozták, hogy a hős koreai nép 
harca a mi harcunk is. l',ppen ezért 
a mozdonvoszlálv dolg:ozói a hó vég:éri, 
öt százalékkal túltel jesítik havi átlag
tel iesítményüket és ál talában vala 
mennyi osztáy doll!Ozója 2-5 száza
lékos tel jesítményemelést vállalt a 
„koreai műszak" ideje alatt és el!'V 
nappal előbbre hozzák az évi terv be• 
felezését. 

Az Eszaki Járműjavító OV dolgozói 
arról értesítették lapunkat, hol!'V he, 
lyeslik a béketanács felhívását és ma
l!'Uk i,s, részt-vesznek a „koreai műsza�
ban". Ellész sora a dolg-ozóknak vál
lalt magasabb termelékenységet egé
szen aug-usztus 20-ig. Bánhidi Oszkár 
például á!Iag-os teljesítményét 190 
százalékra emeli. Benkö, Pákai és 
Madách tüzikovács-brigád átlag:os 1 1 0 
százalékos te! jesítménYét tovább nö
veli. 

A kocsiforduló 
<meggyorsításával 

harcolnak a józsefvárosiak 
A józsefvárosi dolg:ozók azt lrják. 

hollv a kocsitartózkodás meg:rövidítését 
összekötik a koreai nép harcával. 

Szabó Sándor például, a két hónap
p,al előbb felvett munkástársának úg:y 
,seg:Jt munkamódszerével, hog:y a jelen
leg-i 73 százalékos teljesítményét a ko
csikirakásnál 1 26 százalékra teljesll�. 
ug-yanúl!"Y mint Szabó Sándor. Baf!ó 
István ezeket mondta az üzem g:yűlé
sén: .,Ugy mérek csapást az imperla
I lstákra. h<>l!'.Y brigádommal új szovjet 
sík tol.a tási módszert vezetek be á l!o
másun kon. Már a műszak a latt  el 
akarjuk érni, hogy a koositartózkodási 
egység:idot öt százalékkal csökkentsük.' 

A kocsitartózkodási egység:ldö ót 
százalékkal való csökkentését a tízna
pos műszak alatt az á : Iomás minden 
doigozója vállalta. 

Budapest Déli-pályaudvar fíitoházá
ban dolg-ozó özv. Kiss Mihályné há
romgyermekes anya ezeket mondta a 

nagygyülé6en: .,Mióta özvegyasszony 
vag:yok é<, 11ehéz fizikai munkámon ke• 

resztüJ eg:yedüI tartom el Jn'Ormekei
met, látom, hogv mit jelent apa nélkíl! 
lennünk. Te! jes szívemből együtt érzek 
a koreai anyákkal és árvákkal, akiknek 
a kenyérkerest'5iük életét áldozta a su
badsái,:ért. Gyűlölöm az imperialistá
kat és elitélem őket, mert más népek 
szabadság:ára, füegetlen�re törnek. 
Keresetemből hArom kis gyermekemet 
nevelem, de boldogan adok bel51e a 
koreai árvák részére, mert lehet. hogy 
a1. én néhány fori·ntomból sikerlll egy 
árvának a könnyeit letörölni." 

& va,lamennyi üzemünkben U1ZVanez 
a helyzet, ugyaníll'{ beszélnek a doll,!o
zók. el!"YhaTU?11lag: kiáltják: Se2itsüko a 
szabaidsál!"áért harcoló hős korea i  né· 
pel! 

A Miskolci Fütöház kocsijavító mühclyének dolgozói 
negyedévi kocsijavítási tervüket 700 kocsival túlszárnyalták 

A Miskolci Fütöház kocsijavító mű
helyének dolgozói is lelkesen készülnek 
az őszi csúcsforgalomra. l(iváló ered
ményt érlek el a második .-:iegyedévi 
terv teljesítésében. A mfihely negyed
évi terve 2700 :rncsi volt. 

Tervüket már június 7-én teljesí
tették. 

és a 3400. kOC'li javításánál tartanak, 

ami annyit jelent, hogy június 21 -én 
már 700 kocsival többet jav-ítottak 
meg, mint a mfihely negyedévi terv 
volt. 

Valamennyi járműjavító és lütöház 
kocsijavító műhelyének dolgozói el
határozták, hogy a ,,koreai műszak" 
alatt eddigi jó teljesítményeiket is túl
szárnyalják. 

a vasúti vonalak mentén fekvö és cséplésre váró gabonát 
A száraz, meleg időjárás megérleli 

a gabonát. Rövidesen megkezdődik 
országos méretekben az aratás és 
arra lehet számítani, hogy napokon 
keresztül ott fekszenek a vasúti vona
lak mentén a cséplésre váró gabona
keres,zlek és asztagok 

Felmérhetetlen kár származik abból, 
ha mozdonyainkból loipaltanó szikra 
lángbaboritja ezeket a kepéket és 
asztagokat, vagy a már lekaszált és 
száradó takarmányt. 

Nekünk, mozdonyvezetőknek és 
!ütőknek, elsörend-ü feladatunk, hogy 
mozdonyaink szikrafogó berendezését 
jó karban tartsuk. Eppen ezért a szik
rafogó szitát, ennek kereteit és egyéb 
tartozékait teljesen jó ál lapotba kell 
hozni. A hamuláda, parázss,zila kitünő 
ál lapotban legyen . .a csappantyúk is 
jól zárjanak, mert a lehu l ló parázstól 
még a talpfák i s  meggyul ladnak. 

A mi becsületes munkánk azonban 
nem elegendő egymagában. A mező
gazdasági dolP-ozók is tegyék meg a 
szükséges óvrendszabályokat, a gabo
nát a vasúti vonalaktól megfelelő tá
volságban rakják keresztbe és s,zéle
sen szántsák körül, nehogy tarlótüz 
esetén beláthatatlan károkat szenved
jen népgazdaságunk a tüz elharapó. 
zásával. 

Közös erővel, éberséggel, ellensé
ges kártevők leleplezésével elejét ve. 
hetjük annak, hogy megkárosítsuk 
saját magunkat, s hogy zavartalan 
ellátásunkat az élelmezés területén 
bárki is hanyagságával, vagy r06Sz· 
indulattal akadályozza. 

DOME FERENC, 
a Hámán Kató Fíítöház 
sztahanovista mozdony

vezetője . 

. Vasutasok !  Segítsük a szabadságáért harcóló hős koreai népet ! 
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„Minden vonat be-, ki-, lll<n61eq 

áthaladása el6tt meq kell qyözódnl 
a váqányútban fekvő váltók hasz• 
nálhatósaqáról és helyes állásá
ról." 

(F. 4. sz. ForqalmJ Utasítás 1 67. 
pontjából,) 
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helyes állásáról is.u 
(F. 4. sz. Forqa lmi utasitás 

1 90. pontjából,) 
Ennek az a lapvető szabálynak bű

nös megszegése okozta június 4-én a 
Rákos-állomáson történt szégyentelje.s 
balesetet. Ennek e,követői a Gömbös
katcma Vasvári Rezső szolgálatve-
1.ető váltóőr és a kétlaki Molnár Já
nos váltóőr el len izzó fe!háborodásu
kat és megvetésüket fejezték ki or
szágszerte a beo.süleles vasutas dolgo. 
zók. Azóta aljas magatartásukért, bű
nös mulasztás,ukért már mei:'kapták 
méltó büntetésüket. 

Ez a két volt vasutas június 4-én, 
munkábalépésük első percében olyan 
szabálytalanságot követtek el, ami 
végzetes balesethez vezetett. A kitérő 
háromra járó 2526-os számú vonat 
után. a háromról négyre terelő angol 
váltót nem állílo!tái{ vissza a szal>Vá
nyos állásába. Ez a váltó helytelen 
ál lással közel egy órán át oldalról ve
szélyeztette a negyedik vágányra be. 
járó munkás.- és személyvonatokat. 

Mindketten tudtak arról, hogy lehe
tőség van a Budapest fe:ől érkező 
5528-as és a Budapest felé kihaladó 
254 1 -es Bzámú vonat egyidejű be
és kihaladására. Mégis vonatközleke
dési időben 1-Zolgálati helyükön más
sal foglalkoztak s attól mintegy 30 
méterre levő 42-es számú váltó helye& 
ál lásáró1 .  egy'kük sem győződött meg, 
a vál tóellenőrzést nem tartották be. 
de le lkiismeretlenül „szabad" - be
é;; kijáratot jelente!tek. 

Nem törődtek a biztonsággal és az
zal , hogy a váitóőrök igen fontos és 
fele'.,Jsségteljes munkát v<'1giemek, 
résztv,esznek a legfőbb értéket, az em
bert é$ a verejtékkel termelt javakat 
száll ító vonatok közlekedésének biz. 
tosításában, annak Bzabályozásában 
Ez a baleset legyen intő ligyelmezt�
té-R minden vá, ,óőrnek, váltóke2Plőnek, 
szolgálatvezető váltóőrnek (váltóke
zelőnek) , vonatruenesztő térlelvigyá. 
zónak és sohase feledjék, hogy „a 

vállóör (váltókezelö), illetöleg a váltó 
á 'litásávat megbízolt alkalmazott fele
lás a rábízott váltók használhatósá
gáért és helyes állásáért". 

,,A ,Megál lJ•-Jelzés meqhala-
dása ál lásvesztéssel Járó fe. 
qyelml vétséq és balesetként ke
zelend6 mé:t akko� is1 ha a Jel
zés meghaladása következtében 
baleset nem is keletkeze-tt.'1 

(F. 3, sz. Forqalml Utasltás 
1 086/a pontjából.) 

Menet közben a vonat élén lévő 
mozdonyvezetőnek, f igyelő !ülőnek. 
valamennyi vonatkísérönek, különösen 
figyelnie kell a jelzéseket, mert a jel
zés parancs. 

A vonatközlekedéö l ebonyolításánál 
a jelzéseket e:sösorban a mozdony
vezető számára adják, mert ők sza. 
bályozzák a vonat sebességét. Nekik 
kell tehát kü lönösen megfigyeiniök 
a jelzőket, mert azoknak leltéNen fi
gyelembevételéért elsösorbam ők fe
lelő:sek. Nem így történt ez a június 
21-ről 22-re hajló éjjel közlekedett 
761 d számú vonatnál, mely Nagy
kőrÖ6 „Megálli!"-állású bejárati jel
zőjét meg-ha-Iadta és beleütközött a 
raktári l íravágányon álló 762 d. 
számú vonatba. A baleset súlyos 
következményekkel járt, vasutas dol
gozók Bérültek meg, két mozdony 
és öt kocsi öú1yosan megrongálódott, 
az anyagi kár pedig meghaladja aJ 
félmill ió forintot. 

A szegedi fütó'ház l-étszámába tar
tozó Dobó Jenő mozdonyvezető 48 
órai pihenő után indult el aJ 761 d 
számú vonattal s a l ig 8 órai mun
kaidő után, annyira figyelmetlen volt, 
hogy Nagykőrös állomás bejárati jei
zőjét egyáltalán nem figyeile meg. 
Teljesen Abrahám Vilmos figyelő fű. 
tőre bízta magát. Abrahám azonban 
pihenésnek tekintette a figyelői szol
gálatot, behúzódott a sarokbaJ és 
nem figyelt. Havasi Antal vonatve
zető olyankor végezte írásbeli teen
dőit. amilror Nagy,Jcörös bejárati jel
zőjét kel lett volnaJ meg-figyelnie, 
Fekete Nagy A,nta.1 figyelő vonat
fékező pedi g azért nem figyelt, 
mert úgy gondolfa, hogy azt a vonat
vezető úgyis megteszi. Aludt a fék
helyén Czirek Józ,sef vonatfékező, de 
Berént1i József zárfékező sem teljeöí
tette kötelességét. Dobó és Abrahám 
csak a bejárati váltókon vették ésue 
a veszélyes helyzetet, amikor a váltó
őr  és a 762 d. &zámú vonat sze
mélyzetének kétségbeesett „Megál lil'.'· 
1elzéseit látták. N"evezettek is eJyes�1k 
méltó büntetésüket, mert a bunvad1  
eljárás ellenük megindult és a moz
donyszemélyzetet a rendőrhatóság le
tartóztatta. A mulasztásoknak ez a 
sorozata mutatja, hogy milyen 
káros és veszélyes az, ha• va,laki nem 
végzi el maradéktalanul munkáját a 
maga munkaterü!etén, hanem más 
munkájára\ éberségfre, lelkiiömere
tessé1:ére támaszkodi.k, míg őmaga 

lazaságokat enged meg magának Itt 
mindenki a másik becsületes munká· 
jában bízott - és senki ,;em végezte 
el feladatát. 

GondatlanuJ járt el Tomnsovszki 
István fövállókezelo, NaJgykőrös álfo
más I. sz. szolgálati helyének váltó
lreze:ője, mert a 762 d. tolatásána•k 
beszüntetése után. amilror a 761 d
nek a• bejárati jelzőnél való megál
lását várták. a váltókat nem á ; l ítolta 
az érkező vonat felől „szabad vá
gány"-ra. 

Figyelmetlenek és gondatlanok vol
tak a 762 d. számú vonatnál Szigeti 
lstvá.ru mozdonyvezetlö és Széniá-< 
Ferenc vonatvezető is, mert tudtak 

VERECKEI JANOS A LANDLER 
MOVEKBOL. A rákosi balesettel kap
csolatban megsérült két mozdonyt és 
négy személykocsit üzemünk do!gozói 
válla l ták fövizsgálatos munkával elké
szíteni. 

A Landler Művek dolgozói üzemi 
nagygyülésen sú'.yosan eli!éllék a 60· 
raink közé beépülő eJ :enséges eleme
ket és követelték a két gyilkos meg. 
büntetését, hogy példát mutassanak: 
nem lehet ilyen ga:ád bűncselekményt 
súlyos büntetés né'.kül aJ magyar dol
gozó nép e'.!en atövetni. 

POLYAK. SANDOR SZEGEDRúL: A 
szegedi MA V Igazgatóság Epitési é, 
Pályafenntartási Osztályának dolgozó, 
öt:etnapot tartottak a közelmu.tbun. 
Huszonnyolc öt;e/et nyujtottak be és 
r,bböl huszonötöt elfo1<adtak, s jutal
maztak 3040 forinttal. 

CSERHATI JOZSEF SZEGEDROL: 
A szegedi fűtőház kocsijavító műhe. 

lyének do:gozói jó munkájaként má 
sodik negyedévi tervüket iúnius l 9-é11 
befejezték. A terv teljesítését elősegí
tették a vasutasnapra és 2z alkot
mány ünnepére tett vállalások is. 

RETFALVI SANDOR. AZ ESZAl(J 
JARMDJAVITO OV-Böl: A gőzmoz
donyoszlály dol1<ozói második ne1<yed
évi tervüket június 16-ra befeiezték. 
Fé.'évi kiszabásukot 117 száza:ékra 
teljesítették, s ezzel 26 darab gőzmoz
donnyal többet adtak át a for1<alo111. 
nak. Gözmozdonyosztá'yunk dol1<ozói 
átérewe azt a 1/lf!gbecsülést, amelyet 
pártunk és kormányzatunk tanusít a 
vasutassál! iránt, há/á;a kifejezéseként 
válíaija, ho1<y az ászi csúcsforgalom 
sikeres lebonyolítása érdekében har. 
madik ne1<yedévi tervét már augusz
tus 30-ra befejezi. 

SZABO VII .  IMRE, A DEBRECENI 
JAR MOJAVITO O V-BöL: Alkotmá
nyunk tiszkletére munka felajánlással 
készülünk, hogy az őszi csúcsforga
lomra megfelelő mennyiségű és minő
sé11ű kocsit tu� junk biztosítani. Brl
gádun;k öt teherkocsi futójavítását 
végzj el terven felül. Hogy a kocsija
vitás Mlagidejét leszorítsuk. egyszerre 
több kocs;t veszünk munkába, hogy 
elősegit<Sük a társosztályok szalagsze
rű alkatrészgyártását. 

LORINCZ FERENC, BUDAPEST
DÉLT PALYAUDVARROL: Egy 424-es 
baloldal i  hengerének hál6Ó beömlő 
csaitornáját 400 mil l iméter hosszában 
letörték. A főműhely kiküldötte meg-
vizsgál ta és ki je'entette. hogy a gépet 
csak két hónap mulva tudja fogadni 
javításra és az közel 35.000 forintba 
kerül. Erre K.ovács István Zsiqmond, 
műszaki erenör vá•' lalta, hogy háznag 
ki javítja. Lepsény; Ferenc lakatossa: 
április 29-én kezdték el a munkát és d 
gondos megmunkálást követelő ido
mot 17 nap alatt, öt nappa,J a vállalt 
idő e,'.őtt elkésziletlék. A mozdony a 
próbán hiba nélkül futott és beállitot-

Elc5re "atsrázasok" az t5szl for„ 
qalom sikeres előkészítéséért és 

véqrehajtásáértl 

a,z útban levő 761 d. s-zámú" vonatról. 
mégsem tiltakoztaJk a2 ellen, hogy a 
váltók a , raktári líravágányon ál{ó 
vonatjukra vezetőleg álljanak. 

Ma, amikor a vonatforga'1om 5füű." 
sége egyre növekedik, különös jelen
tősége van an.nak, hogy minden dol 
gozó a ma,ga munkaterü letén külö
nös éberséggel és gondossáe:gal lássa 
el BZo'.gá,!atál. A közlekedő vonatok 
biztonságát, úgy az állomási, mint 
a vonatszemé'yzetnek feltétlenül meg 
I«-ll óvnia, mert a dolgozó nér> nem 
lürheti, hogv egyesek rombolják a, 
Bzocial izmusért dolgozók tízezreinek 
eredményét, pusztítsák a leg-föbb ér
téket az embert és a nép vagyonát. 

luk a forgalomba. A w.űszaki értelmi 
sée: segítőkészség-e. hazaszeretete, így 
mutatkozott me<1 fűtőházunkban. sokan 
tanulhatnak belőle. 

VARNAI LASZLó, PE.CSRúL: 
örömmel je:entem lapunk olvasóinak. 
hof!q Pécs tera:etén az eddi!!i ered
mények leludővé teszik nemcsak a má
sodik nr,gljedévi terv tel;esítését, ha
nem fúite:;esítését is. Az áruszállítás 
tervét már eddil! is 93.8 százalékra 
te.' ;esítettük. az ulasfor1<almi tervszá
mot 29.7 százaéékkal teljesítettük túl, 
áruionnakiloméler tervszámunkat 1011.1. 
a teherforgalmat pedig 109.5 százalék
ra tel;esi!e/tük. 

A nyíl�ános tiimegkönyvtárak állományának 
kötelező statisztikai adatfelvétele 

A l(özpontl Statisztikai H ivatal 
e!,nökének u'tlsítása érlelmében vala

mennyi nyilvános tömegkönyvtár állo
mányát 1 952 szeptember 1 5-ig tartozik 
az illető tömegkönyvtár a l(özpontl 
Statisztikai Hivatalnak bejelenteni. 

'Ez vonatkozik valamennyi könyv
kölcsönzéssel foglalkoz6 nyilvános 
tömegkönyvtárra, tehát a tömeg
szervezeti könyvtárakra is. 

ll SZIIKSZERVEZET! _t-"7 L)1 0r.,. 
/lKT/VRK C7"ta ...... 

JÚLIUS HAVI PROCRAMMJÁBÓl 
JbLIUS 1 5-ÉN: Az új oktatási évad 

el6készítése.: Elöadó: Háry Béla, a SZOT 
Iskolák és tanfolyamok osztályának 
vezetője. 

JúLIUS 1 6-AN: A bizalmi és ma. 
ve-zet6 kapcsolata a munkaverseny 
szervezésében és el lenőrzésében, E16-
�dó: Sebestvén János. a Vasas Szak
szervezet Bér- és Termelési Osztályá
nak vezetője, 

JúLIUS 22-ÉN: A szakszervezetek 
soronlévó legfontosabb munkavédelmi 
feladatai, Elöadó: Sulyok Gyula, a 
SZOT Munkavédelmi Osztá lyának helyet. 
tes vezetője. 

JúLIUS 24-ÉN· Hogyan szervezzUk 
me:i az 1 952/53. évi szakszervezeti 
tömeqoktatási munkát, El6adó, Vass 
Imre, a SZOT Kultúrnevelésl Osztályá
nak m unkatársa. 

Pályázati felhívás 
A Vasutasok Szakszervezetének Köz

ponti Munkavéde:m1 Osztálya baleset
elhárltásl plakát-ötletpályázatot hirdet, 
melynek témája egyes ba leseti veszély
forrás, vaqy a balesetmentes munka 
véqzésé� ábrázoló plakát-ötlet lehet. 

A plakát-ötletet tussal, ceruzarafzban, 
vaqy vízfesté-J<kel készítsék el. Erdek
lc5dni lehet, vaqy a kész plakát-ötletet 
beküldeni lehet: Budapest. VI., Mun
kácsy Mihály-utca 1 6. szám alatt, a 
V;,s.1..1tasok Szal<szervezetének Munka
védelmi Osztályán, 

BekUld�sl határldö: 1952 augusztus 
1 S. Pályad[lak: 1. dlj 800, 11, dl) 600, 
a I l l. díj 300 forint. 

1952 JOLIUS 

Jó eredményeket ér el a Gazda-mozgalomban , 
a Szombathelyi Járműjavító ÜV 

A Szombathely,j Járműjavító OV öntudatos dolgozói még tovább tuda 
üzemi bizottsága mozgósító mun- ják növelni jó eredményeiket, ha ha
kájának eredményeképpen a jármű- vonta felújítják a Gazda-mozgalmi ki
ja�tó dolgozói, a mÜózaki vezetőkkel ál l ítást, ha népszerűsítik dolgozóikat, 
karöltve, kitűnő eredményeket értek el kel lő nyilvánosságot teremtenek ae 
a Gazda-mozgalomban. élenjáróknak, ha egyes -szak kereszt. 

Mult � augusztusa óta több mint metszetek megs,züntetéöére jutalmat 
70.000 forintot takarítottak meg hulla- tűznek ki. E.pitsék ki a Gazda-moz. 
dék-anyagok felhasználásával, amiből galm,i felelős hálózatukat és minden 
kereken 60.000 forint a benyujtott 43 hór,apban értékeljék a mozgalmat. 
Gazda-mozgalmi- ú · ítási 1·avaslatbói l}gya�akkor a mozgalom kiszélesilé5'.' _ , 1 erdekeben szervezzenek koll\olex-l>n• eredo megtakantás. j gádot és fd'<ozzá•{ területükön a 

A Szombathelyi Járműjavító OV Gazda-mozga:mi újítási vensenyt. 

16l.SPORTft., 
Sportköreink feladatai az MHK tervteljesítésében 
Az MHK testnevelési rendszerrel 

I 
sportfej lesztéöi terv MHK teljes!tésé• 

kapcsolatos munka megjavítása cél- nek végrehajtására, mely a fejlesztési 
jából mi nden sportkörünk legközelebbi terv a lapja. A próbáztatásoknál basz
ülésének tárgyBorozati pontjaként ve- nál ják [el az 195 1 .  évi tapasztalatokat 
gye be az MHK-bizollságok munkájá- és küszöböl jék ki a, kampányszerüsé
nak meglárgvalását. Az MHK-bizotl- get. El lenőrizzék az egyes bizottságok 
sággal el,!yütt értékelje, hogy az munkáját és ha az hiányos, sürgllsen. 
1952, évi MHK fejleöztési tervet ez- javítsák meg Ielkeö, öportot szerető 
ideig mennyiben teljesítették. káderek beállításával. 

A feladatok végrehajtásánál kiemel- Fokozott felvi lágosító munkával, ió 
kedő eredményt ért el a Mátészalkai szervezéssel érjék el sportkör,:ink. 
Lokomotív Sportkör, amely a béke- hogy a második vasutasnap tisztele
ta lálkozó tiszteletére. j únius l -re, 200 lére a benevezett dolgozókat 80 6Zá
'5Zá?.a,!ékban teljesítette az 1952. évi za!ékban próbáztassák le, majd az el• 
MHK előirányzatát. 40 jelentkezőből ért eredményüket !okozzák tovább fel-
80 főt próbáztatott l e. Ebből 56 férfi aj ánlások keretében augusztus 20-ra, 
és 24 nő. alkotmányunk ünnepére. 

A feladatok végrehajtásánál hiá- Váljék az .MHK testnevelési rend-
nyosság mu atkozik Zal aeger,szegen, szer a Szovjetunió GTO tapasztalatai 
Tapolcán, Rákosrendezőn, Józsefvá- nyomán minden sportkörünkben a 
rosban, de különösen a miskolci lth- sportmunka alapjává. El kell érnie 
nál. ahol az OB nem ad kel lő támo- azt, hogy dolgozóink MHK·n keresz• 
gatást az MHK-próbák letételére és tül a sportolásban felüdülve, terme• 
nem tekinti a pártunk által elindított lési eredményüket emel jék. hoe:y még 
mozgalmat harci feladatának. harcOBabb tagúaivá váljanak a Szovjet. 

Sportköreink legyenek figyelemmel a unió vezette béketábornak. 

, . .  ,tk .. .-.-_y__ '�X. -- � 

MÉG A VÁLTOK IS TILTAKOZNAK-: . •  
A vasúton nem egy kiemelkedő tel

jesítmény született már. Számos ön. 
ludatos vasutas ért el csúcseredményt, 
lett sztahanovista, tüntették ki Nép
köztársasági E.rdeméremmel. Munka
érdemrenddel, Kossuth-díjjal. Rózsa
völgyi nevű vál tókezelő azonban nem 
ilyen c&úcseredményekre törekszik. 0 
úgylálszik, újfajta módon akar híressé, 
i l letve hírhedtté válni. Rózsavölgyi 
imádja a vállozalosságot: egyik hely-

ről a másik helyre helyezteti magát, 
persze nem saját kérelmére történik 
mindez. Agya[urt módon így felszedi 
az átköl tözködé6i átalányt, s ebből te
lik még másra is, mint hurcolkodásra. 

Mi van l .lt Rózsavölgyi vál tókeze
lővel? Egyszerű: a . szolgálati vezetők 
szabadulni akarnak az olyan hanyag, 
felületes és az italt kedvelő, részeges
kedő dolgozótól, mint Rózsavölgyi 
.,kartárs". Ezért történt meg vele, 

hogy egészen rövid hónapok, Jejbrgása 
ala tt Rákosrendezőröl Vácra, ·'vácról 
Nógrádverőcére, Nógrádverőcéről Szo
kolyára, Szokolyárót Rákosrendezőre, 
Rá kosrendezőröl Vacra, Vácról Nóg. 
rádverőcére helyezték át. 

Még feljegyezni i5 elég, nem, ész• 
bentartani. Nyilván Rózsrwölgyinek 
már néhányszor megmosták a fejét 
ittasságáért, meg is l>üntelték ér{e, c1e 
úgy! átszik, ez nem elég neki. A szol• 
gálali vezetők túl kesztyűs kézzel 
bánnak Rózsavölgyivel, ahelyett, hogy 
élnének a Fegyelmi Szabályzatban 
biztosított jogukkal és nem utolsó sor. 
ban ugyanott rájuk háruló kölelessé· 
gükkel. 

Vagy talán árra várnak, hogy a 
váltók intézkedjenek, a képünkön lát
ható t i ltakozá&Sal? Mert egy napon 
észre kellene vennie azt, hogy oinc& 
olyan á l lomás. ahol befogadnák. 

Az egész áthelyezési komédia igen 
jellemző a kérdéses ál lom ások szolgá. 
lat; vezetőire, akik ahelyett, hogy, 
megnevelnék, vagy végső eBetben el• 
távol ítanák a vasúttól az ilyen ele
meket, egyszerűen szabadulni akarnak 
tőle és labdáznak velük, vagy ha 
úgy tetszik, ,,átpasszo:ják" őket, mert 
így kényelmese_l>_ Nem veszik észre, 
vagy talán nem ;s akarják észrevenn_i, 
hogy az i lyen eljárás maga Is qozza
járul a fegyelemlazílásho� . 

És azt mondják, hogy nálunk nincs bürokráci� 
JúniUö 25-én a Vasúti Főosztály 

áttette véleményezés véJgiett a 
2 13/2/1 952/1. és hogy tovább törjük, 
törve 1 -gyel, ami után tegyün,'{ kötő
jelet és egy nagy D számú és jelű 
ügyiratot. A beadvány elindításánatk 

'. ,. .. ..  ... - , � .. .-;., 

(' -.�-,...�_,Á.:.,_ J� ·.' ' ·fl!,UJUWfl; 
A Közlekedésügy! Minisztérium 

és a Va.sutasok Szakszervezetének lapja 
Meqjelenlk havonta eqyszer, 

Szerkeszu a szerkesztO bizottság. 
Laptu1a.tdonos: 

a Közlekedésügyi Minisztérium 
L Vasúti Főosztály.a és a Vasutasok 

Szakszervezete 
Budapoot, VI., ·Munkacsv Mlhaly.u. 16. 
Telefon. 1 13-887. 1 24-893. 3 1 3-744. 

Kladóblvatal: VII., Rákóezl·út 54. 
Sztkra !l.apnyomda, Budapest. Vili� 

József-körút 6. 
releIOII ayomdavezetO. KulcsAr IUbaJy 

kelle egyébként ez év márcins 18-ra 

esik, és az ügyirat tárgyát már �p
ril is l -én vé@rehajtolták. 

De az ügyirat nem azért ügyirat, 
hogy holmi végrehajtás akadályoz
haS\Sa útjában. Ezért tehát a szokott 
módon végigjárta a hivata,li sz<;>l>á
kat és eljutott végw véleményezés 
végett iúnius 25-én - ami nyilván 

nem az utolsó állomás - '1f<lk.sWf'
vez,et ü nk,höz. 

I 
Az ügyet el intéztek. de nem volt 

g,átja annak, hogy még 25-!n alt m 
írjá•k. , t 
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FELADATAINKAT AZ OSZI FORGALOM SIKERES LEBONYOLITASAERT 

Jú!:us 1 9-én és, 20-án tárgyalták a 
vasutas do.gozók azokat a ieladatokal, 
amelyek a va »utasnappal meginduló 
ősz.i forgalomba ,1 várnak dolgozóink
ra. Az értekezletet az Epítömunkások 
Szakszervezet.ének nagy kongresszusi 
termében t.artot,ták meg. Az orsz>ágos 
megbeszélésen megjelentek Friss 
lslván elvtárs ét; \fá/yi Péter elvtárs 
pártunk Kö:cponti Vezetöségé-nek 
képviseletében, Bebrits Lajos közleke
désügyi m'niszter, Prieszol József e:v
társ a minis2Jler e!sö helyettese, Z. 
Andrej Tkacsenko és Viagy:mir J\·ano
vics Kobzar elvtársak, Bognár Imre 
elvtárs, a Vasútpolitikai Főosztály ve. 
zetője, Gáspár Sándor eldárs, a \'as
utasok Szak:szen·ezetének elnö�. 
Csaniidi György elvtárs, az A' 'amyas
ulak ve:aérigazgalója, a sz.akszolgálati 
ágak vezetői, Kossuth-dijasaink, Mun-

FOLYTATOTf HARCBAN 
kaérdemrendes dolgozóink, sztahano
v':stá ink. 

Az Országos Vas,útüzemi E:rtekez:e
tet Csanádi György elvtárs nyitotta 
meg. Elmo.1dotta, hogy ai oi.zi forga
lom grafi·ko"nja eg}Te metedekebben 
halad felfelé és n őszi csúcsforgalom 
tanu!ságai azt bizonyítják, hogy az 
őszi hónapok ma már nem kiugró 
c�úcso.kat, hanem inkább háta;mas 
lépcsőket je!entenek, amel'y�e.1 ke• 
reszlül a növekiedés töret;enüt tart 
egyre nagyohb és nagyob0c árutömege',<, 
eg,,-e magasahb · teljesíLmények fcié. 

Ezek a jelensé�k - fol)iatta -
arra ligyelrr.,az.telnek bennünket, és 
előzetes sz.ámításatnk azl• mutatják, 
hogy ebben az eszte.1dőben 22 száza
lé-kkal több koc,,i t keli megraknunk, 
m·n t  az elmu!t  év őszi hónapja;ban. 
Azt is meg lE¼iet ál�apítani, hogy ,sem 
teherkocsijamk és mozdonyaink szá-

ma, sem pe<iig a vonaiak és az átlo
má.sok . tefjesítőképessége nem növel
hető a forga!óm vá'rható 11övekedésé
,1ek arány,Hran'. Ami tehá-t · az üzem 
meglévő kap.ac'l�i;á4 és a várható ha
fa 1rtas I fuvar,ozái,l· lé!.atlatok- számai 
léözött különbség')íént jelentkezik, azt 
csa!ds az új szqcial1sta_ munkamódsz.e
rek széleskörű beiveretésével, a hős 
szovjet vasuta�)c tapa-svtala.tain,ak az 
eddigit is túlszárhy2ló · átvéteiével, 
johb szervezéssel és irányítással, tehát 
a belső tartaiékok feltárásával, a vas
utas_ do!gozók széles tömegeinek 
nagyarány(f mozgósításával oldhatjuk 
meg. • · 

Csanádi elvtárs hangsúlyozta, hogy 
az értekezle,ine.k az: is- feladata, hogy 
mu,1kájával és ha!árczataival eloké
szitője legyen a második magyar Yas
utasnapnak. 

helyzetet kell létrehozni. A feladatok 
közöt t a MAV Jdrakószervei .1ek to. 
vábbfej lesztését is megjeiölte Bebrits 
elvtárs, majd hiányolta, hogy a le
akasztás nélküli Iv'.rakiások rends.zerét, 
ezt a kitűnő szovjet módszert még 
nem vezették be nálunk. A menet irá
nyítók és kereskedelmi irányítók . fel
ada,ta, hogy a szórványosan alltalma
zott módszert általános módszerré 
fej lesszék. 

Bebrits elvtárs a vasút előtt álló őszi feladatokat ismerteti 

A vontatási és műhelyi szakszolgá
lat leladatai,·al kapcsolatba,1 hangsú
lyozta Bebrits elvtárs, hogy itt is  fő 
feladat az egységes műs,zaki folyam.it 
bevezetése. Minden erővel arra kel l 
törekedni, hozy a · moz.donyfordulót 
megrövidítsük. A legnagyobb gond
dal, szüntelen éberséggel kell figyel
nünk a mozdonyok jó karbantartását. 
Ez központi  leladal 

A párt és kormányhatározat ér
telmében ez év őszére 21 napi tarta• 
lék szénkészlettel kell bírnia az 
Allamvasutaknak és e menny,seg 
felének jóminöségü szénnek kell 

Bebrits elvtárs ismerleble ezután a 
,·asutas dolgozók előtt álió őszi [or. 
galmi feladat<:ika\. Elmondotta tóbbek 
között, hogy amíg 1948 őszén például 
697 ezer, 1949-ben 847 ezer, 1950-ben 
997 ez.er, 195 1 - ben I mi l!(ó 220 ezer 
kocsit raklak me1r különiéle áruval, 
addig l.9;32-beo _ ell5re/.í!hatólag az ed· 
digi bejelentések a la1Pján 

22.3 százalékkal több árut kell 
elszáJlitani, ami másiélmillió vagon 

megrakµát jelenti. 
A leg.1ehez.ebb őszi ldrgialom e:ött 
állunk. 

A mültévi őszi forgalom 
tapasztalatai 

Ezután rö\�d visszapillantást vetett 
az őszi csúcsforgalom elmult eszten
dei; h: ányosságaira. Ezek között meg
említette az,!, hogy a vasút és a szái
líttató !e:ek, között az együttműködés, 
nem volt kielégítő. A munka,fegye:em 
meglazu'.t, kü !önösen a vontatási 
szakswlgálafoál volt szemibetűnö. A 
mennyiség;leg és mi .1őségileg kedve
zőtlen sz-énhelyzet is nagy rr,-éirtiéloben 
csöklrentette a mozdonyok teijesítőké
pességét, emel lett a gépek jó karban
tartás.ánál is történtek suibályba!an5á
gok, ami töl>b órás gépkezelés!, gőz
fej leszité:;t, stb. vont maga után. A 
,1ehéz. mozdonyhelyz.et elegy- és vona,t. 
ácsorgást, s közvetve torlódásokat 

id,ézett elö " gócpont; állomásokon, 
amely<lk megakadályozták a kocsr. 
forduló leswritásM. H'ba vol.t az is 
hogy a száll ilófelek nem rendelke2llek 
elegendő rakodó kapacitással ami 
késlel tette a kocsik ki- és be�akását. 
A tároák és az a:·ájuk laTtozó üzemek 
nem tartották be a, szá!Jítási terveket
De különösen sok ·,1ehézséggel kellett 
megküzdeni az.ért. mert az egyes mi
nisztériumok, különösen pedig 

a kohó- és gépipari minisztérium 
alá tartozó üzemek az évek óta 
fennálló tartozásaikbój alig szállí-

tottak valamit. 
EgéS11: S<Or bizto;:íló:, távbeszélóberen
de?;ési és íelépítményi an}\agol nem 
,szállítottak le. 

Egységes technológiai folyamatot 
kell bevezetni a vasúti munkában 

Bebf!f.s elvtárs ezután arról. beszélt 
hogy az ŐSZ\ forgalmi le:adalok meg'. 

• oldása érdekében 
közpoatti kird�s a lcocsiforduló 

megfele!ö leszorítása 
,a kocsik gyorsaob mozgabása'. A szál
l ítási feladato� megoldása érdekében 
.elenge<lhetetle1ül szüksé.ges ai; egy
.séges tecb,nológiai !olyama,t bevezetése 
a vasúti munkába, ami nem más 
mint meghatározott mű,zak-i e-Jőirá; 
szerint lebonyolí!ott terme'lési műve;e
t.ek &0ra. Egyes szolgálati ágaknál a 

munkák túlnyomó részére már meg
van ez a technológia i  lolyam2t, de 
h iányzik a vasút egészéből. Az. egységes 
tech.10lógiai folyamattal egyidőben az 
egyenletes, a t<'.rvszerüen ütemezett 
�záll í!ást kell biztosítam:nk - mon
do:ta. Követendő péidaként itt is a 
szovjet vasutak ál lnak e:öttünk rend
kívül gazdag lap,asztalati  kincsestá
rukkal. 

Ezután szakszolgálatonként je'.ölle 
meg a közlekedésügyi m,n:szler a fo ,1 -
tosabb feladatokat Felhívta a forgal 
m i  szolgáiattevők figyelmét, hogy se
giteniök kel l  e vontatási swlgá,Iatot 
a mozdonyforduló lerövidítésében, ei
sösorban a mozdonyok kezelésében és 
oda kell hatni, hogy az ácsongásokat 
és a von,atfelosztásokat megszüntes
sük, mint amelyek a kocsiforduló le
rövidítését ieginkább g,átolják. 

Bebrits elvtárs d íc>lérettel emléke
z.el! meg Bud.apest-Ferenc\'áros-Hat
van és Miskolc readezöpá;yaudrnra!
nak gurítás dolgozóiról, majd hango·z. 
tatta, hogy nemcsak a gurításnál, ha-

nem a siktolatásnál is van javítani· 
va:ó. A menetirányíitók munkáíá,·al 
[o.glalkozva ha-ng,súlyozta : biztoosHsák 
vo1ra·lsza-kaszukon a középál lomásokon 
álló elegy továbbítását. Sok h iányos
ság van ezen a téren, mint .ahogy 
többet kell a mene(írányít&knak tö
rö<ln<iök a l,:t;esi:nl.,Wíség rendelkezé
.seinek végrehajtásával is. 

A kereslredelmi szolgálat felada
ta'ra áttérve, kiemelte, ho,gy itt is 
első helyeri az egységes technológiai 
folyamat bevezetése és biztosítása �11 
hogy ál ljon. Ezért az ámkez.elésben, 
berakásban és, kirakásban az egyenle
tes, tervszerű ü,temnek kell érvénye
gü!níe. 

A leirfeljesebb kooró,ná!ást lcetl 
megteremteni a szállitóielek és a 

vasút munkájában, 
s ez a kereskedelmi szakswigálat fel
adata. Rendet kel l  teremteni éppen e 
folyamat bevezetésével a rakodó- és 
iparvágányokon és a berakások, vala
mint a kirakások között egyensúlyai 

tennie. 
- folytatta. A csöfuvatást minde a kö
rülmények közölt meg kel l  csinálni a 
honos fűtőházban és hajtsuk végre 
e,ejétöl vegig az antldur-eljará9t:-

A viz.sgáló-lakatosok munkáj,ával 
kapcsolatban h 'ányo;ta, hogy még 
nem vezették be vasútunkon Scsebli
kin szovjet vizsgáló-lakiatos híressé 
vált módszerét, amely a lea,kasztás 
,1é! küli javításlt l>iztosítja és ágyvilla, 
ágytok és hordrúgócserét is ieakasztás 
nélkül, 1 5- 1 8  perc alatt végez. el. 

A futójavitásos kocsikon éjjel -n,appal 
kell dolgozni, már mostantól kezdve 
és az egész őszi forgalom alatt -
mondott,a. -· A járműjaví·tó műhelyek 
felé sz.ólva, megjegyezte, hogy min
dent el ke'. I  kővetn:, hogy a kívánt 
koc9i- és mozdonymennyiség rendel
kezésre ál!jo.1 szeptember elejére. 

A miniszter megemlékezett arról, 
hogy éveken áJt a vontatási és mű
helyi szolgálat a legderekasabban ki· 

vette részét az öszi forgalom e:ökiészi
tésének és lebonyol itás,ának munkájá
ból. A mull esztendőben azonban nem 
egészen így történt. Ez az év kivélel 
volt és óvni kel l  a vonLafasi dolgozó
kat, hogy ne szédí!se meg őket előbbi 
si-kereik soroz.ata. A bajok alapja az 
volt, hogy megfeledkezte,k a,rról, hogy 
a mozdonyo!-Oat jó kiarhan tar,tsák, de 
ugy,anakkor a moz.donyok rossz á! la
po!áért a ro%zminőségű szenet és 
olaja't o:Wlták. 

A pályafenntartási feladatokkal ösz. 
szelüggésben arról beszélt, hogy az  
egységes tech.1ológiai folyamatnak a 
lassújeleknél és a vágányzáraknál kell 
leginkább megnyi!vánuinla. Az utóbbi 
időben 

örvendetesen javul az együttműkö
dés a pályafenntartás és a forgalom 

dolgozói köZÖtt. 

Az osztálymérnökségnek, a menetirá
nyíló!-Onak és az ál lomáseikna k a leg
,1agyobb gondossággal kell ügyelniök 
arra, hogy az elegy foly,ama•tosan ára• 
moijon, ugyanak<ko;- a pályafenntar
tási munka is ha ladjon és megóvjuk 
a forg,alom l>iztonságát is. 

A t ávközlő- és biztosítóberendezési 
szak>swlgálat teendőiről sz.ólva, meg
állapította, -hogy jó-- mun-kit-t �t és 
döntően fontos, hogy betartsák ígére
tüket azirányba.1, hogy szeptember 
l -ig biztosítsák öt vonal szelektoros 
menetirányító-berertdezésének működé
sét. J:e:hívta a táv,kiizlés dolgozóit, 
hogy biztosítsák a távíró- és teiefon
összekőttetést az igazgalós-ágok határ
J)Ontjail), úizy hogy a két igazga,tóság 
e halarpon,t bekapcsolásá-v;a! kap
jon érintkezési lehetőséget. Kiemelte 
hogy erőteljesebben lrell alkialmazn; a; 
Allamvru;útak rádióberendezéseit, a 
mozgó rádiót és a gurítós mozdonyokra 
is mielőbb fel keli szere:ni a rádiót 
A tapa5zlalat ugyanis azt mutatja, 
hogy a gu6tós lényjelz.ökkel nem lehet 
e:edmaény�sen meggyorsítani a gurí
tast. Felh1vta a távközlési - és biztosi. 
tási szolgálat  dolgozóit, hogy több 
kezdeményezéssel, lendület1el seg-ítséi; 
az ős.zi csúcsforgalom végrehajilását. 

Az előttünk á l ló  hatalmas követel
ményeknek, a pártunk és kormiányza
tunk á.lt,a l  adott feladatok.lak csak 
akikor tudunk megfeleln•í - folytalita, 
- ha, vasutM dolgozóink 

az őszi csúcsforgalom lebonyo-lítá-
sát harci kérdésnek tekintik 

és az egyre élesedő nemzetközi hely
zetben a belső és kül•sö el\j!nség iá. 
madásaira az ÖsZ! szá l lítások sikeres 
lebonyol itá&á-val adnak választ, ezzel 
is erősítve a Szovjetunió áit,a l veze
tett béketábor!. 

A reánk hMuló feladatok óriásiak, 
de vajjon megoldá,suknát egyedül 
reánk hárul mi.iden teher? Korántsem. 
Nem á l lunk eg3·edül. A heiyes megol
dás keresésében és megtalá'lásában 
irányt mutat, segít a p árlunk, segít 
Rákosi_ Mátyás eivtárs, mozgósít iá
mogat<;>l ag  . sui;k�zervezetünk. Segít 
ereclmenyt0biztos1t.óan a hős szovjet 
wisulasoktól ábvett sok-rok kitűnő 
mun•kamódszer. Segít sikeresen előre
lendülni a többezer vasutac; 6ztaha .10-
v)_;,la. A ,szocializmust építők táborába 
ál t át a vaswtas dolgOZÓk nagy több
sége, akl'k értik és szeretik a munká
jukat. E:s most törhetetlen erővel neki. 
látnak, hogy élő valósággá vál toztas• 
sák mindaz,(, amit értekezletünk elha
lár02" Biztos vagyok abba11, hogy 
győztesen kerülünk ki a-z újabb erő
próbából és a terv �:nt, maradékta
lanul . kellő időben elszá11itjuk az Ö5Z• 
sz.es árnfoat - fejezte be beszédét 
Bebrits elutárs. 

Ezután az úttörő vasút dolgozói ne
vében úttöröpajtások üdrözöllék .z 
értekez,letet, majd megkezdődtek 1 
hozzálS.z.Ólások. 
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A dolgozók bírálatai és javaslatai az 
lebonyolítását segítik 

Mezei elvtárs, a szegedi igaz.gatóság 
pályames.tere a munk!afogye:em kérdé
sével fogla lkozott és hangsúlyioztll, 
hogy a n yári ma.gas betegszá,z,alé'k 

mögött a két latki vasutasok !eleiőllen
sége és legyeolmezetlen-sége húzódik 
meg. Javasolta, hogy az önkeze:éd 
anyaa érketésénél az e!őjelentés pon
tossá:;át Javillsák meg, a t árss-zolg.á lat i  
ágaklful való szoros együttműködés 
révé.1, hogy a tervmunk.át vé,,<>Te tud
ják hajtani . Az üzemi és ivóvize . látás. 
majd a szervezetlenség krérdésév'CI 
fo<T!alkozotl. Hiányolba, hogy térvsze
rűtlenség 1111utalkoz·k a mtml�erő-
gazdá:kodásnál, ame y . akadá'.�.a 
az őszi forgalmi verseny sikeres elo
készíl ésének. 

Kiss Lajos elvtárs, (Budapest Ke
leti rntőház) jaivasol la többek között, 
hogy Budapést Ferencvár�sb_an_ víz
csapot szerel jenek fel az itatova_ganyon. 
hogy a Kan_dó -:- _mozdonyok vizet tud
janak venni .  H1•b;iztatta a 7. szak
oszlál)�. mert a·lülöház részére . kiadott 
s2€nte rvet. amelynek a!ap-ján a dol
gozók vállalásol-'.at tettek,. röviddel 
ezután megváltoztattá·k, ami a dolgo
zók között ,jogoo felháborodást ke lt. 
Hiányosságok ,yanna,k az anyagk,uta
lásn ál, 6 ezeket az őszi feladaitok za
vartalan vég-rehaj tás.a érdekében me.1: 
kell szüntetni. 

11esl -Dél i  p. u.) arról beszélt többek 
között. hogv ai szclgálali vezetők le
gyenek segítségükre a, vasutas nők 
megbecsü•lésének előbl>revit<'lében . Sok 
hiba van szoo:áiis téren, igen sok 
a hiányosság- a, meglévő lakta
nyák felszerelése és t i sztasága tekin
tetében, amin seg-íteni kell. Javasolta 
hogy m inden telepállomáson á l l ítsa· 
nak fel nőbizot!ságokat a legjobb nő• 
do!gozókból a szakvona/ nevelőmunká
jának megkönnyítésére, amelyek a 

pár/szervezetekre és a szakszervezetre 
támaszkodva, végezné munkáját. 

Bognár Imre elvtárs a Vaisútpo'.ifi 1<aí 
Főosztá ly  vezetője a munkaf.egyel�m 
megszílárdítás:iró1 és a balesetek el
leni harc kérdéséről beszé:t. mint 
az osz, forgalom l ebonyv/Hásának 
eg-yik dön tő előlelétcléről. Javasolta, 
hoi;ry a pol itilrni t isztek és a párltilká· 
rok az eddiginél behatóbban foglalkoz
zanak ezzel a problémávaL Ha,ngsú· 
lyozta, hogy az egységes technologlai 
folyamat meg-teremtése döntően Sl'gí• 
!i az őszi forgalom végrehajtását és a 
szolgála.ti vezet&knek kérniök kell a 
pártszervezet, a politikai tisztek, a po
liti kai osztályok segítségét, hogy a va· 
sút történetében oly nagy horderejű 
kérdés mint az egy�ges műszaki fo
lyamat megteremtése kérdését köz
•kinccsé tegyük. 

Téglás elvtárs Budape&t Ferencváros 
á l lomás dolgozója  e;mondotta, hogy az 
őszi forgalom győzelmes végrehajtásá
nak kulcsát az „500 kilométeres" - és 
a vele összeka:pcsol t  2000 /a,nás -
mozgalomban indított irányvonatokban 

látják, mert ezekben benne van vala· 

őszi forgalom 

mennyi fe'.retel, ami az 1lszi forgalom 
végrehajtását biztosítani tudja. l(eve
sebb mozdony, kevesebb üzemanyag 
szü l��ges, amely hatalmas ·megtakarí
tást jele ,1I. 

Esse Lajos hangsúlyozta, · hogy a 
vasúti dolgozóknak a nar;-v feladal 
időszakában a párlrai, a szakszervezet
re, az élenjáró sztahanovistákra, a 
munka élvonalában járó dolgozókra 
kell támaszkodni. 

Ujvárosi József Budapest Nyugati 
pályaudvar dolgozója elmondotta, hogy 
feladták ai tolatás régi, elavult mód
szerét. mert akadályozta munkájukat. 
Atvették az á l lomásoknál már jól be
vált szovjet. úgynevezett Mamedov ko
csibeál l ítási rendszert és máris sikerült 
a kocsik beá ' l ítási és kihúzási idejét, 
ezáltal a rakodási időket is csökken 
teni. Ez eiryik biztc�ílélrn a,nnak. hogv 
az őszi forgalmi versenyben megál l ják 
a helyüket. 

* 
Az értekezlet második napján az 

eiry<"s vasűti szakszolgálati ág-ak külön 
értekezleten beszélték meg fe ladata,i
kat. A balesetek elleni harc. a munka
fe\!'.velem meg-szi lárdílásáérl lolvó küz· 
delem. az augusztus 20-i vállal ások. a 
vasutasnapra tett felajánlások. az őszi 
csúcsforgalomra való felkészülés je· 
!!"Yében 1ai1ottak le ezek a szakszolgá
lati érteke1letek. 
• A másod;k , nap délutánján ismét 

euvüttes ii'ést tartottak. Ezen Csanádi 
Gvörgy elvtárs. az Al lamvasutak VP· 
zériirazga!óia értékelte a kétnapos ér· 
tekezlet eredményét. Elmondotta.  h0Q"V 
" kétnapos szakmai tanácskozás kC'>
molv eredményeket hozott. 

Barbács János eivtárs (Budapest· 
Józsefváros-i p.u.) '  elmondotta, hogy a 
késői kocsi beií l l itásekat egy új szov
jet siktolatási rendszer l>evezelésével 
megszüntették. Baksa elvtárs, a pécsi 
MAV Igazgatóság dolgozója arra kérte 
do lgozó lárs;iit, hogy az őszi forgalom 
s ikere érdekél>en küsz&ool jün,k ki mh
den sovinizmust munkánkJiól. A for
galmi 15zolgálat súfyponti kérdéseként 
a személyszál l ító •és mun h1ásvonatok 
pontos, menetre-idGZerinti l'özlekedte.. 
tését jelölte meg, h0igy biz,iositha-ló 1.,_ 
gyen a tehervonatok utazási sebessé-

lUinóségi munkiíval, iíj, sz ocialista iµunkamodszerek 
bevezetésével, magasabb színvonalú tervezéssel 

'és vezetéssel oldhatók meg feladataink 

gének! a felemelése. A tanácskoz.ás során felszínre jöttek 
Gáspár Sándor elvtárs, a vasuta;; azok a hibák, amelyeket ki kel.! küszö

szakszervezet elnöke szó;•alt fel ezután. bölni, ha azt akarjuk, hogy a 22 szá• 
Hozzászólásában hangsúl irozta, hogy za lékkal nagyobb árutömeg mozdítását 
a szak&z.ervezetnek az eddiginél job- biztosí:a:ni tudjuk. A szakmai  értekezle.
ban meg kel l szerv-ezni a munkaver- eredményei világosan megmutatták, 
senymoz,galmait és • e célból jobban hogv a mennyiségi feladatok további 
elö keli készi,leni ai termelési és komp- növekedése, csa-kis minőségi munkával. 
]ex-brigád értekezletjket. Az eddiginél új és ú j  szocia l ista munkamódszerek 
jóval többet kell törodni a dolgozók bevezetésével, a jelen leginél sokkal 
javaslafaival. Segíten, és , • m�gasabb �zíl)vonalú tervezéssel és 

neveKJÍ kell _a_llofg.izófit az iiiolf vezetéssel oldhatók csak meg. 
szó be:tktására. Rendkívül sok min den van még a 

arra. hogy a felajánlások, fogadalmak hős szovjet vasutasok tapasztalatai 
mögöH a vállalt 1eJ\esí!mény is mej!- ki ncsestárában, ami t egyáltalán nem 
Jegyen. Ezen ai téref:l nagyon elhanya- vettünk át .  Nagyon sok olyan munka
,zol-luk. az ellenőrzést. A rnunka;fegye· módszer is van, amelyek nem váltak 
lem kérdését egyes szakszervezeti szé:eskörüekké nálunk - folytatta. 
ilunkcionáriusok l iberálisan kezel ik. Most újabb. határozott l épéseket kell 

a régi elvnek, hogy ipari és kereske
delmi vál la lataink folytatólagosan, éj
jel és nappail, vasár- és ünnepnap i s  
rakod janak. Gyorsan és érzékenyen 

kell a lkalmaznunk kényszerítő helyzet 
esetén az áruforgalom korlátozásaira 
vonatkozó rendszabályokat is. Hasonló
képpen súlyponti fe ladat az irányvo
natok •szervezése. El kel l érnünk, hogy 

az átvevők a rakodáSi kapacité.s
. 'hl>k megfetel-Oe.n,lütemezve kapják 

az irányvonatokat, 

h02V azokat fel is tudják dolgozni. 
Csakis így válhat az i rányvonatkép
zési mozgalom ezévi őszi forgalmunk 
teljesértékü munkamódszerévé. l(i kel l  
küszöbölni az elöj'elentések és az érte
sítések terén fenná l ló hibákat. 

A forgalmi szolgálat súlyponti fel ·  
a-da taival fogla!kozva megállapította 
hogy mindenekelőtt a, forgalmi torl?
dások legfontosabb ellenfelet, 

„Mindíg /egyen szabad vágány'"-elvet sítsák a vasút dolgolóinak széleskörü kel I hangsúlyozni. Az idén ezt az el- mozgósítását. Ezzel ke!I lelkészüJnünk vet törvénnyé kell tenni a lorga'mi az augusztus JO·én még-tartandó szolgála,tniiI. mert csak így tudjuk a második magyar vasutasnapra. 
koc&ik ál landó mozgását bizlositani. A határozatok felbonlásának mozgó-A forga lmi szolgá lat súlyponti lel- siló munkánk eredményeinek abban adatává kell tenni - folytatta - a kel l megmutatkoznia,. hogy a vasutasbeá : J ílásoknak és kihúzásoknak, at1: nap0n a, magyar vasutas dolgozók töiparvágányok kiszolgál á&i műveletének meges és értékes . munkafelajánlásai grafikonban való megtervezését. amely  bizonyítsák lelkesedésüket és áldozat· művelet az egységes müSzaki folyamai készségüket, szilárd e!ha•l ározásukal megteremtésének egyik döntő lánc- arra. hogy az ez évi öszi csúcslorgaszeme, lom ha.rei feladatát is sí kerrel fogják 

A menetirányítássad kapcsolatban megvívni 
megje!!"Yezte. hogy a menetiránvílók- Ezután Kovács Pálné elvtársnő lel
nak többet kel l  törödniök a kocsiintézés olvasta az értekezlet határozati javaskérdéseivel, a vonate:emzésekkel. /a lát, �melyet egyhangúan elfogadlak. Csa,nádi elvlár& a balesetek kérdé- A hatarozatot beszámolónk végén köséveJ foglalkozva e;mondolta, hog-y a zöl jük. 
mfég nagyobb forga'om, a munka !o-

kozol! gyorsasága nö\·eli a baleseti Utána Berezn.ai Oszkár elvtárs, Kos· 
veszélyt. Eppen ezért teljes erővel 9.r- suth -d íja,s mérnök javaslatára az érte
ra kell törekednünk, hogy meg-valósit- kezlet részvevői láviratba11 köszöntöt-

ték Rákosi Mátyás elvtársat. ,.E.hatásuk az utasításoknak megfelelően a roztuk, _ mondja többek közölt a váltó· és vágányellenörzést, a vissza-
jele-ntéseket, a legszigorúbb ellenőr- távirat - hor,y a szolgálati ár,ak kö· 
zéssel, a munkafegye!em megsz' lárdí- zötti ef!ytittmíiködést szorosabbá fűzve 
lásával, a le\!'.nagyobb fokú éberség- harco:ni fogunk a kocsiforduló ;eszo-

rításáért. az „500 ki;ométeres''-mozga. r;-el és kemén y rendszabályokkal kell lom továbbfejlesztéséért, vonalaink küzdenün k azérl. hogy 
;obb mer,zerheléséén, a menetrendsze-

öszi forgalmunkat ba!ese!menks- rinti közlekedésért. Eber. ula.sícásszerü sé tegyük. szolgá/attétel:et biztosiliuk a forga. om 
A vonta,tási isrolgálat legfőbb !elada- balesetmentes lebonyolítását, óviuk a taként a mozdonyforduló kérdését em- nép á.tal ránk bízolL szocialisla tu
lítette, s megjegyezte. hogy ez nemes a k laidont az árudézsmá/ók, a dolgozók a von tatási szolg-álatnak, de ta lán ell-en.ségeivel szembe�. Oröm.rneL és mégi11kább a forgalmi szolgála1nak bizakodással fogunk vá·ta:t feladataink 
meyoldandó feladatát képezi. A moz· véa,ehaitásához. Ehhez erőt ad az a 
donvforduló ma réndkívii,I hossz(! és forró szeretet. amelyet mi. vasutas 
emiatt fennaka:dások voltak. E téren dolgozók, nagy tanítónk és vezérünk, 
gyökeres váJtozást kell elérni. Meg Rákosi elvtárs irám érzünk. Fogadiuk 
kell ja,vítani a keze lés. a karbantartás, drár,a Rákosi elvtárs, hogy az On ne• 
a kocsivizsgála! normáit. Ezeket a véve/, szabadságunk és békénk vé· 
műveleteket a jelenleginél sokkal na- delmében becsű/etle/ he/ytát:unk az 
gyobb mértékben ke ll őszi forgalom sikeres lebonyolításáért 

futósralagszerűen végezni, jól ösz- vívott csatában" fe ieződik be a 
s.zehangolt brigádmunkában. távirat: 

A futójaví!ások elvégzését éjjel-nappal A VII. Országos Vasútüzemi Erte-
biztosítani kell, és a kezlet Prieszol József elvtárs zárósza,. 

kocsimos'ásokat is három műszak- vával ért véget. Hangsúlyozta beszé-
ban kell megoldani. dében. hogy az őszi forgalom hatalmas 

Dön(ö lela,dat végül, ho,,..., tovább leJ·- lelafatait pártunk segítségével tudjuk ,., megvalósítani. A pártra kell támasz· lessze a „2000 tonnás" és az új a la ·  kodni és bizalommal kérni a pár t  se· pokra fektetett „50(! kilométeres"·moz- gítségét, el len5rzö bírál atát. Ezután argalmat. ról az erőről beszélt. amely abban a A pályafenntartási- és hídszolgálat- hatalmas és felbecsülhetetlen s�gítséirnak döntő fela:data hogy a nagy épít· ben jelentkezik, amelvet a Szovjetunió· kezések befejezésével segítse az őszi tói kapunk, s melynek maris sokat kö· 
forgalom lebonyolítását. amellett ru- szönhetünk. 
gal masan oldja meir a kisebb operatív Prieszol elvtárs arra frgyelmezteleladatokat, biztosítsa az anyagol< tett, hogy az eddigillél keményebben mozgását. a, pályafenntartási külde· harcoljunk az ellenséges meghyilvánu• mények kirakását. A távközlő- és biz- lások e llen. Váljon vastörvénnyé tosítóbere?,de_zési �zolgála t  feladata, hor;-y a vasút területén a legszigorúbb hogy _az asz; fo'.ga�o11;b�n ha_talmasan rendet és politikai fegyelmet kell be· me1?1;_ovekedo favkozles, _ ig-enre�et _a vezetni, de ez necsak idfzetként han• leheto leg1obban igyekezzek k1elegttem. gozzék el. hanem fdlytassunk követ-

Csa,nádi elvtárs beszéde végén hang- 1 kezetes, szívós harcot az i lyen legye• 
súlyozta,, hogy az értekezlet részlve• lem mel!'teremtéséért. A ió ta,klika 
vőinek legföbb feladatai, hogy a me.g-

1 
mel lett, a forradalmi fegyelem legyen 

beszélés határozatait levigyék az üzem- alapja a biztonságos, gyors és pontos 
be a dolgozók közé és hogy megvaló· közlekedésnek. 

Meg kell szüntetni a jobooldal i  szo- (ennünk afelé, hogy vasúlunk munká· 
ciál dernokrafa módszereket munkánk- ját jóval magasabb színvonalra emel
ban és jobban és eredményesebben jük és olyan ,.tényezőket vigyünk tnun
ikel l  harcolni a. munkafegyelem megsz1- kánkba. amelyekre a;ze!őtt kevés súly! 
Járdításáért, 'mint eddig tettük. A nagy helyeztünk. mint például az egységes 

Á VII. orsza' gos vasu' tu .. 'zem1· e'rtekezlet hata'rozata'ho' J szá l i ítási fe ladatok Jebonyol itásánál műszaki folyamat kérdése. 
döntően li�yelembe kel l  venni a mun· CsaJ1ádi elvtárs kiemelte, hogy a? Ml, valamennyi vasütl szolqjlatl áq Az el6jelentésel<et 6s az értesltéseket a) Az 6szl forqalom Ideje alatt a kavédelmi intézkedések betartását és értekezlet eredményei v i lágosan rá· dolqozól, eqymással szorosan eqyütlmü- pontosan üqy hajtjuk végre, hoqy az mozdonyjavltásl á llagot a jeJenleqi 1 2,3 
például biztosítani kel l, hogy a hőség- mutatnak a fő hibaforrásra. Arra, hogy ködve, a párt és Ráko"! elvtárs által átvevökct a küldemények meqérkezésé- százalékról 10 szi\zalékra csökkentjük. 
tő1 eltikkadt mozdonyszemélyzet a ré· az üzemi munka lebonyol ításában r.inkblzott feladatok veqrehajtása ér- r61 éjjel-nappali rakodásnál, munkaszll- b) Az 6szl forgalom Jebonyolltásához 
szükre ren,deletile,g- biztosítolf üdítő résztvevő sza:kszolgálatok kapcsolata dekében vál laljuk: 
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;�tt]�"_,1: italhoz hozzájusson. A dolgozók évi rendkívül laza, sőt najzyon sok helyen 1 . A FORGALMI, KERESKEDELMI tS pedig Jeqalább 1 2  órával korábban ér- tásra váró teherkoc&lkat soronklvUI, szaba-dságát hasonló módon biztosi- semmiféle együttműködés sincsen. VONTATASI SZAKSZOLGALAT OOLGO· tesltjük. 1 a lehető Jeqrövidebb átfutási ld6 alatt 

tani kel ! ,  mert ezzel is elősegítjük az Nemcsak a vasúti s·zakszolgálatok ZO I EGYOlTESEH: 4_ A VONTATASI SZAKSZOLGALAT kljavltJuk. Az összes teherkocsikat ,. " ll't · · f J d t k • h ·1 · szeptember hó véqéig üzemképes ál la-oszi sza · 1 asi e a a O vegre aJ a- együttműködése 1erén van döntő .for- a) A kocslfordulót szeptember hónap- DOLGOZOi: potba helyezzük. sál. dulatra szükség, hanem ai vasút és a ban 3,1 és 3.6 napos átlaqld6 között c) A csúcsforgalom Ideje alatt szep,. Lőcsei János elvtárs. !Cossuth-·díjas fuvaroztatók együttműködése terén is október hónapban 3 és 3.4 napos átlag. •l A mordor,yok ld6szakos vlzsq,ála- tember hó ! S-től november hó végéig mozdonyvezető (Budapest Ferencvá• l(üzdeni kell azért, hogy megieremtsüh idő kÖZött. november és december hc:>- talt az őszi forqalom előtt elvéJQezzUk a Javitásos teherkocslál lagot öt szá• 
ros) kiemelte, hogy m indent el kell az árufuvarozás egységes műszaki fo- �e':F!7tjü!·1 és 3·5 napos átlaqidő között ��
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m�����i:�t �:.,�t':.b��lyf�k� zalék alá leszorltjuk. 
követni a ,tehervonaitok mene!rendsze· Iyamatát. Ha ezt lega·láb-b részbe1, b) A 500 1 ker�ben a mozdonyÓk fűtőházi Javltásl átlagát hét dJ A mühelyl munka minőségét oly 
rinti közlekedtetése érdekében. Java" már az őszi forgalom i dejére el tud· r,;sztveZ..6 tet:';'rv:�:�a �ozdonyok napi százi>lék alá csökkent/ük és a mozdo- mértékben emel lük, hoqy a műhelyi 
soita, ho�y a szovJe t  vasutasok példá- juk érni, olyan hatalmas rejtett tarta� km-teljesftmé-nyét orszá-qos átfaqban na- nyok karbantartását szeptember 1 5�iq hibából eredc5 hönfutások vonórúdsza„ 
ia nyomán közös brigádot kell alakíta· lékokat sza,badítunk fel, amelyeknek pi 2oo km-re, a mozgalomban r..szt ��ar=ü�tC::ást.��. 0���::

es 
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ni. hüj?y 11 vönatklsérők együtt u!arzz.a - 1 d g1 d' k • - nem vevő mozdonyok átlaq km-telJeslt- Javltsuk a műhelyek minőségi munká-
d I 

segítségéve öntöen me u JU rovt - ményét 1 30 km-re emel]ilk. lapotban legyenek. 
1 ég é é Ját. 
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���rJfl<:. rálta a tervszerűtlen elegybejelentése- Hasonlóan döntő, á!fogó feladatként továbbítunk. b) A mozdonyok két mosás ,.. két csökkentjük. ,ket és kérte, hogy a menetirányító n.a- dJ A tehervonatok ttlaqos terhelését naqyobb Javitás kllzöttl teljesítményét 
,:ryobb �ndot fordítson a, gépek jobb jel lemezte Csanádi elvtárs a, forgalom orszáqos viszonylatban a tervhez viszo- orszáqos átlaaban 6000 km-re fokozwk 7. A PALYAFENNTARTI.SI SZAK-
kihasználásárai. egyenletességének bizl05ításál. Az ér· nyitva egy százalékkal növeljük. és az eqy mozdony szolgálatképtelen- SZOLGALAT DOLGOZO i: 

Rigó elvtárs, a budapesti MAV. tekezlet megmutatta,, hogy a forgalom· 
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l��Jo� 7:;::,'\�� a) 11 vonalhálózat. teljesl�épesséq6-Igazgatósáir dolgozója javasolt.a, hogy nak azok a nagymérvű ingadozásai, vonatot közlekedtetünk, zömét garan- Jyett átlaaosan 225.000 km-re ..,,,eljük. nek növelését vállaljuk olykeppen, hogy 

a, IS!Zál Jí.tások e=e,etlen ütemezéséne'k amelyekkel rendszeresen ta-lálkozun'.k, clalevéllel. cJ A teherkocsik fütőhá7.I Javítási ál- 1 s  állomás. köztnk Miskolc. Várpalota, 
r-.J 

8 á laQá• 3.7 százalékra.. a vonórúdszal<a- $zékesfehé-rvát\ Szohi-o-k. NylrMvh.iza, el lensúlyozására, .az ón-kezelési szál li- 'lehetetlenné teszi fl A vonatklSzlekedési tervet 1 sz · dásokat pedig a multévihez viSZ<>nyitva Gyéfr bövitésl munkáit Jeqalább na-t ásokat úgy szahályozz:ák, 001<)' 41zok a vasút berendezéseinek ldtetö zalél<ra teljesltjük. 0.5 százalékkal csökkentJUk. Az e,;,y qvo'>b részleteibe„ az őszi forqalom 
fe(adá,sa a hét első nap ja iba,n történ- �!!'
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á�i!"v��y::,:io:�::: hlSnfutásra eső rakott tenqelvkllométe- meqindulásáig befejezzük. 
1·en meg. l(iernelte a, raikodá<Si fe,gye- legnagyobb mérvű kihasználását, 

;;'.:..,,t ,. éY v""ére 20 szá;alékkal rek számát a Jelen'e<il 230.000 km-rőt bl Azokat a lelent6sebb maqaséofl· 
a felbecsülhe!e!lea értékií kocsiórák � -� 240.ooo km-re emeljük. ményi munkákat. amelyekre az 6szl lem meg-stilárdításána,k szüksé,gessé- csöl<l<entjilk. dJ A szénmeqtakaritásnál a tervhez forgalomban a foraalomnak. vontatás-'( ezrei semmisü,lnek meg, ugyanakkor viszonyítva 1-a.lább 2.5 százalékos ked 1 1 akszol ge . 
h ' t  l 'kb k ··1 ' 1 1 "1 '  · t k 2. A FORGALMI Gt:S VONTATASI SZAK- -� nak v•lam;nt a !<eres e m  sz • 

Román Mihá1y elvtárs (Devecseri 8 _rai_e_ a er� a �za_ 1 as, erve SZOLGALAT DOLGOZOi KöZöSEN: eredményt érUnk el. nál�.,,ak !<Zlil<sé'J',- les>. az öszl forqa. 
Bpítésvezetőség) elmondotta, töbl>ek tel 1es1tese teren. Donto . fela�alunk, 

5 A KERl:'.SKEDELMI SZAKSZOLGA- lom kezde+é;0 befeiezzUk. lav a forgal• 
k·z·tt hogy a lassui·elek hosszát 20 a hogy szorgalmazzuk az ipar, uzemek a) A tehervonatok utazási sel>esséqét LAT DOLGOZO i: m•••"'> �l lomasokon. ra�od�kon a 
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• • • • . •d"t d' 25 szá•a lék- egyenletes termékkibocsátásá!. Mindent gyorstehervonatoknál 22.8, a kö:tvetlen- •7ill<s,v,•s ioarváoánvrakodófront. vala• 
vaganyzaras, I o pe t g • 

1 k 11 k- t - k h száll ításterve és iránvvonatoknál 20.8 a tolatós vona- a) A terven klvtlli szálli•ások ará11yát m;n\ 2?. ra.1<.,,.Avágány épitésl muni<a-
kal csökkenl:lo az őszi forgalmi ver- e . _e 
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1 t · toknál 9.5, az összes 't.,.hervon-atoknál a tavalyi 6s�i fo,-qalom átlaqos 4 3 s�- Ja,tait eJv;.,,enilk. 
senv sikere érdekében. z:s�n· o_va_ . eJ �z eseve _a eryen- pedig átlaqosan 1 7  k_m/órára emel JUk. za'ékával szemoon átlagosan 4 száza- c) Az<>knál a p;Jvaf"1lnlartásl és pá. 

K. 
, J\1'há ly  elvtárs (Debreceni lovu:/ 1 szall itasok es a tervtol vala el- bl A gyorsteher. es a C. D.-vonatok lékra szorltJUk re. lvM"Pt•ési munkáknál. ahol a vágánvzár ., ,.

o�acs 1

500 
k· J · 'l 

' ,1 térések csökkentésével a szál l ítási ter· késési hányadát a közleked6 vonatok bl Az átlaaos r�kodásl id6t a fizető e•kerQlhetetlen, a vágánvzárak ldő'ar-fu!őhaz) az ' 1 ome eres-mozga om 
kir t bbam t d '  k t' _ 20 százaléka alá  csökkentlük. áruknál ICCl-"lább 4.2 órára leszoritluk. tamát 1 25 százal,;kos átlagtelJesltmény 

erédményei t  ismertette és hangozt�,tl�. W!' e
k 

edgyre pon, osa u JUn a c) A munkásvonatok késését o.s. szá- e) A kocslrad<.ományú küldemények- figyelembevételével tervezzük meq és 
hogyha az őszi forgalomban melto· mas:t O 111• za-lék a lá, a személyszáll itó vonatok nél az á•l•qos kocsikihasználásnál feq. az fqv meqterve�e!t vógánvzár?s időt 
k ' akarjuk megál ln i  helyünket 

I 
A továbbiakban szakáganként kü- 1<,é,sését 3 százalék a lá  csökkentjük és a · alább 14.5 tormás. a qvü ltó'<ocsik ki- leualáb'> 1 0  százalékkal csökken;J�k. n eppen 

b d 1-- · h az ötszázas !ön-külön ismertet te a �úlyponti fel a -
1 

tehervonatok menetrendszerin••i indltá- haszná'ásá'1ál pedl,r !&"alább 3.5 ton- _dl �z éot':ésl és pálvaf'.'""'a
1 
rt �• mu 

á
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nem sza ai urm, Of!.Y , . ·. ,  . , , sát leqalább 70 százalékra telJesítJOk. ná,!I; eredményt ériir,k el. l.cal,,r,;tf a sz-,l(s6qes la.ssulele < ossz 
g-épek normaidőnbelül i  lordulo ideJ:1 dal�kal. A k;resked_elm, szol_gal �t1:al d) A hasznos teher arányát a holt- dl A kemolex-briqá.r.lmoz<1almat to- a t&rvhez ':'.lszo,-vi::,;:: '--<1alább 20 szá• 
tú,T•épj,ek inem '.ordulhat elő a ford1llok egyik i lyen sul yponti feladatkent Jelol· teh<frhez viszonyítva (teherkocstgazdál- vábl>fel!e-,ztrnk t• a leqs,orosabb zalék l<al cs"!l<ke>itlui<. 
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eqvül'm•1k6dés• léte,sft!l< a fuvarozta-
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1 :• 1 ei:;: 0 ne u 1 0 ' • , • , l l  , ' t E 1 ' tt d • szemben 52.6 száz;aiekra eme!Jük. tókk.il és a helyi tanacsokkal •i!-se erc1'!!1<ében az önktte e, ocs 
lóban összeál l ított vonat  tovabb1tasara res a rnln:i_a,z�sa . · me .e_ -;-:- mon _ o,- · .;, her�k�•<>kat üq,, s�erven'Jk meq, 
más trépek vezénvlése. !a - az osz1 forgalom 1deJen telJes- 3. A KERESKEOELMI l!:S FORGALMI 6. A MOHELYI SZAKSZOLGALAT hogv " mindeni<<>,: el61rt ;"l«>d��l Időt 

Beék Rezsőné, jegyvizsgáló (Buda- mértékben érvényt kell szerezni annak SZAKSZOLGALAT DOLGOZOi KöZöSEN: DOLGOZO i: legalább öt százalel<i<al csökkentJuk. 



ELORE PÁRTUNK VEZE11S�EL AZ ÓSZI FORGALOM SIKERES LEB ONYOLÍTÁSÁÉRT!  

- Neveljük dolqozóin·kat mlnde• 

neke16tt a szocla.lista foqadalmak 
komolysáqára, az adott szó szent• 
séqére. Nemcsak a termelés- és 
tervtelJesltés alapvet6 érdel<eit. ha.• 
nem e n2qy nevel6munkám< ered• 

ményeit ássa alá, aki fölényesen, 
bizalmatlanul, bürokrata módjára 
kezel; a dolqozók felajánlásait, 
Rákosi elvtársnak tett t�nnelé5i lqé
reteit. (Horváth Mci.rtonn.a.k a Köz• 
ponti Vezetósiéq Ulését'I tartott be• 
számolójábél.) 

J:!ppen egy esztendeje annaM, hogy 
vasutas dolgozóink az el,s;ő vasutas
napon fogadzlma.t tettek Rákosi elv
társnak munká-iuk megjavítására. fel 
adatuk még jobb elvégzésére. A foga
da,lom szavai elhangzottak és ma, egy 
évvel később ú iból itt áliunk a vas
utasnap ünnepe előtt. Teljesítették-e 
és ha, igen, hogyan leJjesílelték a vas· 
utas dd.gozók Rákosi elvtársnak tett 
í géretüket? Nézzük meg, m;képpen 
fest a fogadalom a Ferencvárosi-p álya
udvar, a, Ke!eli Fűtőház és a Terézvá
rosi Osztálymérnökség munkájának 
tükrében! 

mult  évi őszi forgalom ideje alatt 76-
78 százaGékos teljesítést is elértek. Ja
vulás mutatkozik a munkafegyelem 
kérdésében: míg tavaly ősszel az iga
zo,latlanul távolmaradók száIT'a, 5 szá. 
zalék volt, add' g most min:0ssze 2 
százalék. 

A fogadafom teljesítésében tehát ba· 
jok vannak Ferencvároson. Jó eredmé
nyeik mel lett hibákait is követtek el s 
mos; a I I  vasutasnap alkalmával 
az oozi csúcsforgalom megindításakor 
arra ke: I törekedniök, hogy sokkal jobb 
munkát végezzenek. Fokozottzbb é-ber. 
séget ke: 1 tanusítaniok az eJi lenség 
elleni harc terén :s, mert egyedül eb
ben a hónapban három eljárás is folyt 
a, befurakodott jobboldal i  szociálde
m0kraták el len. A lerPncváros do:go-

- Valóban így van - mondják & 
Keleti Fűtőházban. - De a T I .  vas· 
utasnap t'szteletére vál lal juk. hogy 
itt is példamutató eredményt érünk el. 

A fogadalom áj harcra lelkesítette 
vasutasainkat 

A Rákosi elvtársnak lett fogadalom 
új harcra,. új diadalokra ösztőnőzte a 
vasúia;;ok ezreit És a fogadalmai te
vők első sorában ott á l ltad< a Terézvá
rosi Osztálymérnökség dolgozói is. 

- Megfogadjuk. hogy a vágány
zárnk időtar1amát 10 száza,lékkal meg· 
rövidítjük, a lassúje<lek hosszát 20 szá
zalékkal csökkent-jük, 11 kocsi ki- és 
berakások idejét leszorítjuk - mon
dották. 

zóinak m� kell tanulniok. hogy _ az Most. közel egy eszten<lő után így 
éberség elengedhe1e!lenül sziikséges a számolnak be munkájukról: 
jó munka végzés-éhez. A vágányzáraik időtartamának 

10 ezáza:ékcs megrövidítését te1jesílet-A. Keleti Fűtőházban Csapó Mihály !ük, k:véve r�bruár hónapot. amikor 
főnök és l(orpon.o.i Jenő műszaki tisz t az a ross.z időjárás és a lélszámvihangja álforrósod;k, amikor a fütő- szonyok miatt nem sikerült . . .  
házi dolgozók Rákosi elvtársnak telt Ez nem ment,-ég a, Terézvárosi Osz
első vasutasnapi fogadalmáról szólnak. tálvmérnökség dolgozói számára. A 

- Mindnyájan tudtuk. hogy ez a Rákosi elvtár.snak tPtt fogadalom kö
' J, Ferencváros,-p3Jyaudvarró1 azt loga,dalom nagy teljesHményekre köte- telez és a ros..s1: időjárás senkU sem 
ilzokták mondani, hogyha a, vasút az !ez, hiszen a magy•a r  nép forrón s,..ere- menl lel fogadalmi. alól. 
ország vérkeringree, 1!-bban Ferencvá- tett vezérének tettük. Soha O,:van len- - Ez igaz - felelik. - Hibása,k 
ros a szív. Valóban így van. És ez a düldtel nem indult nálunk ·verseny, vagyunk, de hibánka,t a TI .  vasutas
szív legelsőnek dobbant a Rákosi elv- mint akkor. A va,su!asok fogada!mából nap iisztele'.ére kiküsr.öböl iiik. A7 

társnak tett fogadalom megtételében. r„ánk m ndenekc:ött a szénmegtaka- anyag-megtakarítás terü!etén túl•teljesí
'Azonban fogada•lmuka,t nem minden. rításra, és a túlsú'.ytovábbitásra, tett teltiik vá1: la lásunkat és lényegesen 
ben teljesítefték. vállalás vonatkozik. Fütőházunk az el- csökkentettük a la�újelek hosszát. 

A hibákat kiküszöbölik 
a fcrentlárosi dolgozók 

- Bizony vO:tak hibáill!k s hozzá mull év augusztusától, tehát az l .  vas. 1'\íg 1 951  j (miusában 1 2.2 kilométerre 
nem is kiosik - mondíák a forgalom utasnaotól december vél!éig a terve- esett vona-la inkon egy lassújel, addig 
dolgozói. És ez a való ·helyzet. zett 5564 tonna szén helyett 1 0.903 ezév júniusában már 1 7.9 kilométerre. 

A tolatásakat meggyorsították ugya,n tonnát takarífott meg. É& ez a, Jendii- 1 951  júniusában l l l assújel volt vona
a, Ferencvárosi-pái!yaudvan-on, ennek let nem torpa.nt meg azóta ,sem. Mi lainkon . ezév j(miu,ában hét. Az el
bizonyítéka. hogy míg ,a faj lagos úgy érezzük, hogy a Rákosi e:vtársnak mult évi őszi csúosforga[om s',keréért 
kocsimozdítá6i ',döt az e!mu!1 &zi tett log,adalmunk nemcsak az elmul t  vál:alluk. hogy magasépítményí mun
forgalomban oszk 99 százalékra telje- évre szólt, érvényes ma is és mindig. káinkat határidő előtt egy héttel fejez. 
sítették. a,ddiQ" május és június hónap. Az e!mult hónapban pl. 756 tonna ziik be. Eháyett  a 10-es, 12-es és 1 2. 
ban má,r 102 szánlékot teljesítetlek. helyett 1 927 tonna volt a meglzkaritá- B. szám(i raktára,ink szeptember 15 
Ez a feszített tervhez viszonyítva ko- sunk. És így harcoltunk a túlsú lyto· helyett, augusztus 20-ra, fejezték be 
mo:y teJje,s.ítménynek .,zámít. Az el- vábbí(ásban :s. Napi 1 88 tonna helyett munkájukat és a 3-as számú nyilt ra
mu:t hónapban a gurítási egység;{!öl 5 1 3  tonna árut 1ovábbítottunk s annak kodó építésével október I helyett, szep. 
i6 1 06 százalékra teljesítették. ha ellenére, hogy fíítöháwnk személ vvo· !ember 1 9-re készültünk el. 
a zonb2n összehasonlítjuk ezt az elmult natok számára szolp-á l. az  elmult ösz; Az augusztus 10-i TI. vasutasnap 
évi őszi forgalom teljesíhményével, csúcsforgalomban ! 040 tehervonatta l  egyben az őszi csúcsforgalmi verseny 
akkor 5-6 száz&!ékoo visszaesést lát- vettünk részt. A .,Közleked; ma pon- be;nditásának ünnepe is tesz. A Rákosi 
hatunk M� k� l .,gyorsilaniok Ferenc- lnsabban, mint tegnap"-mozllalomban elvtársna,k tett fogadafom erre a nap
város dolgozóinafc a gurítási művelete- ·29.000 perret hoztunk be, a „Mosástól- ra, az ad -kö,·t'lő id&.zakra is érvé
ket, röy,ideob idő alatt töbib kocs'4 kell mosásig"-mozga!omban az előirt 6200 nyes. Rákosi etvtárs s vele egész dol
E,Jrendezniök. Nagyobb bajok vannak mosási kilóméler heiyeH m� már 9030 gozó népünk nagy fi,gyelemmel k!séri. 
2zonban a kocsi(artózkodásokkat A k ilométernél tartunk hogyan teljesHik vasutasa;nk igéretü-
három. és félnapos kocsiforduló meg· ket. A vasutas dolgozóknak tehát úgy 
valósítá5a, érdeke\J,en sokkal nagyoob A munkafegyelmet toráhh szílárdítjuk kell résztvenniök a,z éí&zi csúcsforga·Jmi 
gondot kell fordítani a kocsilarlózko- versenyben, hogy hibáik kí,ja'llitásával, 
dási egysé�idők osö�kenlésére. A mu.Jt A Keleti Fűtőház dolgozói szép ered- új meg új győzelme�kel biztosítsá,k a,z 
év őszi csúcsforgalmi idősz,a"kában a.z ményekkel [eljesítetté:k Rákosi elvtárs- ős,,,; csúcsiorgalom sikerét. öléves ter· 
á l,lomás 109 ez.ázalékot t�jesített, míg nak tel1 ünnepi fogaidadmukat. De még vünk diadalát, s dolgozóink egy pi l la
ezév május és júniusában mindös,sze szebbek lehetnének eredményei1k. ha natra sem leletlkezzenek meg az el-
99 6zázalékot. Visszaesés muta,tko,zik komolyabban vennék a, munkaJegye- következendő harcban szoo'alista foga
-a tehervonatok menetr�nd;szeríí in<lítá - lem kérdését ÍJS. Igaz, hogy a tavaly dalmuk komolyságáról_ a, vasutasna,. 
sában is . .Május és június hónap-ban a júliusi 57 legyelem•értéssel szemben pon a Rákosi elvtársnak adott szó 
tehervonatok 67 százmlékát indították 

I 
az idén csak 37 fordul1 elő, de ez a j szentségéről. 

menclrendszerüen, ugyan.akkor az el· szám is i gen magas. _ Turi András 

A �.öz!ekiedő vonal\ok biztonságá:iak 
rnegovasa mi-nden vasutas dolgozó 
legfőbb kötelessége_ mert a Je,gkisebh 
lazasáll, a, mun•kafegvelem le!!kisebb 
megeértése sú·lyoo következményeket 
vonhat ma1<a után. 

,,Vonat érkezése e-H5tt a ve.szé-
lyeztetó tolatói.s beszUntetésének 
Idejét a forqalml szolqálattevönek 
kell kiszámítani és a váq:ányútnál 
érdekelt váliók kezelésével meqblzott 
személyzettel oly idóben kell kÖZöl
n!e, hoqy az a meghatározott !d6re 
meqszUntethet5 leqyen. 

lu értesltett alkalmazott köteles a 
közölt idöpontot a tolatásvezető 
tudomására hozni. Az idó pc.m:os kl
számltásért és ldöben valo közlésé
ért a forqalml szolqál attev6, a tola, 
t�naJc a meqhatározott időben való 
meqszllntet6-..éért az értesfte-tt két 
alkalmazott felcl6s." (F. 2. sz. uta
sttás 350. póntJáböl.) 

Ezt a szabá1yt Kispest állomás l .  
sz .. s?..Oll!á°lati helvé·1 beosztott Moi•1iár 
K.ároly főváltókezelö, július 2-án nem 
tarto:ia be. Noha a. forgalmi szoig,Ha.t
tevő a 3729 a, sz. munká,s.vona t  érke. 
zése előtt. 4.35 órakor elrendelte a 
tolatás beszünt-elését, Molnár erről 
nem értesítette a tartalék tolatásveze, 
tőjét. Ugy go,dolt;;. !rogy a vonal 
érkezése előtt 14 kocsit még áiál l it
ha,tnak a, VI. váR:ányra. A tarta,lék 
személyze:le sem vette fiITT1elembe a 
tola•tási határjelet, azt a forllalmi 
szolmála(tevő en([edélye nélkül mell
haladva. a, védjel1iín kívül húztak éB 
veszélyeztet ték az útban lévő munkás
vonatta.J mu,kába I tazó dolllozók 
gzázait. A balesetet a 3729 a sz. 
:w-oaat mozdonyVezetője háritotta el. 

mert fi.ITT1e!!mes szolllálatával észre
veLte a kihúzótarta,lék mozdonvfüsl iét, 
vonalát azonnal megáll ította, és vész
sípielzééel<kel fig-yelmezette a tartalék 
személyzetét a, közeledő vona4ra. 

Molnár János föváltókezelő fe,irvel
mezetlen magatadása, intő figyelmez· 
lelés a végreha jtó szolgála,!ná I fog. 
lalkozlalotit dolgozóknak a forlla•lmi 
utasí,tás s.zabálvainak betartására, 
mert annak önké·wes megszegésie 
súlyos következa:nényekkel jár. 

„A helyszinlállításii qyllkkel 
szemben érintett váltók ellenőrzé
sénél sokan neflt fordU;an-ak eléq 
qondot ezen váltók Jel:zJási kép�l
nek n,,eqtekintésére és qondos 
ktértél<elésé-re.'' amint azt az F. 4. 

5Z. utasltás 1 78. pon-tJa eléHrJa. 
/gy történt ez iúlius 21-én Szoi<-iok 

állomáson is, ahol a kihaladó 6607 
sz. fs.lJorsvonatot · a helufelenül álló, 
;r11ökkel szemben érintett ·56 sz. váltó 
elött a mozdoi-iqveze'ő mef[á!lilotta. 
mert a IV. sz. szolqálati hely v<Yiaf. 
metszö térfeloiláf!osítóia l(a,llw; László 
állomáselőliáró és Mák lslván nwnka
mesler, beosztott vál. óőr a szolf[álati 
helmik közelében lévő l!Ue>k.�el szem. 
ben ériniett 56. sz. uáltó helyes ál
lásáról a 6607 sz. vonat részére tar -ta't váltóel/enörzés/,'Jr nem f!11őzédft>/, 
meg. Semmit sem törődve a közlekedő 
vonat biztonsá[{ával, a szabad kijára,
tot méf[is bejelenlelték. 

!�e, elítélendő ez a gyakran meg. 
ismétlődő mula,s.ztás, mert azt bizo
nyít ia. hogy a váltók á l l ításával meg
bízott dolgozók a vonat vái!'ányútjá-

nak elökészitésénél nem 1!'1'6ződnel< 
meg minden egyes válló:iál azok h•e
lyes állásáról, hanem csak a lezá
randó váltókra fektetik a ffuúly,t. Ez 
helylelen. Ezekből a mulasvtásokból 
származó V'áltófelvállások az anyagi 
károsodáson kívül a bízto:iságot is 
nagyban veszélyez,tetih 

AmÍ,(! ef(yesek fef!yelmezetlensé1<ük
kel az e/la•iséF! szekerét toliák, mef! 
kell einlékeznü,"lk dicséretre méltó 
ö•itudatos dolJZozóir,król is. 

Rákos állomás létszámában tartozó 
Szabó Károl11 váltókezelö iúlius 8-i 
szabadnapján Tápiószenimárton és 
N af!y/1á la közli 33 a sz. örházba,·1 
lévő lakása előtt észreuette, ho!<Y a 
Na{!.ykáta felől útbaet lévő 66lf sz. 
vo.1atot veszélyezteti a Tápiószen/. 
mórton forgalmi kitéröről menesztés 
nélkiil elindult 6617 sz, vonat. Le
vetett kaóátiát körbeforf!aiva „MeF!• 
álli!" - ielzést adott a szemb-ehafadó 
vc,·,at.ok felé és a balesetet elhárította. 

Szabó Káro"y fővállól<ezelő szol
gálatmentes idejében is vigyázott a 
biztonságra, ezén példaképül áJ ít
juk vasutas dolgozólársaink elé. 

A VIJ. Orszá(!os Vasútüzemi Erte
kezleten fo.t<adalma,t tettünk, és azt 
Rákosi elvtársnak táviratban ielen
tettük, hol!.11 a biztonsá{!i szabályokat 
be/arljuk, a szolgálatot peditZ balese-
mentese,.•1 látjuk el. Ez a fol!adalom 
minden va.s-uú,s dolf!-OZóra kötelező, 
öntudatos m11nka[ef!11elemmel biztosít
suk tehát a kö:alekedő vonatok bizton. 
Stigát. 

ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPE 
Az egész magyar dolgozó nép több és JQbb munkával, lelkesen készül 

az alkotmány ünnepére. Anrr.wk az alkotm'ányna:k az ünneplé6ére, amely biz
tosítja számá1·a a murn<'áboz, pihenéshez, tanuláshoz való jogot, azt az 
a lkotmányt, mely a szabad életet, e család védelmét, a oők egyenjogúsá
gá,t a irn l lúra vívmánya.;� biztosítja szá.mukra. 

Az alkotmány ünnepére készülnek dol gozólnk. A vasutas dolgozók 
tízezrei az alkotmány ünnepére tet-t felajánlásaikat hozzák előbbre a 
vasutasnapra. Ezzel, az alkotmány ünnepooek jelentősége mégiiokább Jd
emelkedík Egyszerű a magyaráza ia: dolgozóink nagyon jól tudják, hogy 
a vasutasnapot ann,ak az at.,otrnánynak köszönhetik, mely a dolgozó nép 
véde1mében. joga:nak biztosítására született. Alkotmányunk tet1e lehetővé, 
hogy a vasutasok, akik a multban semmlbevett, megalázott emberek volla!<, 
ma har.ánk dolgozó népének nagyfokú megbecsülését, nagy ,pártunk és 
népköztársaságunk kormánya bizalmát élvezók. 

A vasutas dolgozók hálája és szeretete jut kifejezésre most az őszi 
forgalOITif"a való felkészülésben. ez jut kifejezésre a vasutas fiatalok lel• 
kes munkájában, azokban a vállalá.sokhao é6 Mjesitésekben. amit öntuda• 
tos dolgozóink �z all,o'mány ünnepér= felajánlottak és véghezvittek, vagy 
befejeznek a vasut.a&napig. 

U gyancsak az alkotmány ünnepének jegyében mutatnak fel kiváló ered-
• mmyt női dolgozóink, akik al1<0tmányun,k szellemének megfelelően m'nd 

több és több vasutüzemi parancsnoki posztot fog"a!-nak el, s, akik dicsére
tesen jó munkával egyvonalban harcolnak férfitársaikkal. 

A vasutasnapra előrehozott és teljesíte',1 vállalásof< nagy lendületet 
jelentenek éppen a vasutasnappal meginduló őszi forgalmi versooynel< is. 
Azt jelentik, hoJ?y nz alkotmí,ny iinnepének f'sztele'ére folvó munknver• 
seny vasutasnapi lendülete jelentős hozzájárulás a béketábor erejér.ek 
növelés-éhez, s egyben kifejezésre juttatja, hogy mi, magyar vasu'.as dolg<r 
rok méMó m-0d0t1 megbecsü!jü« all<ollmányunkat. 

A vasutas dolgozók megbecsülésének újabb bizonyitéka : 
a „Ki�áló Vasutas" és ,,Érdemes Vasutas'' jelvények alapítása 

A minls�rtanács pártunk javas1a- és .. Erdemes' Va.sútas - jelvény elsó 
tára és a s.rovjet va,;útak példája alkalommal való oda.ítélése a második alapján el fog,adta a „Kiváló Vasutas" 
és .,Erdemes Va�ú!a5" jelvény alapi- vasutasnapon_ augusz1Us 10-én fog, 
!ás.áról sz(iló határozatot. A ,,Kiváló" megtörtiénni. 

Megny11t Nemzetközi Szövetségünk 
Végrehajtó Bizottságának l,ukaresti ülésszaka 

Bulrnrestben megnyílt a Szárazföldi- tet, az olas.z légügyi dolgozók orsd
és Lé giköz"ekedésl_ O-Olgozók Szak• g05, szakszervezetét és Ubangl-Sarl 
s.urvezefel Nemzetközi Szövetsége (Francia Egyenlítő Afn'!<a) közlel,1edési 
végrehajtó bizottságának ii!éGs.za!<a. dolgozóimk szakszervezetét. 

Az ii!ésszak egyhangú határozat- A magyar köz'ekedésl dolgozókat 
�l felvette a szövetség tagjainak so- 1 Gáspár Sándor elvtárs, a Vasutasok 
rába az ecuadori vasufas,.,szakszerveze- Saks.zervezeténd< elnöke képv;seli. 

.,OVD AZ ÁRÜT"-MOZGALOM 
AZ ÁRUKÁROK KIKÜSZÖBÖLÉSÉÉRT 
Az ősz: forgalomra va-ló készülődés 

közepette indították el Budapest
Nyugati pályaudvar vasúti szállítmá
nyozási dolgozói az árukárok kikü 
szöbölése céljából az „óvd az áml"· 
mozR:almat. A VII .  Országos Vasút
üzemi Ertekezleten Bebrits elvtárs 
hel�sel\•e és támogatta a mozgalom 
el 'ndítását és elterje�ztését. Mond
hqtni. a na:gvobb budapesF és vidéki 
állomáso•, máTis csatlakoztak a moz
galomhoz. 

A csatlakozásokból kitűnik, hogy a 
vasutas dolgozók többsége érzi és 
tudja, hogy a fuvarozott áru épséi?;é
nek megóvása közős népgazdaság: 
érdek és minden árukár az egész dol
R:OZÓ nép kára, tehát a vasutasok kára 
is, amely fékezi gyors elóbaladásukat 
a boldoRUlás útján. 

Tö'bb állomás nemcsak csatlakozott 
a moz.galomhoz, hanem versenyre 
hívtak ki más állomásokat, mint pél-

dául a józsefvárosiak a Nyugati pá
lyaudvar dolgozóit, a Dél 'ek a I(clen
főldíeket és a Keleti pályaudvar 
dolgozóit. 

Érdekesen nyilvánulnak meg az 
alkotmány ünnepére és vasutasnap 
tiszteletére tett vál lalások. Például 
Budapest-Józsefváros á l lomás forgalmi 
dolgozói válla.Jták, hogy az áruk m:
nőségi értékcsökkenésének megaka
dályozása végett az élővel, romlandó
val rakott kocs'kat a vonat érkezésétől 
számított 60 percen belü l  beál l íl iák a 
kirakási helyre. A Szolnoki Fűtőház 
dolgozói pedig megfogadták, hogy a 
tűzkárok és a tűzveszély csőkkenlése 
érdekében a kétvágányú pályákon két 
vonalnak egymás mel lett való el
haladása alkalmával a gözszabályzót 
röv'dre zárják. 

Az „óvd az árut''-mozllalom orszá 
gos elterjedése jelentősen hozzájárul 
az őszi szállítások sikeres lebonyolí
lásához. 

AJASUTA$���r 
AUGUSZTUS 8-AN: 
A Vili.s-utas Képzömúvészi!Cl- l.s Ujitó Ki'izititás megnyit{}.sa Budapest

Nyugati pályaudvar kultúri:ermében. déli 12 órakor. 

A UGUSZTUS 10-EN: 
Délclött fél 10 órakor ünnepi nagygyülés 11" Sző;yi-úfi L-Ok�motív Sport-

pályán. 
ünnepi beszédet mond Bebrits Lajos elvtárs, közte./iedésügyi miniszter 
Fel,szólaitnaJz a külföldi küldöti�égek képviselöi. 
Délwtán. 14 órától 19.30-bg a Városligetben felállital.i szabadtéri szín

padon fe/Jépnek: fővárosi müvésuk, a refldörség kultúrcsoportja, 11 Vasuta
sok Szakszervezetének központi ,ének- és tán.cgyiltte.se, pengelós zenekar, vala
mint a MAV sZlitnfóni,kusok, a Landler Müvek és az Eszmki Jármü;avító OV. 
kultúrcsoportjai adnak músort. 

U1<yaneun 12 napon 15 órától a Városligetben férfi és női kosárlabdamér. 
köz& lets-z, röplabdamérközések. sakk-verseny, repülőmodell-verseny, szabad
téri tánc; 

14 órától pedig a gyermekek „észére bábszínház. körhinta, póni-fogat 
áll rende:kezésre 

Délután 15 óra J0 perctől, a Szónyi-úti Lokomotív Sporfpályá11 atlétikai 
verseny; 16.J0 órakor len.gyel.-magyar uasu{'(JlS váiogatott labdarúgó mérkö
c�, 18.15 óralwr- pedig lengye/-nw.gyar vasutas válogatott ökölvívó mér
kőzés /lesz. 

Ugyancsak ünnepségeket tartanak az egyes vasú/igazgatóságok teriJ,. 
, etén a vasutasnap alkalmából szerte az országban, hogy ezzel is emeljé.i 
f én vét és if!le."lióségét ia f!asutnsr1111mak 



. Vasut�sol. ! .A• os.csi· lorgalona sikeres lebongolltásá„al válas,csoljato1' 
a haborús gyujtogatól.nal." a pestis és 1'olera s,csövetségeseinek ! 

Csermák Józset a tapolcai fűtőház ifi-dolgozója 
új világcsúccsal olimpiai bajnok 

,Valamennyi magya:r laptársunk 
buszkén számol be arról, hogy a tapol
c�i fűtőház ifi _dolgozói a, Csermák 
Jozsef, a Lokomotív SE élsportolója 
kalapácsvetésben olimpiai ba,jnokságot 
szerzett hazájának és világcsúcsot á: l í
tott fel 60 méter 34 cm-es dobásával . 

A fiatal Csermák 1949-ben kezdett 
v�rsenyezni, ekkor alakult meg Tapol
can a Lokomotív SE atletikaJ osztálya. 
Most 20 éves. A fűtőházban szeretik 
Csermá,k Jóskát, kedves, közvetlen, 
nemcsak a sportpályán tünt ki, hanem 
a munkában is. Kedvvel tanítja, a 
tapolcai fiúka.\. Ebben nagv öröme 
telik Már kél ízben el akarták vinni 
Csermák Jóskát a Szombathelvi Loko. 
molívba, de nem akarja ötthagvni 
sztlkebb hazáját, a szép Tapolcát. Oz
vegy édesanyjával és öccsével él. 
Edesapja kovács volt. 

Abban, hogy a fiatal Csermák ilyen 
nagyszerű eredményt ért el és ilyen 

kitűnően szerepelt a helsinki ol'mpián, 
oroszlánrésze volt Papp Pál tapolcai 
orvosnak, aki megkedveltette vele a 
kalapácsvetést és ál landóan tanította, 
módszeresen nevelte. Azt üzenjük Papp 
e!vtársnak, hogy továbbra is türelem
mel és szeretettel fogla lkozzon a tapol
cai fiatalokkal, hogy még sok dicső
séget szerezzenek szocializmust építő 
hazánknak. 

Csermáli József Rákosi elvtárshoz 
intézett táviratban jelentette be győ
ze'.mét és hálásan megköszönte azt a 
támogatási, amelyben a párt és szemé
lyesen Rákosi e!vlárs részesítette a 
magyar élsportolókat. 

Az Allamvasulak vezérigazgatója, 
Csanádi György elvtárs táviratilag 
üdvözöl!e Tapo!ca vi  lághírüvé vá :t 
f iát és közölte vele. ho{!V jó munkája 
jutalmául államvasúti föintézövé ne
vezte ki. 

adta 
Alkotmányunk boldog 

jövöt biztosít drá,ga kin
csünknek, a gyermeknek 
is. Ez a boldog, biztos 
jövö vár például a 
szombathelyi n'llpközi 
otthonban játszó, az 
úszómedencében lub;c
koló, napbarnított, oi
dám gyermekseregre. 

a szakszervezet támoga
tásával korszerű bölcsö
dét is nyitottak. Az or
vosi rendelő modern 
müszerekkel és minden 
szükséges felszereléssel 
rendelkezik. Képzett és a 
hivatásuk magaslatán 
álló neve/önök foglal
koznak a gyermekekkel. 

zetlségükkel. szorgal
mukkal. Rendszeresen 
próbálnak a tánccso[!_or
tok, a zenekar és az 
énekkar, ahol csupa 
apró fiúcska és leányka 
szerepel. Sok helyen 
arattak már hata/Inas 
sikert, most lelkesen 
készülnek alkotmányunk 
ünnepére, a vasutasnap
ra és nem felejtik el a 
mozgósítást apró szí
vükkel az öszi forgalmi 
versenyre sem. Ezek a 
kis agitátorok valóban 
elérik céljuk-a/, az öket 
körülölelő lapsoihar és 
megható szeretet mint
egy ki!ejezésre juttat
ják, eleget tesZtlek a fel
nöttek gyermekeik !:.é
résének. 

A felszabadulás óta 
sokat r,á/tozott a világ. 
\Volf ,,nagyságos úr" 
minden kényelemmel be
rendeze�t kastélyában 
Horthyék alatt halk és 
félénk szavú cselédek 
szolgálták a ház urát; 
most mosolygó, fehér 
köpenyes nevelönők fog· 
lalkoznak apró gyerme
keinkkel és kedves, csi
lingelő nevetésük mutat
ja, milyen boldogok és 
önfeledtek az aprósá
gok. 

A szombathelyi ilas
utas dbl[tbtófi sok év
tizedes álma valósult 
meg a vasutas napközi
otthon megnyitásával. 
Hány vasutas anya lé
legzett fel megkönhyeb
büllen, amikor elöször 
mehetett úgy munka
helyére, hogy gyermekét 
biztonságban tudhassa. 

Az otthont minden 
kényelemmel, korszerű 
berendezéssel ellátták. 
Pártunk segítségével ,: 

A napköziben 170 
'gyermekkel foglalkoz
,wk. Reggel, amikor a 
szülők beadják a gyer. 
mekeket, a napközi ott
hon orvosa megvizsgálja 
öket, ami után bö és íz
letes reggeli várja a 
kicsiket. Utána kor
csoportonkint foglalko
záson t•esznek részt. 
1 áték, vers, ének, tánc, 
zene és mesék betami
lása, majd „szabadfog
lalkozás" következik. 
Péterfalvi Róza és Maár 
Margit ízletes és tápláló 
ebédről gondoskodik 
számukra. Mikor elér
kezik az ebéd ideje, tisz
tálkodást végeznek. Az 
ebédnél „ügyeletes" ifjak 
sürögnek-forognak több
kevesebb sikerrel. Ebéd 
után két óra pihenés, 
utána uzsonna. 

A napközi otthon kis 
kultúrcsoportja már or
szágoshíríl. Ezek a kis 
csöppségek példát mu
tatnak a nagy kultúr
csoportokn.ak fegyelme-

A nevelők jó munká
ja, de különösen Tóth 
Mária elvlársnö, a nap
közi otthon és kultúr
csoport vezetőjének elő
relátó és eredmén11es 
irányítása dicséretet ér
demel, mint ahogy nem 
feledkezhetünk IM{! a 
szülői munkaközösség 
támogatásáról sem. 

A szombathelyi r,as
utas napközi oflhont iS 
a,/kotmányunk adta . . .  

MOZES KAROLY 
a szombathelyi területi 

bizottsáf! kult úr
nevelési felelőse 

Dolgozóink újításokkail és észszerü-
1 

benyujtottai a vasúti főosztály 6. szak
sítésekkel is kiveszik részüket a szo- osztálya újítási bizottságához. Nemes 
cia l ista vasút épí!éséböl. Ebben komoly és Kutasi szakvéleményezök azzal ad
segítséget nyujtanak műszaki veze. lák vissza a javaslatot, hogy módo
töink. Vannak azonban olyanok, akik sitásra van szükség. Ez megtörtént. 
felületes véleménnyel, va•gy az újítások A már módosított javaslatot a kijelölt 
lelki ismeretlen kezelésével akadályoz- munkabizott�ág�ak kellett volna elbí
zák dolgozóink a lkotó kezdeményezé- rá'nia. Ehely€tt a birtokában lévő elözö 
sének kibontakozását. újítási javas!atot tárgyalták ismétel

Ez történt Németi Ernő, Nagy Mi
hály, Csutak Antal és Pásztor Károly 
fázisváltó olajkonzervátor, vízgyüjtö 
berendezésének módosí!ása tárgyú újí. 
tási javaslatával is. 

A sza,kvéleményező Déghi kartárs, 
a 7. szakosztály dolgozója, szakvéle
ménvében a,zl mond ja. liog-y a ,javas
lat megoldása megfelelő. de csak el
méletileg. Azt gyakorlai!ban nem lehel 
m€gvalósílani. Ugyanakkor megem
l íti, hogy a kivitelezés megváltoztatá
sával a:i a kadályt ki lehet küszöbölni 
a gyakorlaiti megvalósítás útjából. Eh
hez azonban nem adott segítséget az 
újítóknak. Szakvéleménye végül is az 
elutasítást javasolja. 

ten s bölcsen félretették a módosított 
javaslatot. A helytelen véleményezés 
k€rült tehát az újító tárgyalásra, ahol 
a javasla,ttevönek valósággal harcolnia 
kellett azért, hogy a módosított javas
latot vegyék figyelembe. Nemes és 
Kutasi, a szakszolgálat képvi�elöi min
den! elkövettek, hogy Sziklait eltán!o
rítsák javaslata mellett való helyt
állásától. Ez a kísérletük azonban si
kertelennek hizo,vull, meri a bizottság 
sorra megdöntötte az átlátszó „érve
ket". 

Abban, hogy az újítási bizottságok 
munkájában, a szakvéleményezés terü. 
!etén i lyen vísszásáP-ok vannak, 
hibás szakszervezetünk központja is, 
mert nem válogatta ki kel lőképpen 
küldötteit, akik képesek következetesen 
harcolni a vasútnál még ma is meg
b(1vó bürokraták ellen. Felv€tödik a 
fel€1össég kérclése a, 6. szakosztály 
vo!t vezetöje, Surányi József elvtárs 
felé. aki nem ellenőrizte a szakosztály 
újítási bizottságának munkáját. minek 
következtében a pályafenntarlásnál az 
újító mozgalom fejlődését a bürokra,
tikus e!bírálás erősen gátolja. De fel 
kell v•tni a ff'lelik�.,. kérdé,«<t a 
vasúti főosztály 1 /1 .  E. e'.vi osztálya 
frlé is, mert nem gyakorol elle0/\rzést 
és nem ad elég se1,sítséget ai szakosz
•ályokhan müködö újító bizottságoknak 
és eltűri. hogy a dolgozók javasla1ait 
bürokraiikusan kezeljék 

Az újítók annál inkább csodá!koztak 
a szakvéleményen, mert a 7/C-böl 
kintjárt műszaki értelmiségi dolgozók 
szóbeli véleményével €1lenk€zik, mert 
a jaivasl atot Jónak ta l álták és már hat 
vil lamosmozdonyon atlkalmazzák is. 

!gy állunk a szakvéleményezés kér. 
désével egy esetben, de vajjon hány 
hasonló eset kedvetleníti el dolgozóin
ka,t az újat kereséstől, az észszerü
sílésektöl, az újításoktól? Nem árt az 
ügynek, ha a 7/C osztály vezetője fel· 
veti a fele!össég kérdését ennél az 
esetnél. 

Több mint egy éve annak, hogy Szik
kii Gyula elvtárs ,újítási javaslatát 

A II. vasutasnap emlékezetére 

UJ bélyeqeket boc.sáto� fd a fflllljy.:r 
posta. 

Ü T K Ö Z Ö  

Mire vezet 

a nagykanizsaiak sovinizmusa 
Nap nap után 

javul a vasút 
területén a 'szol
gálati ágak kö· 
zötli együttmű
ködés. Nem így 
azonban Nagy
kanizsán, ahol 
napirenden van
nak civódások, 
a forgalom, a 
vonla�ás és a 

menetiránvítók között. Eredmény: az 
utóbbi időben három kisebb baleset! 
Tanulság? Ahol sov'nizmus. ott ellen
ség, ahol ellenség, ot� baleseti 

A debreceniek nem sovinisztók 

Nem lehet 
azonban a so
v1mzmus \'ádjá
val i l letni a 
d€brecen i ftltő
ház vezetőit. A 

debreceniek 
ugyanis nagy 
megbecsüléssel 
lek'ntenek a töb· 
bi fütöházra, , 
Ogy vélik, hogy 
azokban jobban megjaví!ják iépeike.l, 
m'nt odahaza. Bernát Miklós debre
ceni mozdonyveze:ö a napokban moz
donya valamennyi rúgóját a Hámán 
Kató fűtőházban cseréltette ki, ahol 
már m\gy lakatos csak a debrecen: 
gépeken dolgozik. Javítsák meg a 
debreceniek munkamódszerüket és sa
ját gépeiket. Ez igazán elemi kérés 
Inkább vegyenek Pesteri pulykakakas!, 
de gépeikkel mégiscsak Debrecenbe 
kéne menni. 

Szomorú tapasztalatcsere 
16 debrecen' 

vasutas dolgozó 
Kálmán Ernö 
elvtárs szak-
szervezeti funk· 
cionárius veze. 
tésével meg 
látogatta Fe• 

,. rencváros állo-
. mást tapaszta-

latcsere céljá;ból. A ferencvárosi 
!önök nem mutatott túlwtt el-
ragadtatást . a tapasztalatcsere iránt. 
a debreceniektől nemcsak tapasztalatot 
nem volt hajlandó e lfogadni, de még 
a küldöttség vezetőjének feléje nyuj· 
!ott kezét sem. A hideg fogadtatást 
mérhetetlen közönv követte. A tapasz· 
fala!csere,megbeszélésl az érdeklődés 
h'ánya miatt meg sém tartották. A ta
pasztalatcsere elmaradt, a debrecen·ek 
azonban szereztek a ferencvárosi állo
máson néhány keserű tapasztalatot. 

A KözlekedésOgyt ·Minisztérium 

és a Vasutasok Szakszetvezetének lapJa 
MeqJelenlk havonta �yszer. 

Szerkes:o•J a szérkesztöblzottság. 
Laptulajdonos: 

a KözlekedésOgyl Minisztérium 
t. Vasúti Főosztálya és a Vasutasok 

Szakszervezete 

Budapoet, Vl„ Munkácsy M1hály.u. 16. 

re•eron, 1 13-887 ·124--893 3 1 3-744 
Ktadóhtvetal: VII •. RJ!kóezl-111 54. 

Szikra !>apnyomda, Budapest. VIII„ 

József.kllrtlt 5. 

relellls ayomdavezeta: KulcsilJ' Mihály 

ll06YAN fZERYEZEH ÉJ ELLENíÍRZÓÍ1 AZ 
ca«jU!Zlut 20-i l,J(h'f ent;r 

A Hámán Kató· fütöház uta2ósze
mélyzetének bizalmihá lózatát úgy épí• 
le!luk ki, hogy a mozdonyszemélvzel· 
nek egy bizalmija van és így négy. 
esel!_eg hat föv€l foglalkozik, akikkel 
egyu!t tesz szol!?'álatot. lgy bőven van 
ideje dolgozólarsait megismerni ne
velni és irányítani. A szolgálatm'entes i döben több figyelmet szentelnek azok
nak a dolgozóknak a nevelésére, akik 
mé!l' nem tagjai szakszervezetünknek. 
Ezeket is elvtársiasan segít ik és azon 
vannak, hogy az új munkahelyüket megs_zeressék és szakmájukat jól vé
gezzek, a munkaversenyböl az őszi 
forgalmi versenyből kivegyék részü
ket. 

E_n a Ságvári DTSZ ifjúsági brigád 
1agJa vagyok. Igyekszem bizalmi mun
kámat kifogásta.Ianul el\'égezni. Sze• 
mélyes meggyőzéssel, ke:lö módon 
megvilágítom a párt- és a kormány
határozatokat. a vasúti rendeleteke!. 
Mint pártunk tagjelöltje, á'.landóan ké
pezem magamat, 

szünet nélkül tanu!rniinvozom a 
szovjet vasutasok munkáját és fel
használom tennelékenységem nö-

velésére. 
A hozzám beosztott új dolgozókat be
�zerve�em a :5zakszervezet tagjai közé 
es lovabbra 1s foglalkozom velük, ne
velem öket. Legutóbb például Szabó 
István csillérl szerveztem be, irányítom 
munka{ársamat és ez a fiatal dolgozó 
teliesílménvél már 130 százalékon 
fe'.ül teljesíti. 

Hálás vagyok pártunknak, alkotmá
nyunknak, mert annyi jogot b:ztosít 
számomra. Eppen ezért az alkotmá
nyunk tiszteletére elindult munkaver
senyben azon na I megnéztem. hogy cso
portunkban miíyen szűk keresztm�t
szet van. majd ennek felmérése után 
megbeszéltem csoportom tagjaival, 
hogy m' lyen vállalásokat tudnak telje
sí!eni. Felhívtam társaim fiqye'mél a 
vasutas nap jelenlöségére. Nevelőm11n
k�m eredményeként a csoport ta!:!'l�i 
párosversenvre hivták a 424-18:5. 
számú mozdonv brigádját és €bben fel
tételként szabták meg. hovv a, alkot
mány ünnepére tett vál lalásaikat már 

a -yasutasnapra előb.bre hozzák és telJesitik. A felajánl á�ba n többek között 5_ száza !ékes szémM!!!iikaritást, az egy k, l�méterre esö javítási köitségek 2 
(1L_erre való csökkentés€, rövid menet. 1d?k al(<a lmazása, ba,leselm€ntes szol� galatte!Jesités, a munkáS'• és személy. vonatok pontos és biztos továbbítása szerepel. 

Csoportom máris 102 százalékra lelj�sft�tte vál_lalását. E felajánlás teljes1�esebe!1 Jo példát mutatnak l.abáth Janos es Födi Sándor munkaérdemr€ndes mozdonynzetők. 
A szakszervezeti biza 'mi értekezleten megkaptam azokat a szemponto

½.•t.. amelvek a vasulasnappaf és az osz1 forgalmi versenyben való részvétellel kapcsola tosak. Eit csoportom minden tagjával  közöltem. D€ eZ1cl �en:i_ elégedtem meg. Naponta ellenorzom, hogy a csoporttagok eleg€t t�sznek-e vállal t kötelességük,-rek? Na gyon jól tudom, hogy 
minden . vá'l:tlás a':"yit ér. ameny-ny,t vegrehaJtunk belöle. Az első ,·a,,utasnapon R.ák.osi e'v'lársnak tett fogadalmunkat becsületesen betartot!uk. Tudjuk, hogy az adott szó a k?�mun_is_tá_� szava - szentség'. 

Egyem ag1lac:omat vonatunkvéaá: lo
másán is  folytatQ!ll és megmagyará
zom, hogy mit jel€nl a tiibb és jobb 
munka a dolgozók bo: dol?\llása, a béke 
védelme, a csa!ád jövője szempont
jából. 

Egy hónapban több alkalommal 
érintkezem műszaki felügyeleti 
közegekkel. azok tanácsát' kérem és 
nem nyugszom addig, míg munkámat 
'ki nem értékelik, hogy a csoport tag-jai 
!udomást szerezzenek a verseny állá
sáról, s az ese!leges aka,dályokr<\I. 

Ugyanígy csoportom tagjai is meg
beszéln€k velem mindent s arra töre
kednek velem együ��. hogy kiemelkedő 
eredményekkel ünnepe!jék a második 
vasufasnapot és jó alapunk lee-ven 
nz eléri eredmény. a most induló őszi 
forgalmi verseny küszöbén. 

Adler Sándor 
fütö, bizalmi. 

· Hámán Kató fűtöház. 

Augusztus van már, de a 7. és 8. szakosztály vitája miatt 
nem kap üdítö italt a mozdonyszemélyzet s 

A va.súli főosztály még május 27-én 
rendeletet bocsátott ki az uta:zósz€
mélyzel üdítő i tal lal  való ellátásáról. 

A szakszervezet ismétel!en sürgette 
a rendelet gyakorlati végrehajtását, de 
a dolgozók még máig sem kapnak 
üdí!ö italt a,zért, mert a 7. és a 8. 
szakosztály még mindig azon vitat
kozik: kinek kötelessége arról gondos
kodni, hogy a mozdonyszemélyzet az 
üdítő italt a kijelölt kezelöállomáso
kon megkapja. 

M;, az Esz,aki Járműjavító OV. dol
gozói, kultúraktivái átérezzük a vas
utasnap jelentőségét. Tudjuk, hogy 
ezen a napon indítjuk mea harcunkat 
az őszi csúcsforgalom sikeres lebonyo
lításáért. Ezen a napon kezdödik a 
vasutasok öszi versenye. Az alkotmány 
ünnepére való készülödésünket, a,g;
tác;ónkat éppen ezért úgy szervezllik 
meg, hogy a versenylendület már a 
vasutasnapra csúcspontját érje el az 
augusztus 20-i vállalások tekintetében. 

Hogyan készülnek üzemeink kultúr· 
1JJktívái a oosutasnapra? Nem kétséaes, 
hogy a koreai műszak alatt elért ered
ményeink segíte11ek bennünket, s mint· 
eg,11 előkészítették a talajt a sikerre. 

Kultúraktívá;nk már napi munkáju· 
kon keresztül elösef!ílik a termelésben 
mutatkozó hiányok kiküszöbölését. 
Erre igen alkalmasak a csasztuskák, 
amit sikerrel használunk. 

Nagyon ;ól tudjuk, hoa.tJ a kultúr• 
aktíváknak élen liell járniuk a ver
senyben ís, éppen ezért valmnenny;en 
felajánlást tettünk a termelés fokozá
sára és vállaltuk, hog_q 

az alkotmány ünnepére tett fel· 
ajánlásainkat már az öszi forgalmi 
verseny beindításának napjára, a 

1 vasutasnapra teljesítjük. 
Kultúrcsoportjaink t,agjai népnevelö 
munkán keresztül tudatosítják az 
Országos Vasútüzemi Ertekezlet /u,/á· 
rozatait, az őszi forgalmi versen,1/be 
való részvétel fontossáaát és ezzel 
elókészWk a dolgozókat a nehéz fel
adat megoldására. 

Mi, nyugodtan állunk a dolaozók 
elé. Nyuf!odtan dicsérjük és bíráljuk 
őket, hiszen kultúraktíváink élenjárnak 
a termelésben is. Itt va11 például 
Maricza József; sztahanovista és Besz· 
terczi rJillanyhegesztö, akik nemcsak 

A két szakosztályvezet5, Tölgyes és 
lind11er elvtársak úgy látszik nem ol
vasták Horváth Márton elvtárs beszá· 
molójál, amely 1952 június 27-én hang
zott el pártunk központi veze!öségl 
ülésén és továbbra sem fogl�lkoznak 
érdemben ezzel a kérdéssel. Pedig leg
főbb ideje volna már, hogy a Munka 
Törvénykönyvében lefek!etett jogokat 
a vasúti föoszlály marúléklalanul biz
tosítsa a va1sulas dolgozók számára. 

a termelésben járnak élen, d� kivá/6 
kultúrmunkások is. Valamennyi cso
portunk új müsorszámmal készül a 
vasutasnapra. Szí11játszóink teljes egé
szében felhasználják a kiadott vas· 
utasnapi műsorfüzetet, amely igen 
nagq segítséget ad. Lelkesedéssel ké
szülnek „A harc közös" címü jelenet 
bemutatására, amel!I megérteti a né
zövel az „500 kilométeres"-mozgalom 
fontosságát, de ugyanezzel az örömmel 
tanulják a „Bürokraták mef!térése" 
cimü vidám jelenetei ís, amel,q jó 
nevelöhatású. 

Kulttírcsoportjaink n1JJgy feladat 
előtt á,f/nak. Rész/veszünk Budapest
Keleti pályaudvari kultúrvár?terem 
fe/avCDlási ünneo.ségén is. A Fú�oszen_e
karunk pedig augus�us 9 es 10-en 
szórakOZJ.atja a dolgozófw-t. Tán�cs�
portunk s,em rest. Uj szamokkol ké�ul 
a vasutasnapra. Enekkarunk pecug 
szorgalrnaisan tanu!, hogy szégyenke• 
zés nélkül állhasson a vasutasnapon 
az ünnnepló dolgozók elé. 

DEMETER ISTVÁN, 
az Eszaki I árműjavitó OV. 

rúgókovács-mlihelyének 
dolf!OZÓjlJJ 

Sztrájkolnak 
a tuniszi francia vasutasok 
A tuniszi vasutasok sztrájkba lépteit 

tiltakozásul egy szakszervezeti vezető 
elbocsátása ellen � jelenti a „Ce 

Soir". - A hatóságok a július 16-i 
sztrájk mee-szeryezése m;�fl felfügg-esz
tették a Sfax-Gafsa-i helyi vasutas 

szakszervezet főtitkárát. A vasútvonal 
francia vast•tasai azonnal ha(áridl'i 
nélkül; sztráikba léptek, tiltakozásul a 
megtorlás ellen. 
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A második vasutasnapon - a számadás és fogadalomtétel napján - megfogadtuk: 
gyozelemre visszük az őszi nagy szállítások ügyét 

A másodil< vasutasnap a vas- �r."::.-"a����•�:�t=,k�X
6z

-
ut a5 dolgozók számára· újabb 
seregszemle vo:t, aho! 7zam�\ - írja többek között. /(o,aács 
a dlak el\·égzetl munkaJukro, Lász ló Kazincl>arcikárót írt köJ. 
pártunknak. Rákosi e. dársnak. teményében így figyelmezteti a 
Ezen a napon számol\unk be vasula dolgozókat: 
az első magyar vasutasnapon, ,,Uqy védd a vasulat, t,oqy az Is 
Rákosi eMársnak tett !ogadal- a tiéd! 
munk teljesíté,érő'., az elmúlt Ti�sz";'.

"ek Mlnd.n p•r""'1 
esztendő küzdelmeiröl és gyö- Feqyelmezett Jd munk,ddal wdd 
zelmeiröl, mi ,t ahogy beszá- a békét, 
mottun.k a még mindig fennál ló Pártunknak, n'1>Unknllk -tano.llOI 
hiányosságokró: és nehézs�- vele!" 

j!einkröl is. A rnsulas dolgozok Ezek a Jev-elek. egyben megmu
nacry ünnepnapján azonban tatják, azt is. hogy a magy_ar 
ne�csak az elrrn l t  év munkáját nép mind szél�ebb rét�ge . ,�
értékeltük, hanem új fogadalmat meri fel a vasu!J munka ielento. 
tettü�k pártunknak és forrón segét. a vasutas dolgozók '!'un. 
szeretett Rákosi elvtársunknak, kájának rendkívül fo.1tossagat. 
hogy az i dei nagy ő,zi szál l í- Dolaozóink  a figyelemért és 
tási feladatokat gazdaságosan eí isme;ésért szerte az ország· 
vcgrehajljuk. ban azzai válaszoltak, hogy 

Együtt ünnepelt velünk az a vasutasnapot a nsúti muo-
egész magyar nép. Érezlük, ka ünnepévé avatták, eme-
hogy a párt, Ráko;;i /1\ályás lyet jobb és több munkával 
elvtárs és népközlársaságunk 

tettek emlékezetessé. 
kormányának szerelő gon dosko: 
da�a mellett minden dolgozo A békevonatok százait indilotlák 
megbecsüléssel és szeretelle, eze11 a napnn és a·z a 1 kolmá•ny 
övez bennü �kct. Ezen a n�pon ünnepére tett I á  "a l ások befeje-
1�mét kifejezésre jutott, hogy zési idejét már a vasutasnaprn 
,ni, vasutasok nem ál lunk egye- e:örehozták. ! gy fejezték ki a 
dül, hogy eay nagy csa:ád be- párt. Rákos' elvtárs és a kor 
csült tagjai vagyunk. mert ve- mánv iráni érzett hálájukat. 
lünk \'an és ,egít bennünket a \'asula,ai 1k nem [e'.eJtetlék 
dolgozó magyar nep, el a mull m<'j!'a'!tztatása ·• ,  a iel-

Ezt a szereletrt. megbersü!ést. szahadu'.J előtti fa;iszta rc,;im 
és et\'társi támogatást fejezi•� báná:>mód 1át. Glénken él emlé
ki Budape.lcn éppúgy_ minl a kezetükl>en, hogy amíg a ma
\'ldéki ünncoségeken a ho�véd- crvar \'a-utasok ma szal>adon, 
ség, az Al lamvéde'.mi Hatóság. ;';iegl>ecsülve, kitünleté-sl>en Té
a rendőrség a laku'alainak kii' - szesülve é i ' k  egy szabad ország 
d6il-égei, a kinti üzemek dol- f iainak bol dog életét. azalatt a z  
1;ozóinak lelkes rész\'lélele a imperial ista országok vasulasai 
Yasutasnapi ünnep.ségeken. Er- élel-halá ,  harcot vívnak elnyo
röl lanuskodik pé'dául a bánvá - móik el 'en. legelemibb jogaik 
szok leve'e, ameh·ben ígé véde,méért. 
rctet te,;znek arra, hogy megfe
lelő mi .,ooégű szénn,el segítik a 
vasuta,okat az öszi csúcsíorga
lom idején. Vagy pé' dáu! Maro. 
sá l\\ihályné, a lágymánvosi 
Dohánygyár szivarkagyártó 
sztahanovistájának levele, 
amelyben bejelenti, hogy a do
hánygyár dolgozói a vasutasnap 
tiszteletére, augusztus 8-án vas. 
utas műszakot tartanak és sok
sok 1 e\'él, távirat, ame lyekl>en a 
kinti üzemek dolgozói sok s'ken 
k ivá .,nak a vasutasnappaJ meg
induló öszi csúcsforga lom sike
Tes lebonvolílásához. !(esz/helyi 
Lajos, a Rákosi Mü,·ek dolga· 
zója hosszabb versben köszönti 
a vasutasokat: 

„Ahogy véres, romos emlékek 
Után Jöttek a sz.abad napok, 

Ezt bizonyítja például R.. 
Tourt1JN1ia;n,e elvtársnak, a fran
cia va,utasok szövetsége lölit
kárá.1ak leve:e, amelyben beje
lenti, hogv „olyan okokból, ame
lyek teljesen /'üggetlenek a mi 
ak(1;fatunkló!, és amelyek a 
francúz kvmuinynak a szakszer.. 
:uJzelek e'.len ,noitott /egulóbbi 
támadásának tuíajdonítható" -
nem tudnak résztven.1i üane· 
pünkön. Tournemaine �l\'lárs, a 
francia szervezeit vasutas dol 
gc.•r\', nevében l�gjobb kívánsá 
gait küldte a magyar vasuta
soknak és azt kivánja, hogy mi
nél e!öbl> váljanak valóra cé!ki 
tűzései .1k. amelyek a szociaJíz. 
mus építése, a !>éke megvédése 
jegyében fejlődnek. 

Nagyszabásií ünnepségei az egész országban 

Az clsö \'asulasnaphoz ha-son
lóan, augusztus 10-én, a máso• 
dik magyar vasutasnapon nagy
szabású és •� Ikes ünnep;égeket 
rendeztek az ország , alameny

nyi városában és mindazokon a 
szolgálali helyekea, ahol na
in obb lélszámú rnsutas do'go
zik. Az ünnepségeken vasula
saink közel fele számban vettek 
részt. Hala:mas lömegek vonul
tak fel • különböző igazgatósá
gi székhe'yeken és vasuti eso
móron\okon megtartott nain·· 
g,ülésekre. A budapesti vas
utas stad;onban löbl> mint t 7 
ezer dolgozónk , onu,t fel fe
gielmezetlen, le:kese .,. A nagy-
i!'' üléseken éppúgy, mint az 

utána rendezett ku:túr- és 
srortmüsorokon, utcabálokon a 
dolgozók családtagjaikkal együtt 
vettek részt és még jobban 
emelték az ünnep fényét. 

zó népünk minden öntudatos f' át 
áthatja a béke megvédéséért, 
ötéves tervünk végrehajtásáért 
folytatott közös harcunkban. 

Az igazgatósági székhe lyeken 
egésznapos programm . a:apján 
rendeztek ün.1epségeket és hogy 
megmutassák, hogy 

& nsutasnap a tcnnelö
munka, a vasúti munl<a meg
javítását szolgáló nap is, 

sokezer békernnatot indítottak, 
és szorgalmas munkával !e:dí
szítefük a vonatokat és  az ál 
lomásokat. Kifejezé re juttatták, 
hogy ez a nap az ö,zi forga!om 
megindulásának napja és a l>é
kevonatok m,ntegy bevezetoi az 
ezután következö nagy szállí
tási !e.adatok tel.jesíléséért ví
vott harcnak. 

_Az ünnepségeken megjelentek 
partunk, a rokon szakszerveze-

A második magyar vasutas- tek és számos tömegszer,ezet 
nap az egész magyar nép vezeföi. Ott álluk a honvédség. 
ügi évé vá:t. A vasutasnapi ün- rendőrség, a tanácsok, a terme· 
ner,égeken ki fejezésre jutott az löszövetkezeiek. a kinti üzemelt 
ország többi do·gozói és a vas-

, 
küldöttsége· . A honvédség rész

utas do;cr<>zók közötti egység, ,éte'e és teshéri segítsége a 
az az C:;zánlsag, amely dolgo- rendezvén)ek munkájában, még 

jobban 1-ud a!osította dolgozóink- totta meg Gáspár Sándor elv
ban azt a tényt. hogy a társ, a Vasutasok Szakszerveze
vast1t és • nép/10dsere,r édes lének elnöke. 
testvérek, a vasút a népfu:,d.se- A ki á l l ításnak értékét csak fo
reg te toéröccs,e. Ezl dolgozóink kozza az a lény, hogy az itt 
a2,zal is i gyekeztek bizonyitani ,  kiál l ított művészeti a lkotások a 
hogy fokozott munka·fegyelem- termelő munkál>an való hel) tál
mel ,  és pél dás, katonás !egyel- lás mel:ett szii ettek meg 
mezeltséggel segítették e lő a mondotta beszédében. - A ki
második vasutasnap sikerét. ! á l l í1ás nemcsak a termelés és 
Megá•i , ap ílhaló, hogy • buda- újítás vonalán elért eredmé-

Stojan Stojanov a aolqár A.l lamvasutak vezériqazqatóhefyettese a 
bolqá.r vasutasok üdvözletét tolmácsolja a vasutasnapi naqy• 

avühi-s•n. 

pe3ti és vic'�ki Tendez1ényd, 
még s,keresebbek \ oltak. m;nt 
az  e'.sö vasutasnapon. Ei isrnerés 
i l :etí azokat. a vasutas dolgozó
kat, aki k a második vasula.,nap 
ünnepének fényét jó szervezési 
mu .1kájukka 1, odaadó és tevé
keny részvételükkel. kiemelkedő 
dísÍítö munkával emelték. 

UgyanC6ak jo munkát végez-
tek országos méretekben 
am:nt ai;ról Molnár I.tván tu-

nyeink egy részét mutatja b�. 
de megmutatja all í , hogy nem 
egy sztahano\'i ,ta ,a,ula; vé
gez; a h'lJ 1 túriorradalom területé,, 
kiváló munkát. A k ili l l itás újabb 
eről ad  számunkra a harc s ke
res fol) tatá�áérl, pártunk veze
tésével ·a vasutas újílók és é-sz
szerüsítők ellenségei ellen . Az 
'l'gyültes kiál l ítás, a vasutas 
képzőműl'észet és ú j íló-mozga.
lom reprezentánsainak l>emuta
tója pedig segíti a vasutasnap
paJ meginduló osz1 szá l i itási 
leladatok sikeres 1·égrehajlását. 

dósiiónk beszámol - az Utas· 
ellátó Válla'at dó!g:ozói is, akik 
h' bátlanul, gond an  látták el 
vasu1asaink ezreinek , élelmezé
sét. 

Sok \'asutas dolgozó, szlaha
.1oyista tek intette meg tüzete

Vasufas képzőművészeti sebben az ú.j ító-k ál l ílást. ahol 
, , ., , . , , , tapaszta latcserét folytattak. A 
es u11fok1a/11tas nagysikerü k iá : ításon egyébként 

A második vasutasnap a lkat-
, 

több vasutas k€pzömü1é6z a l ko
m_ából _ ':1e�:e�de�e�� . képzőmü- lását része,ílette a bíráló bi
veszeh es uJíto-k1a1 ,tast augusz- zottság el ism,-résben és több 
tus 8-ái,1 dé:után 5 órakor nyi- l kép cseréli gazdát 

E/só izben adományozzák a „kiváló vasutas" 

„és érdemes vas utas" jelvényeket 

Auj'..Usztus 9-én ,szerte :iz OF· 
szág'l'ían foillalódtak a vasutas 
napot be\'eZ�lö ünnep�égek. A vi
déki nagygyííléseken hata lmas 
l,elkesedés közepette nyujtották 
at az el ·ö ízben adományozott 
,.Riváló vasutas" �s „érdemes 
vasutas" je;vénqeket. Buda
pesten a Lenin-köruti J\lAV 
Anyaghi\'ataJ kul túrtermében 
kerü't sor a a termelésben 
élenjáró vasutas dolgozók kitün
tetési ünnepségére, ahol Bebrits 
Laj06 elvtárs, közlekedésügyi 

miniszter átnyujtotla 40 vasutas 
dolgozónak a 1'\ag1 ar ;\épköz-
tá rsaság á lla l  adományozott 
magas kormányk:tüntet�seket 
Ezt kö1·e(ő_n került sor az új kL 
tünlet<'si jelvények ün.1epélyes 
áladásúa. A ielenlévők nagy 
tapsa közepette nyujtotlák át a 
miniszter e'.vtársnak elsőként a 
,.kivá:ó vasutas" jel l·ényt, majd 
Bebrits elllárs adla át a jelvé
nyeket s a 1·e:e járó pénzjuta l 
mat  kiváló vasuta,ainlmak. 

Színpompás nagygyiílésen tesznek új fogadalmat 

Rákosi elvtárs nak dolgozóink 

Augusztus 1 0-én reggel 8 óra - Imre elvtárs, a Va�útpolitikai 
kor az ecrész országban megkez- Főosztály vezetője, Gáspár Sán. 
dödtek a második mal!va r vas- dor elvtárs, a Vasutasok Szak
utasnap ünnepségei. A hazánkba szervezetének elnöke és Csanádi 
érkezett külföldi vasutas küldöl. György elvtárs. az Atlamvas
tek. a· vasút vezetőivel megko• utak vezérigazgatója koszorúzta 
szt>rúzták a Gellért-hegyi szov- meg az emlékmíh•e\. Ezután a 
j_et höai emlékmiívet. A szovjet Csehszlovák Képközlársaság, a 
es ma!l'-ar himnusz elhanl2'2ása Kémet Demokratikus l(öztársa 
ulá-n elsönek Prieszol József ság é; Norvégia vasutas klil. 
e:vtárs, � közlekedésügyi mi-

1 
döltei, valam'nl a leng,·el ,·as 

nisz1.er el7?. helyette-e hel yez'.e u(as sporlo!ók he'yeztek kosza-
el koszoruJal, maJd Bognar rut az emlékmü talapzatára. 

Reggel 9 órakor megkezdő
dött vörö� é5 nemzetiszín ü lo
bogók alatt a v.asutas dolgozók 
ezreinek le lvo.1ulása a Szönyi
uti új Vasutas Stadion , felé. A 
dísztr;bün mögött zöld növé
nyekke1 körülfonva Lenin, 
Sztá l in és Rákosi Mátyás arc
képe, fö:öllük ez a, felirat: 
„Elóre pártunk ve�lésével az 
öszi forgalo·n sikeréérl!" 

A nagygyűlésen megjelent 
Beórils Lajos elylárs, közleke
dé,ügyí miniszter, Czotlt1er Sán
dor elvtárs, bánya- és e,1ergia 
ügyi miniszter, Bata Isl\-án 
elvtárs altábornagy. a Magyar 
Néphadser� vezérkari főnöke, 
Prieszol József elvtárs, a köz
lekedésügyi IT'iníszter elsö he
lyettese, Bogt1ár Imre elvtárs, a 
Vasútpolitika i  Főosztály veze
tője, Gá,pár Sáador elvtárs, a 
Vasutasok Sza kszervezelének 
elnöke. Csanádi György elvtárs, 
az  Allamvasutak vezérigazga 
tója, a kü:földi kü:döttek és so
kan máwk. 

Pattogó indulók ülemére a 
vasutas dolgozók ezres tömegei 
zá rt sorokban elvonulnak a 
dísztribün e.ölt. Női Yasutas 
díszszázad •,1yilja m<'g a mene
tet, majd egymás után lépnek 
a V.rsuli Tisztképző lsko:a, a 
Gazdasági és Műszaki Akadé
mia Yasulas tagozat�nak ha: J
ga[ó:, a .\\agyar Rr?ülö Szövet 
ség vasutas ré:)tfeg.e. az á : lo• 
mások, a jármüjal' í tók, lütöhá
zak, az Cttörö \'a:.út. a MAY 
Kórház dolgozói családtagjaik. 

kal, a vasutas sportolók. Egyre 
jobban benépesednek a tr ibü· 
nök, a sok új, letszetös kék 
egyenruha tengerében olt látjuk 
színfoltként iel vi lanni az útlö
rök fehér ingeit. a sok dicsösé• 
get aratott vasutas olimpikonok 
vi ;ágoskék kabátjait .  Sok élen já
ró vasu1as zubon1 át díszíti az 
előző nap kiosztott kivá ló é6 
érdemes vasutas jelvény. 

A feivonulás végén Bognár 
l mre elvtárs nyitotta meg a 

nao-yayülést. Bevezető szavRi 
után "azok a va•sutas dolgozók 
léptek az emell'ényre, aki k  az 
ország vasu!.asainak üdvözletét 
tolmácsol ták a nagygyűlés rész• 
vevőinek. azok a dolgozók, & kik  
Rákosi elvtársnak küldött vas• 
utasnapí fogadalmakat hozták 
békevonataikkal  Budapestre. A 
magyar 1 asuta,ok fogadalmát 
Falvai Ferenc forgalmi szolgá• 
lattevő tolmácsol ta·. 

„A vasutasnap a számadás és 
fogada;omtéfel 1wpja - mon• 
dotta. - Ezért most büszkt!n 
jelentjük drága Rákusi elvtárs, 
hogy tavalyi fogadalmunkat az 

ellenséggel vivolt harc tüzében, 
óecsülelteL valóra válloltuk. 

E{lyemberként me{lfOJ!adiuk. 
hO.f!,.IJ pártunk vezetésével, a hős• 
szóvjet t'as •1tasok mw1/wmód
szereinek alkalmazásával, nap 

nap- u!-án úiu;t ir&v ... l �t15zedel. 
mPskedünk a neftézséaek felelt, 
Mélységesen átérezzük, mit je
lent az adott szó, a pártnak, 
Ráko,i elvtársnak telt foga. 
dalom." 

Ha a párt segítségével be csületfel vegzik munkájukat 

vasutasaink, biztos a győzelem 

A fogadalom felolvasása után 
a vasutas küldöttek felkérték a 
minisztert, hogv fo1?adalmu kai  
es a vasuta, dolgozók ajánde
kát - a leP'újabb tipusú vii!any
mozdony model ljél'el d ísz ített 
zenegépet - juttassa el népünK 
szeretett vezérének. 

Utána Bebrits elvtárs szólt a 
vasutas do.gozókhoz. Beszédé
be., az  e lmúlt  év gyözelmeiröl 
emlékezett meg. majd r�mula• 
lott a rra, hogy milyen fela datok 
várnak a vasút doigozóira• a1 
idei őszi csúcsforgalomban. 

Egyik legfontosabb követel
mény a fegyelem megszilá rdílá. 
sa. az utasítások pontos teljesí
tése, a mi elősegíti a baleset
mentes közlekedést - mondotta 
többek között. - Tovább kel l  
fej leszteni a ·  vasút műszaki be
rendezését. Szükséges, hogy a 
vasutasok pol itikai színl'ona:a 
még magasabbra en:elkedjen . 
A megbúvó jobboidali szociál . 
demokratáka t árta lmatlanná kell 
ten .1i, 'e  kell leplezni a k 1eriká
J is ri,.rkciól. Beszédét így fejezte be: 

Vák Közlekedési Szakszervezeti 
pozsonyi szervezetének el nöke 1r 
csehszlovák vasutas dolgozók, 
ütto Seeger elvtárs, a Német 
Demokrat:kus Köztársaság vas
utas szakszervezetének elnöke a 
keletnémet vasutas dolgozók és 
"-:yugat-Xémetország l>ékéért 
harcoló vasutasai, Lund R.oa·. a 
nor\'ég \'asufasck Stojan S!o

janov elvtárs. a Bo'gár Allam
vasulak vezérigazgatóhelveltese 
a l>olgár vasutasok. végül Eli
sabela Garas elvlársnö, a buka
resti ,.\'örös Gril'ica" vasúti fő. 
műhely sztaha�ovista esztergá 
lyosa, a· Román Népköztársaság 
vasutasa inak meleg, testvéri ü d
vözletét tolmácsolta. 

Ulá 'la a pró vacsutasok tüntek: 
fel a dísztribünön - úttörövas
utasaink; mindegyikük kezében 
nagy csokor virág: nevükben 
Szuluinszki É,·a· üdvözölte a 
,.felnőtt" vasutasokat. 

Az ünnepi nagygyü'és Bognár 
Imre eldárs zárószavaival ért 
véget. 

A \'asutasnapot ünnepi dísz-
- A mai napon a párt és eoész e!öadás fejezte be az Al latkerti 

dolgozó népünk a vasuta�kra Szabadtéri Sz ínpadon. 
tekint. üdvözletüket küldik ne- A második magyar vasulas-künk és ebben az üdvözletben t k "  nap ünnepi programmja ezzel �z i-s er·k tőlünk, hogy még végéhez ért. Do'.gozóinkna k  iobb munkát végezzünk, még újabb erőt és ú jabb lendü.etet lokozo_ltabban harcolJ'unk a 

k kölcsönzött a második magyar me�?�e edetl feladatok meg- t A · l n ' k  oldasaert. Ahogy az  e:múll éY-
vasu asnap. par ' "a ·osi e v· 

b�n lel jesiteltük Rákosi e!I'-
t�r?

1 

és kormániunk megbecsülé
tarsnak lett fogadalmunkat es· 

setó övezve meg kell mutatnunk, 
b hogy harcba lendülünk az őszi üszkén, ielenttiettük, hogy \'ég- �súcsforgalom győzelméért. hez�ittuk . min da :t, amit ígér- J\legtartjak Rákosi elvtársndk t':n k. uin anolyan odaadó mun- tett fogada'.munkat. Minden csekavaJ kelJ telje,.ítenünk a most lekedetünkkel, minden akara-1:tt_ logada·lmaka: · is. füt kéri tolunl'. . pártunk. kormányunk, 

tunkkal küzdünk fogadalmunk 
ezt ken a hozzánk kü!dött üze· valóra,·á l tásáért. legyőzzük az 
netekben dolgozó népüok. Ha er��ményeinkre förö el lenséget, 
vasutasaink a párl segítségével s'.': 1 lard mu_nk�fegyelmet lerem
szeretette:, lendülettel, becsület- tunk sor�mkoan. hogy \.%3 
tel végz;k munkájukat, akkor

i 
?�gusztu;_aban . te_lemell fovel 

bizto, a győzelem. Je enthessuk: t_elJes,tettük foga-
. da munkai, g}oze!emre vittük az Ezulan Anton Bala.s, a Szlo- őszi nagy száHilások Üg} ét. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKAÍÁBÓL * A YASUTASNAP1 50.000 .farinttal húzták ki FOBIZOTTSAG 

Az október �özepén induló új oktatási év 
előkészítésének legfontosabb láncszeme 

,zúton mond köszönetet azok
nak a vasutas dolirozóknak, 
szervezeteknek, aki<, IIL ame
lyek jó munlcái'-"kal tevé-ke
nyen és ecedméoyesen Mri-f>et. 
tét< tlö a má.wdik mairyar va• 
sutasnap sikerét. 

a tervkölcsönsorsoláso n Kiss Mihály kötvényét 

a propagandi sták kivá logatása és kiképzése 
A propagandisták kiváloaatása I vasút területén által ában helyesen történt A pártszerve

zetek saját tagságukból a képzettebb elvtársakat. pártiskola!, káderképző tanfolyamot végzet
teket, oktató- é5 vezénylőtisztekét, oktatási tapaszta:atokkal rendelkezőket jelöltek propigandisui ta,nfolyarnokra. 

lem lazasága ,  a szolgálati so- Me�ngedhetetlen �s párlprop•· vinizmus, a női munkaerő le- gandistához méltatlan, hogy a becsülése elleni aktív harcra ne- tanfolyamokra felkészületlenül, velni hallgatóikat. A pártsz�r- vagy egyál talán ne menjenek vezetek ilyen el járása a prc,- el. mint Győrben.  Záhonyban .  

Az Ésmi Jiraijawltí 
élizeni Hlpríi here� .. a haradi 
negyedéwi len tilteljesitériért 

pagmdamunka lebecsülését, a Fokozni kell a, hal lgatók kiklerik�lis _ reakció, .a . szo_ci ál - válo!latásának ütemét is, an�l demokratlzmu"'. e_ll�ni 1_deolo��a1 kii ! .  hogy ez a m;nöség rová har<:_ mew1emerleset b1zony1t1 a  sára menne. Fel kel l  számolni :ob)l �artszervezet nem vett<' a helyenként nagvmérlékb-en 

Magasbanyúló ötágú fényes 
csi l l ag- jelzi, hogy az eszaki 
Járműjavító OV. dolgozói jó 
munkájuk eredménveként el
nyerték az Elüzem-dmet. Jól _választották ki pártsze,v�zete1�k a DISZ-propagandi.;takat 15. 26-27 éves, oktatás, tapasztalatokkal rendelkező ké;> zett elvtársakat adta.k át ü 

�ISZ-nek az Északi Járműjavitoban, Szolnokon és sokhelyütt. Ez !s bizonyítja, hogy megér
tették Farkas elvtárs Je-gutóbbí 
beszédét, benne a Sztálin-iM
zetet: ,.az ifjúság a mi jövönlt, 
a ml reménységünk . . .  " 

elegge flgyelembe 
I 

mutatkozó elmaradást. A mis-
az oktatás sajátos vasúti kolci (e:•zllatóság t�rületén 

• , egyes partszervezetek meg meg szervezet, form61t, sem kezdték a ha!lg-atók kivá 

Je!iemző e szorga!omra, hogy 
az el mu lt évben még 53 nap 
kellett a mozdonyok javításá
hoz, ma átlagosan 33-35 na
pon belj.il e:hagyják az üzem 
kapuit a fényezett, javított moz
donyok, hogy segítsék az őszi 
forgalom lebonyoiitását. 

A propagandisták egy rést<' 
kéthetes egésznapos, zöme pediir esti tanfolyamon készül " jövőévi pár!Öktatásra. Több 
pártszervezetünknél 

megalkuv6st 
tapasztaltunk, 

például a forda-szemináriumo
kat és így nem elegendő a ja
vasolt propagandisták száma. 

Ugyancsak több helyen el6-
fordult, hogy túl· sok olyan elv
társat küldtek előadóképzöre, 
akiknek nincs gyakorlatuk a 
propagandamunkában, Debre
cenben van olyan esti tanfo
lyam, ahol 25 ha,llgatóból csak 
négy a régi propagandisl.a. 

A pártszervezet nem vette 
figyelembe, hogy propa• 
gandamunkával elsősorban 
azokat az elvtársakat kel l 
megbízni, akik már gyakor-

például Debrecen állomáson, latra tettek szert az elmélet 
ahol nem küldték kéth�tes isko. tanít'ás«, a nevelőmonka te-l ár_a .•� _elvtársaka� a nagy őszi rén. 
szall1tas1 feladatokra hivatko1- Azok • pártszervezetek, aho! Y�- N_em értették meg, hogy a ily<m hibák fellelhetők, vizsaálJol kepzett propagandista ok- ják felül a kiválogatott pr.;'patató-, nevelőmunkája az ősz.í gandislákat A h iányzók pótláforgalom lebonyolításában nagy sára, a nem megfelelők helyett segítséget jelent a pártszervez"e a legképzettebb, ta,paszt.alatoktek számára. kal rendelkező, esetleg m aaa -Egyes pártszervezetek felüle- sabb szakmai tanfolyamot végt� kiválogató munkája miatt a zett elvtársakat kell propaganpropagandisták közé nem me"· damunkával megbízni. 
felelő elemek is bekerültek. A A kiválogatásban mutatkozó Szombathelyi Jármiíjavítóban hib:ik kijavítása mellett a pártolyan egyént javasoltak prop!- csoporlbizalmiak segítségével 
l?andistának, aki a klerikálls Te- rendszeresen ellenőrizni kell az 
akció befolyása alatt áll, nem esli előadóképzö tanfolvamck 
törődve a Politikai B izottsAg hal lgatói 1;ak felkészülését, ,a 
határozatával, mely kimondja: to_gl_a l l<0zas'?kon való megjele
,,Eróteljesebben kell folytatni a n�set A,, �ar_ls�ervezetek a. szo:
klerikális reakció. az ideatlsta galati fonokokon keresztü l biz
és II vallásos ideológia elle1u I 

tositsák a_ fellételét annak. hogy 
harcot," A mennyiségre való a hallgatok meg tudjanak je
törekvés miatt több pártszerve- /enni a logl.alkoz.ásokon. A ha
zet olyanokat javasolt prbpa- nyag, felkészületlen, az iskolá
ll'aodistának, .akik nem elég szí ró! mulasztó propaga,ndistákkal 
lárdak a szociáldemokralizmus beszélges enek. Győzzék meg 
elleni harcban. Ez tapasztalható 6ket a propagandamunka fon
a BVI<H-ban, a Debreceni Jár- tosságáról. Magyarázzák meg, 
müjavílóban. Az ilyen propa. hogy az ő mostani tanulásuktól 
gandisták természetesen nem komoly mértékben függ a Jovo
tudhatják a szociáldemokrafü- évi pártoklatás színvonala. Von
mus. a klerikális reakció meg- ják felelősségre azokat, akik 
nyilvánulásai, a munkafegye- nem tanulnak, mulasztanak. 

logatá át. Az il yen na,gvfokú el
maradás. a munka ha logatása 
azt  a veszélyt hordja magában. 
hogy végül nem lesz elegendő 
id6 a jövőévi ha l lgatók alapos 
kiválog-atására. Az elbeszélgeiö 
b:zotlságok munkáját 

a partcsoportbizalmiak 
seg"ífsék 

a il5vöben azu\. hogy néop
szerílsítsék az oktatást. folyta,
sanak felvilá!1'0Sító munkát a 
iövőévi oktatásban részvevő elv
társak közölt. 

A ha lgatól< kiválogatásánál 
ébernek kell lenni. mert a?. el
lenség- megkísérl i .  ho2'y belurR
kodion a politikai iskola hall
gatói közé. Pár\5zerveZ('teink ni! 
csak azza,l törődjenek. hogy a 
párttagsáq 55 százalékát be
vonják az oktatásba. hanem az
zal is. hogy a hallgatók közölt 
a párt- és tömegszervezeti a k
tivisták melleit a termelésb�n 
és társadalmi munkában élen
j árók. .az ofy fontos szol,;-álatot 
[el je•ítők. mint oklatótisztek. ve
zénylőtisztek. forgalmi s1.olgá
l atlevök. váltókezelők is legye
nek ott. 

A vasutas pártszervezetek 
munkájának legnaeyobb részét 
most, a Rákosi elvtársnak l�tt 
fogadalom végre-hajtására. az  
őszi forga.Jom lebonyol ítására 
való mozg-()Sitás !ölti ki. De 
nem nabad megtörténnie. hoqy 
- minl lavalv - a párloktat:ls 
megszervezése háttérbe szorul 
jon. Az l 952153. év i  pártokta:
tás  előkészítését az őszi for
galom lebonyolítását bizlosít-5 
munkával p.írhuzamosan kell 
végezni. Pártszervezeteink .az 
aug-usztus havi taggyűléseken 
hozott határozatok jó végrehaj
tásával biztosítsák a Pol'tikai 
Bizottság 1 952 június 5-i hatá
rozatának megvalósítását. 

Az üzem dolgozói félévi ter
vüket 123, júliusi feszilett ter 
vüket pedig 1 06.5 száza:ékra 
teljesítették. Jú'.iusban emellett 
három darab fövizsgás és négy 
darab futójavílásos mozdonyt 
adtak át a forgalomnak terven 
felül, amel yek azóta sok-sok
ezer tonna árut továbbítottak. 

Az üzem betartotta a Rákosi 
elvtársnak tett fogadalmát. Az 
adott szó va!óraváltásának leg
szebb pé'.dáját az Oleg-J<osevoj 
ifi-brigád nyujtotta. A vasu!as
napra vál la lt  130 százalékos 
felajánlásukat 138 százalékra 
teljesítetle és most 

ezt növeli tovább a NarJ 
Októberi Szocialista Forra• 

dalom tiszteletére. 
A verseny nyi'.vánosságával egy 
kis baj van azonban. Szed/ák 
Jslván sztahanovistáról azt ál
l í t ja  például  a versenytábla, 
hoay 1953 évi tervén dolgozik 
128 százalékos teljesítménnyel. 
Mikor e:lenőrizzük, kiderül. hogy 
ez egy régebbi adat, mert 144 
százalék a negyedévi átlag
teljesítménye, míg j úl iusi terme
l ékenysége 1 36 száza!ék. 

A dolgozók örülnek az El
üzem-jelvénynek és úgy do! 
;:oznnk, hogy tú lteljesítsék har
nadik negyedévi !ervüket. Ezt 
a lendü 'etet nem engedik fé
kEV,ni a <io'.gozók. A jobbolda!i 
szociáfdemokral ákat, mint 
azt Széppataki Pál esztergályos 
eselébcn tették, - a dolgozók 
eltávolít ják az üzemből. Az 
ügynökök távozása óla egyre 
lendületesebb a munka. 

Az Eszaki Járműjavító OV. 
dolgozói részlvesznek az őszi 
versenyben és arra törekednek, 
hogy le'.kes további munkájuk
kal megtarthassák az Elüzem 
címet. 

Nacr,v aröm érte a va-sutas dolqozókat az öt.ödik tervkölcsön sor,solá,son; Dolqoz.óink ezrei nyertek. vaqy kapták vissza a beflze� tett összeget„ De kO l&,ösen. nagy &S _váratlan öröm érte K i s s 
Mihályt, a dombóvári ta�öház dolqozóját> akinek kötvényét 50.000 forinttal húzták ki. Ez az.t jelentette K i  s s Mihály esetében. hOQY 100 forintos kölvénvével 20.000 forintot kéZ.hezkapot!t. Amikor a boldoo nvertest meakWdezték. qondolt-e erre. mikor tervkölcsönt leavzett: K ;  s "  Mihály boldOQan mondta: ,,Amikor kibocsátották a tervkölcs6nt. sziv•sen adtam a p6nzt, ör&nmel Jeqyeztem. Látom mi történik az. ors-z.ácaban. e!eqet vaciyo4< úton, Gomba módjára nőnek az úf av,r.ak és ilzemek és éreztem, hoqy amit adok nekem M családon,n.ik kama,tozik. Nem csa1ódbm: a befizetett ÖliZeqet nemcs.al< hoav iobb löv6ben. ebben a hatalmas nyereménybén Is sokszorosan kaJ>Om vicsza népi demokriciinktóf , Mi dombóvári futöházi dolao26k �ldául úl korsHrfi filrd6t l<aptunk. ami közel �éffl\íllió forintba kerQlt Most készült el napköziotthonunk és uavanezt a avaraoodást látiorn mindenfelé az orszáqba.n''. Amikor azt l<érdezz:Uk K i  s s Mihilvtól. hOCJY mire fordítja a nyereményt Sav v.taszolt: .• Ki� cs.-ládi há.ut veszek Dombóváron. mert ré�i ál: mom volt. hOQY közel kerültek a munkahelyemhez. Eddiq h6-t kllo.. mé-terr61 kellett c,valoc, bel'm1 6s h"5onló volt a helyzet qyerme. keimn_él is. akik három kifomét� l.irtak Iskolába qyaloq. Most a tervköfcsön valóraváltotta álmomat. A h"áról sem feledkezem meq Méo 
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fokozottabban veszem ki részemet a:r. aszi forqalmi verseny� b61 ec méc, hllbb harcosa leszd< a b6k•tábon.ak, Látom uqyanls. hoav .faaz az: a kaz.sz.f.lon foraó mondá.s. hOQy a párt szavára ér,iteni le-het. Mindenki vissz:akar,fa köfcs&nét. vaov nver azon nem úav mint � k•1>ltallst.iknál srol<lák, Tudni Is foqom k&teleS&éQemet 
:::�kor fordul hozzám a néo állama sealtaéq6rt. az elsők között 

� illJAti� 
Kik a kerékkötői 

a jó munkának 
lmunk kell a munkafeqyelem lazasáqáról, A fiól<mfihelynél naqyfokú lazasáq !.apasztalhat6 a feladott JavíUsl m111'1kál<nál. Vaqy eq,yált'111án nem készítik el, vaqy olya-n hany.aqul, hoqy leq• több e-setben újra kell vé,qezni. 
Javaslom. hoqy a fiól<míih&lynek klado.tl mozd.11'1yJovílásí mun!<.it csak :aikl<or' számolhas. sák el, ha a mozdony a Javítást követö els6 útról visszatért és a 

�i'a0.:i�:'"!t1it�13kif�{ta� 

badkai és a vonatkísérő szcmély-
1,et nem tartózkodtak a helvü
kön, hanem a „paklikorsiban" 
kárlyázta,k. Amikor a mozdony
vezető f igyelmeztette őket hogy 
így nem lehet szol�álatot el
l átni, még nekik állt feljebb, 
mert azt mondták, hogy semmi 
köze hozzá. 

Nem ártana. ha, n i lyeneket 
és ehhez. hasonlókat a fegyelmi 
szabályzalban 6lztosifott jogok_ 
ka,I a szolgálati vezető meg
rendszabályozná. 

Szakszervezetünk feladata az 1952/53 évi 
esti tanfolyamok előkészítésében 

,,Szaz yosutaf, ezeret i 

A nsutas dolgozók megbe
csülése egyik külső jeleként 
adta ki a Népszava Lap- és 
Könyvkiadó Vál la lata a „Száz 
vasutat, ezeret!" címü anto'.ó
giáját, amelyet Petőfi Sándor 
Vasúton című verse vezet be. 

lan. Ezzel elémfflk azt, hoqy a fiól<muhely! dolqozók jobb munkát nyuJtanának, mert a hanyaq munkáért .c,y fillért sem kap. nak. Ennek meq volna az a% elönve i,s, hoqy a sok munkaát• vevöi beosztásban dolqozó szak
munkás felszabadufna és Ismét 
résztvehetne a tennel6munká
ban, Hibázta-tjuk azt lst hoqy 
fíit6házunl<nál éllel mindössze 
eciv lakatos van, pediQ a visszatér6 mozdonyok zöme este és az éflelf órákban fut b& H 
mind6ssze hároon-néqy óriiit tar. tózkodnak a füt6házban, mert a váltószeméfyzettel mennek tovább, 

Hiba ..., náfuntr a -tal< ,,humanizmusa'• k&-ul is. Ethlrik a feqyelemlazitáSol<at. SZám
ta!An esetben el6fordult, hoqy 
eqyes dolqozók eqyuerüen nflffl 
Jelennek m.c, szolqálaU:>an. 4t
ciklanak felette és nem tudok 
rá példát, hoqy valamelyiket Is 
büntetéuel suJtottál<, vaqy fe
qyelml eljárás alá vont;lik. volna. 
ltl"Ciem<>s felfiqyelni a vezet6k 
meqalkuv6, opportunista maqa-

Nálunk a !ütöháznál Tolmács 
József mozdonyvezető hónapo
kon keresztül me!,(hemisitotta a 
mozdonylapot és több terhelést 
írt be, hogy na,gyobb szénju
talékot kapjon. Lelepleztük és 
felelni fog érte, mert ilyen em
bert, a,ki a nép államát meg· 
kárositja, azt sorainJkból eltávo. 
litjuk. Ajánlanám a, felsőbb 
vasúti vezetésnek, hogy rovan
csoló bizottsáq vizsgálná !e
lül az egri fűtőház mozdony
lapjait, mert nem lehetetlen, 
hogy skadnaJ< még hasonló la
pokra. 

A szocializmus é,pítésének id5-
szakába-n a siaks2erverelek je
l entősége egyre nő, feladatai is 
sokasodnak. Sza�szervezetünk
nek a párt legfontosabb segítő
jének szerepét .:,ell betöltenie _a 
szocia!ista vasút megteremte
séért vívott harcban. Hogy ez 
mi lyen mértékben sikerül, az 
cro-ntöen funkcionáriusaink éö 
aktivistáink képzettségétől és 
munkájától függ. 

Az elmult oktatási é,·ben esti 
tanfolyamainkon 64 10 aktivist,,I 
C,épeztünk ki, ami fejlődést je
lent oktatási munkánkban. Al 
elért eredmények azonban nem 
kielégítőek. Egyes he:yeken. kü
lönösen a biza lmi tanfolyamok
nál nagymértékű volt a lemo,: 
zsolódás Például a békéscsab�• 
fűtöháznál márciusban két bi
zalmi t.anfolyamot „szerveztek'' 
meg, azonban a rossz előkészí
tés miatt, a hal:gatóknak csak a 
fele jelent mee- az előadásokon 

Nagy nemzeti felada)unk „a z  
őszi forgalom. ezen tulmenoe� 
a szocia! ista vasút megteremte-
8e, egyre több munkaerőt kiván, 
mégis 

elhanyagoltuk 

o vasutas iljús6gnak 

a szocialista építőmunka e15re
lendítő]ének oktatását, nevelé· 
sét. Nem foglalkoztun:, kel:éÍ<"n 
esti tanfolyamunkon a női do1-
gozók mun•kába Yaló bevonásá
nak jelentöségéYel és 

nem ha1toltunk l<clló erély
lyel a nödolirozókkal szem• 

ben mutatkozó ellenséges 
nézetek ellen. 

Az 1952/53. oktatási évben le
gye.i vezérfonala tanfolyamv�
zetőinknek, hogy meg kel ! tani
tani aktiváinkat az  éberség fo
kozására, a· sorainkban még 
megbúvó ellenséges, opportu
nista, jobboldal i  szociá'.demo
krata és a klerikális reakció el-e . 
meinek feld •. ítésére, az ellenük 
való kíméletler: harc fokozására. 
Neveljék dole-ozóinkat i gaz ha
za-fiság-ra. a párt és Rákosi elv
társ iránti hűségre é6 szeretet
re. a pro!etámemzetköziség esz
méire. a nagy Szovjetunió és a 
béketábor bölcs vezéré.iek, 
Sz1á/in elvtársnak szeretetére. 

Meir kell tanítani aktiváinkat 
a szakszervezet; feladatokra. a 
párt- és kormányhatározatoknak 
helyi viszo11ylatban való végre
hajtására. hogy a dolgozók 
legközvetlenebb érdekeit meg
fele:ően képviselhe,ssék szoci ál is, 
ku lturális és egyéb téren. Min
den esti tanfolyamon 

súlyponti l<érdésl kell, hogy 

képezzen a munk afegyelem 
lazitói<, jobboldali szociál-

demokraták elleni harc. 
Olyan légkört kell kialakítani 
üzemei Jkben, és állomásainkon, 
stb., hogy a dolgozók maguk 
vessék k· soraikból a nem oda 
való elemeket, 

Az esti tar,folya-mok szervezé 
s,éné: l igye:embe kell venni a 
vasút szervezeti felépítését és a 
sajátos s,otgálati _beosztá:okat 
A területi bbotlsagok, uzem, 
bizottsá"ok és a tanfolyamveze
tők kér]ik a Politikai Osztály, 

illetve a politikai tiszt etvtár• 
sak és az üz.emi pártszerveze
tek segítségét. A tanfolyamokra 
az aktivistákat, de a leendő ak
tívákat is. felvilágosító munká
val ke!I mozgósítani. Azok a 
dolgozók, akik a multban nem 
tanulhattak 

mutassanak rá 

a tanu/6s jelentőségére 

és a rra, mit jelen'. -az, hogy népi 
demokráciánkban m • . ,den becsü
letes dolgozónak biztosítva van 
a tanulás lehetősége, 

A tanfc lyamok által ában 6-7 
hetesek [esznek. heti egyszeri 
foglalkozással. A tanfolyamok 
vezetőinek legnagyobb része te
rületi bizottsági, illetve üzemi 
bizottsági funkcionárius lesz. 

A szakszervezeti !unkcionáriu . 
sok és aktivisták továbképzésé
nek nagy segítséget ,,,yujt a 
szervezett párlokta!ás. A hely, 
pá rlszervezetek segítségével el 
kell érni, hogy .m ind-cn lanfo
lyamvezetőnk résztvegyen be�
ne. de löreKedni kell arra ,s. 
hoe-v minél több szen·ezett do! 
gozó, párttag és é'.enjáró_ pár
ton.kívüli résztvehessen partok
tatásban. A közpo.,t és a terü
leti bizottságok munkatársai fo. 
kozottan segítsék és e! lenőríz
zék. Az esti tanfo!vamok ünne
pélves meg-nyitó előadása i  októ
ber' l -én lesznek a területi bi
zot!s�gok székhelyein és a na
gyobb gócoonti helyeken. A 
még hátra'.évö időt f-ei kel' hasz 
ná ! .,i a· tanfolyamok jó előkészi
té,ére. hogy azok valóban be
tölthessék hiva•ásukat. 

Az antológia foglalkozik a 
magyar vasutasok harco� mu'.�
jával és Zólyomi Erzsebet ki
tiínő költeményében ál!ít emlé
ket Hámán Katónak: 

S II Msök fenye& ri.érlsordri. 
Neve, mert nó, mint én talált 
Azért oly megkapó. 
Példája felgyrljt s szárnytl/ 11d. 
Hogy úgtJ köoessem pártomat, 
Miként H ámán Kató. 

K. Narw József Vasúti mun
kások címen öszinte képet fest 
az e!nyomott, a mu lt  rendszer
ben semmibevetl pá lyamunkások 
fel�zabadu:ás előtti helyzetéről. 

Cseres Tibor / gy kezdő-
dött . . .  címen azt az időt tárj� 
az  olvasók elé, amikor pártunk 
kiadta a jelszót: Arccal a vasríl 
felé! Balázs Anna A béke ka
tonája címen, Gera György 
Hel11t kell állni, Barát Endre 
A •Í24.143 sz. mozdony kifut, 
Illés Sándor Tizenöt vagon 
szén, Zo/lán Dezső Veszprémi 
mozdonylakatosok címen színe
sen és érdekesen irodalmi mér
tékkel írt elbeszélésekben szá
molnak be a békeharcos vas
utasok, a nagy nemzeti fe'adat 
végrehajtásáért küzdő dolgo
zóink életéről. 

A müvet el kell olvasnia 
minden vasutas dolgozónak, 
meri erőt és !endü !etet merít az 
őszi lorga!mi verseny harcaihoz 
belőle. 

A mü 5.50 forint árban az 
ünnepi könyvhéten is kapható 
lesz üzemeink ankétjain. 

:�!!!!;,,/°V,ci
éld

�;� l:ui� 
mozdonyfetviqyázó augusztus 
9-én este telfesen f"t5J>eqen Jött 
szolqálatba. Eqy ad..t a sok kö
zül. AuquszttJs 1 1 -én reqqel sor
bailállta-k a mozdonyok a sze
net6n, mert mindössze eqy 
�zenez:6 jelent mer.t szolqálatban. 
Rácz Latos ffil6 például kereken 
meqtaqadl.a a 6061 /62. s;,;ámú 
vonat oda.vtssz:a való továbbf� 
tását auqusztus 1 3-án. Leváltót 
kellett utAna kil\deni 1 2  órai 
,sz.o!qá:lat után, holott Dombóv.i
ron blztosítva vott: számára 1 3  
ór a  plhenó és méqis önköltséq
ben tért haza. Ilyen és hasonló 
esetei< "destruálják a töl:>bi do� 
q<>Z6t. 

Nem keM f6fn!ink a ...,.,,.,,,.._ 
kellöket eltávolítani. nem ment
séq a munka.,..6hlMIY. 

BORKA SANDO-R levelf!'ZAS, 
Veszprémkills6 p. u. 

Az oszi forgalom 

eflenségei 

Ahhoz, hogy az őszi forgal
mat le tudjuk bonyolítani, min
den erőre szükségünk van. Ezt 
va.lamennyi becsületes vasutas 
e'.ismeri. Mégis var.nak olya
nok, akik megfeledkeznek a 
munkafegyelemröl, h.azájuklkal 
szembeni kötelességükről. 

A minap Hatvanból befutott 
a 498-as tehervonat. Füzes
abonyba érve a, mozdonyvezeEí 
panaszkodatt, hogy a vonat 
egész úton féke1'.ett. Uin,anak
kor a vone !vezető, a Hatvan ál
,lomás létszámába tartozó Sza-

Slrost Gyula 
tudósító 

Eger, fűtőház 

A munlcavedelem 

kérdéséhez 
Sokan azt mondják, hogy bal

eset mindig ' volt és mindig /esz, 
ennélfogva kár aefo ktilönös
képpen foglalkozni. Persze 
ezeknek • bölcseknek nincs 
igazuk. 

Az il(az, hogg !Jzaoakka/ bal• 
eseteket meggátolni 1tem lehel, 
de helyes oktatással, jól vá
lasztott munkamódszerrel és 
észszerű Irányítással sokat le
het elérni. 

A gazdasági oezetók érte
kezletén elhangzottakat meg

szívlelve, a százelegytonna
kilométer teljesítményt má�
ciusban 1 12-re. júniusban mar 
114 százalékra emeltük és a 
balesetek száma márciusban öt 
balesetre csökkent 38 munlta
nap kieséssel, júniusban . öt , bal
esetre 45 munkanap k1esessel. 
Az így nyert munkanapmegfa
/1aríf ás révén köze[ hét moz
doni1 részlegvizsgáját végez
heÚük el. 

Tehát az az igazság, hogy a 
munkatermelékenyséff fokozása 
nem szükségképp emeli a bal
esetek számát. Az ezer före 
esö baleseti arányszámunk j1í
niusban alig kettö ezrelék vqlt, 
és el vagyunk határozva 1;rra,
hogy az első félévhez v�szo
ni1ítva az őszi forgalom erde
k°ében a balesclek következtében 
kiesett munkanapok számát 10 
százalékkal csökkentjük. 

V .árnai László tudósíló, 
Pécs. 
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A Szocialista Vasútért - hetilap 
A nsutas dolgozók lapja a uSJJOCiallsta nsúbért" ktköz,e

ld,bl számától kezdve hetilapként jdenik meg. 

A Kismotor �s Gépgy'6r 

dolgoz6inak köszönete Üzemi b izottsagaink feladatai 
Lapunk hetilappá szervezése újabb bizonyítéka p{rtunk tneJ?· 

becsülé ének a vasutas dolgozók iránt. A heti'apkéll't való meg
je enést a vasút előtt álló egyre nagyobb feladatok tették szük
ségessé. Pártunk a vasutas hetilappal hatalmas támogatást nyújt 
a:r. egyre növekvő SZ:á:titási feladatok sikeru elvégzéséért foly
tatott harcunkhoz. A szerkesztöb'zottság �ra törekszik, hogy az 
eddiginél jobb ka.pcso'atot teremtsen a dolgozókkal é� a lap 
révén győzelemhez segítse a pártunk által ki tüzött fe adatok 
ma.radéktalan megvalósításáért folyó küzdelmet. 

A második vasutas nap 11/kal
mtíból a Ki motor- és Gépgyár 
dolgozói munkafelajánlások�al 
tinnepelfek. A vasutas nap cgesz 
dolgozó népünk natr!f 1in11epe, 
mert tudjuk, hogy J,,tszaba-tulá
sunk óta hősi m1111kával bizto
sílo//ák ••asutasa,nk az ország 
egészséges vérkeringését, s most 
a második vasutasnapon ismét 
elindul11a.� újabb r1agy feladatot 
tel1esileni: a Rákosi elvtúrsnak 
lel/ fogadalmai. 

az őszi forgalmi verseny fejlesztése terén 

A szerkesztőbizottság 

A minisztertanács és a SZOT vánderzászlajának nyertese: 
a munkaversenyben győztes Kaposvár állomás 

it minisztertanács és a Szak.  
1:r,rorzetek Orszát!os Tanácsá-
1111// elnök.�éfl.e - a szakszerve
nlek elllöksé!leinek az illetékes 
miniszterekkel e/l,yetértésben 
rnegál/apitol/a, hOf!.!J az 1952 
évi terv elso féfrvi lert•ének 
túlteljesítése és az alkotmány 
tiszteletére indított szocialis/,1 
mcLnkaverseny gyóztese a vasú! 
területén Kaposvár állomás. 

/. félévi e:efl._ttlo,•ábbiU.si ter
eét 1-11 százalékra, vonatfor
galmi tervét 107 százalékra, 

szál/itási lercé! 10.J százalék 
ra 1el;esilette 105 százaléko.� 
béra'apfellia.�zná:ás meliett. A 
személyvonatok menetrend sze 
rinli indílását•ál 98 száza.'éko.�. 
tehervorratoknál 80 százaléka:; 
uedmétiyl ért el. Az elmu!t 
iélévben az á:lomáson ba:eset 
nem fordult eló. Az alkotmáriq 
ü1nepének füzlelelére vállalta 
a tehervonatok terhelésének 10 
százalékkal való nóvelésél. A 
vállalást 118 száUJ.lékra te/ ;esi 
teile. 

A -gyors és biztos kózlekedés
hez, az ószi csúsforl(alom pon
tos teljesítéséhez a Kismotor- és 
Gépgyár összes do!gozói sok 
,iker/ kívánnak. Ugyancsak kö
szönetet mondu11k az ország t•a. 
/amennyi vasutas dolgozój:inak 
azért a cselekedetükért. hogy 
sztahánovis/a békevonatot 1ndi
totfak a Balatonra az ország 
sztalcárwvisláinak és elerijaro1· 
nak tiszteletére, 

Elóre az ötéves tero id6 e/6!11 
befejezéséért, a béke megvédé

üzemi bizollságainkra az őszi 
forgalmi verseny fejlesztése, irá
nyítása és ellenilrzése terén 
rendki,·ül komoly feladatok há
rulnak. Az idei őszi forgaiom 
komo'y próbatétel 6Z:ímukra, 
amel yből megerősödve kell, J,ogy 
kikerüljenek A fe adatok mara
déktalan , égrehajlása érdeké
ben szükséges, hogy összegez
zük eddigi tapasztalatainkat. 

AZ ELMULT IDOSZAK 
eredményeit értékeh·e megál 'a 
píthatjuk, hogy a választások 
során megerősödött üzemi bí
zott ágaink - a �zakszerv�zeti 
aktí\'ák. biza lmiak szé:eskörű 
mozgósításával - eredményes 
munkát fejlettek ki a szocialista 
munkaverseny fejlesztés� te
rén. Ezt bizonyítja a koreai mű
szak, a vasuiasnap és az dlkot
mány ünnepének tiszteletére tett 
vállalások teljesitése, túltéljesíséért! 

Nyitral Pál tése. A jó politikai lelvilágosttó 
munka nyomán a dolgozók lel· ntahát1ovista. aján'.ásaikban súlyponlként ke-

----- zelték az 500-as mozgalom fej

A menetrendszer! ipartelep
kiszolgálás eredménye Győrben 

Jugoszláv vasutasok harca Egy hónappal ezelőtt vezet . 

. • 1 • l b f / k ..J 'k /l !ék be az országban elsöként az. 

lesztését, a szovjet módszerek 
alkalma-iását. További ielada
tunk. hogy a vasutas dolgozók 
versenylendüle!ét továbbfokozva 
zayartalanul lebon) olitsuk az 
őszi forga lmat. te jesít�ük p:ir
lunknak, Rákosi elvtársnak tett 
fogadalmunkat. 

az lmperia 1S ll e O a OuO e en ipartelepek menetrend,;mű ki-
A ;ug06zJáv vasula;;ok, lelis ipari tanulóknak járó fi zet�• szolgálását. Az eltelt idő meg-

mérve a vai.t'tt s1.erepét. a ti- kap. Valamikor a vasút azzal a mutatta, ennek helyeBségét. A 
tóis!ák háborús késziilödéseiben, fe!fétel'el Yelt fe-1 'pari tanuló t akodási idő 77 százalékról 1 01; 
egyre e'szántabb harcot !oly- kat. hol!'v tanu óidejük lejárta százalékra, javult. 
tatnak. A kra' jevo-szkopljei vo- után mé� hatévi munkára k1i· Dicsé!"l'tesen együttmúködnek 
nalon a dolgozók aláaknázták telez.le őket. Ma, ugyancsak a az á l lomási és a kin!f üzemek 
és fe·robbantották az atagu•at. vasútnál, a kitanult fiata lokat �omplex brigádjai, aminek kö
A niss-sztalalyi vonalon egy az utcára dobják, s „örülhet- vetkeztében a koc6iforduló le
löszeres szerelvényt röpítettek • nek" azok a „s,.erene:;ések", ozor!túsában jelentős eredme
le\'egöbe. akiket a<Z elbocsátott munkások nyeket érnek el. Győri \'a 

üzemi bizottságaink több-
ségének munkája a választások 
óta ál landó javulá. t mutat. fa 
tapasztalha ó a Szombathelyi 
JJ üzt>mi bizottság- munkájában 
1s. Annak eredményeké,P.pen, 
hogy az üzemi b'zottság allan
dóan segíti a műhelybizottságo
kat, mozgósítani tudták a bi
zalmiakat a munkaverseny szer· 
vezésére. ellenőrzésére, a ver 
•eny nyil\'ánosságának !>i>.tosl
tására. A bizalmiak legnagyobb 

A tilóisták (ij „e/r,e;• szerint helyére az ipari tanu lókna.k 
I 

gongyár 9 6-ról 6 7 órára csök-
az a kiíizetödo és helyes, ha. n járó bérért több-kevesebb rdelg kentet'e a rakodási idöt a7 
ipari tanu;., a szakrr.unkás mu" alkalmaznDk a vasútná!, vagy irányvonatképzés számára. a 
káját végzi é6 ennek hel) ében egyéb vá'lalatnál. l\övényolajipari \'á l la lat 159 része \'alóban gazdája a szo-.................................................................................• 
: .ci'.IIICi�iJ i i i ·••' �� -',(� ,:'L�� 
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� Takács Antal szénllirakómunkás i 
• LiJ ttdesapim kublkoe volt, eduanyún • 

9 ives kor-ombMi tild6v6smm h�t 
meq - lrJa li>l)unknak Tal<6cs Antal, 
RendklvUI neh,z körUlmények között 
néqy elemit véqeztem, ttz.,ves korom
ban már mindenes voltam eqy ven ... 
déqlllben, majd koc.sls 1- eqy fa-

kereskedonél. Innen hfvtak be katonának, .ahol meq.int
c.sat< nem volt becsilletem, mert az urakn-M< • .a kulákoW.-
11ak .a qyereke-i számitottak. 

A felszabadulás elött a pécsi pllspök birtok.ln voltam 
kocsis. Hajnali fél haromkor keltünk �en 6s nyáron 
eqyarAnt, eqésznap möqöttünk voltak a papi uraaáq 
botos csatlósai. Az ölfa ott rothadt évaklq eladatlanul. 
nekUnk méQis szalmával '5 összeszedett q�lyakkal volt 
szabad tüz.etnUnk a baraklakásban, eqyetl.., helyls,éqben, 
amety szoba, konyha és 61éskamra volt eqymaqában. 
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!_!;j�� : 
: 4caton,ka.t. Az 6n életem Is fordulóponthoz. 6rt: a haJ�zolt : : és nyomorqó élet után öntudatos emberr6 v"tam. A : : szovjet tisztek már akkor meqfel•l6 lakúhoz Juttattak • : bennUnket és minden „cseléd'* kapott eqy.eqy tehenet is. : 
: : : 1941 októberében kerültem a v.a&úthoz., El6bb a kk. : : el látás.n-111 dolgoztam. kesöbb a setertárhoz k.-U1tem : 

szénklrakómunkásnak Pártunk lehetav, tette, hoqy tovább tanulhassa1<, fe ismer�em helyi:e-temet a a;zoclallzmus éplté. sében. Az Iskolában hallottam el6ször SZtaha.nov elvtiYsról és felébredt bennem a váqy, hoqy 6n Is sztal'\ano. vlsta leqyek, hoqy ezzel Is meqh61'fhassam pártunknak. szer&tett Rákosi elvtársnak azt a sok Jót. a.mit a telsz� baidulás óta kaptam. 
Ettöl kezdve napró4 napra fol<ortam te! Jesltm6nyem.t. Pártunk 1 1 ,  konqresszu&ára már 296 szu.l�os telJeslt. ménnY:el sztahanovista lettem • Orsz4qoa viszonylatban második helyen v6qeztem. Nan el<iqedtan meq au.al hOqy csak ntN<em leqyen maqas teljesitm6nyem, hanem átadtam munkamodu:eremet társaimnak. Ennek eredmény• volt azUn az. hOQV a multévi 6srl forqaln'II verseny során eqész briqádom, néqy fö, elnyerte a sztahanovista briqád címet és most már orszáqo5 viuony&.tban els6 helyezést értünk el, 
Módsz.erem az, hoqy nemcsak teljecl1m..,yl "'""• ha . nem pártmunka terén Is sokat foqla.lkozom munkaUr„ salmmal: elértem azt. hogy dolgoz.ótársalm el16sorban an

ft���áf. sz.oclaltz.mus Uqye iránti odudállbót véqeznew 

A vasút vezet6.s6qe nem eqyszer maq.as p6nzjutalom.ban 
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��\�lt tudtam maqamnak és culádomn.ak vásárolni a keresetem. �:�. N�h��7:v&i1�°an k♦t hétig UdUltem Marlanske•Lazn• 

Ez az elismerés_ és meqbec.sül6s arra indltott. hoqy min· : dlq keressem az ujat, Kerestem azt. hoqyan tudok p�om 
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nak, hazámnak hálás . fj.i lenni, hoqy valamit visszaad has• aak ab�ól a sok jóból, amivel elllrasz.tanak UJ módszert U141t.am: k•t briqáddal dolqozunk a uert.trban Meqlndult köZ!Unk • n�es vetélkedés. Es meq kell val l�nom hoqy nM\a az tn briqádom is elmaradt a mislk möq6tt d� iqen C,rUl tem • másik briqád szé-p eredményeinek, fflert tud 
J�: hoav versena&Sünk haszná, az eq,az dolqozó n,p 

Most, a második vasutasnapon ÚJbOI maqa,s kftOntet,s ,rt: meqkaptarn a ,.Viváló vasutas•'-Je.lvényt, Olyan elJs. merése ez munkámn.ri<, am-elyr61 méq álmodni .san mertem volna. Amikor •tvettem. lq-áre.tet tettom • méq Jobb 
::
:
:
:
:
: 

munkáról. Tudatáb.an vaqyok annak, hoqy az 6.szl csúcs.foraalom Uqye az eo•sz nép Uqye. Eppen ez6"'t fe aiAnlottam, hoqy a három és filnapos I ocslforduló meqter-emt6s• érdek6ben a kocslklr•kásl itlaqid� Jóval 2 óra 25 perc a1' csökkentJUk brlq,dainkkal. hoqy az any•q•lliljst a maqunk rész.er61 minden k6rUlmények között blzto5ftsuk. 
Ezt foaadluk meq R,kosi elvtársnak. ,s mlnd•n nehfl:. : HCI•� lekUzdOnk. de azavunkat betartjuk. 

1. ............................................................................. ... 

százalékos rakodá<>i időt ért 
el, de hason!ó jó munkát fej t ki 
a Györf Gyapjúlonó. a, MEZO
KER, a Győri Fonoda•, a G:lz 
művek, az AFORT. a Cardo Bfi
orin-ár, s a �\elJéktermék- és 
Hulladékfori?almi Vállalat. 
Egyedül a Pamu!Mövö. és .\1ú
börgyárnál emelkedett a rako
dási idö. 

A g-yöri öolgozók 'kezdemé
nyezését - java.so:juk - ve
zessék be az ipartelepekkel 
rendelkező á l lomásaink és ta .  
paszlalatcsere céljából lépjene� 
érintkezésbe Györ állomassal. 

Megnyilt a szegedi vasutas 

napközi otthon 

c;alista munka,•ersenynek. Pl. 
a \I l l . osztályon dolgozó Kris
tóf Gyula bizalmi, nemcsak szer
vezi a munkalelajánlásoka!, ha, 
nem el lenőrzi is azok teljesíté
sét. Allandó kapcsolatot tart 
lenn a müvezetöjével, naponta 
értékeli csoport jának munka 
felajánlását. és ezen keresztül 
mozgósítja a lemaradt dolgozó
!-'[, /  munkafe:ajánlásának telje· 
s1tésére. Az eléri eredményeket 
wrsenytáblán névszerint na
punta kiírja. Me'?szervezte, hogy 
csoportjában a jól dolgozók át
b dják tapasztalataikat a gven
l!'�bben dolgozóknak. - patro-
nálják azokat. Ezáltal elérte, 
hc,gy csoportjában öt sztaháno· 
v1s!a van, ugyanakkor 100 szá
zidékon alul teljesítő d:>!gozó 
nincs. Hasonló jó eredm�nyek 

Az elmult napokban nyitották tapasztalhatók a l lámán Kató
mi'g 8 szegedi t•asutas doli;rozók líitőházban, Ke:eti állomáson, a 
az új napközi otthoni, Az üwie- F�rencvárosi osztálymérnóicség 
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a _ -! e_ , varo�,. par 1zo. sag Az elén eredmények met lea kuldolte1, a Po/1t1ka1 Oszfa/q a . • . 
szak�ze ez t • MA Y ( · azonban komoly h1anyossagok 
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i _ �s '!. g_az- 1 tapasztalhatók. A legnagyol:>!> és g ag k pvis_e�i. naf(yszam- legdöntőbb hiányosság az üzemi b1;n vasutas_ s_zulok. akik elhoz_- bizottságok munkájában a vállak a napk�z, otthon leendo. la lások el lenőrzésének és a ver-boldog lakót! ·1 • · b' t ·t · · 1r - L • i · 1 Iá 1 •1 seny nyt vanossaga z os1 asa-
. ?ros . asz O _e t• rs, a eru e- nak elhanyagol�sa volt. P.'ldául t, �,::otlsa.cr elnokhe(!fel/rs!' mefl- a Debreceni JJ-nál az ijzemi 

7i'/,
1tobeszedébe11 . • hanf!.�cdyoz/'7, b'zoltság és a bizalmiak meg-gy ebben_ az 111 alkotasban !" elégedtek azzal, hogy mozg-ósia.; "':'b�m,l való . ll0�.doskodas tották a dolgozókat a le,aján/a! sz,k es azzal hálál1ak mell a lások megtételére. de azok vég· partnak. é! a kormánynak f:!Dn- rehajtásál nem ellenőrizték, így doskodasa_l, . hogy a l(yermeke- kellő segítséget sem adlak ahket s�ta!is�a h_azaszeretetre, hoz. A jó eredményt elért doleflyent>s1e!lem1�. botor rmberck- gozók népszerűsítésével nem ke nev�ltk, ak!k a tanulásban. '! foglalkoztak ke!löen, nem gontermele�ben es a �é�éért vala doskodtak arról. hogy a jó tabáto� h?rcba11 _ peldamutaló!NI pasztalatok ellerjedjenek. me({al/1ak helyuk�I Tapaszla!haló, hogy üzemi � vqsutas <Wlök arról b�- bizottságaink, szak,zcrvezeti akszr:tek. hoa.11 a vas1íl; munka th·áink munkájában a vasulas��rm'etén .  az _öszi for[!a/n11:ban_ nap után biz

_ 
onyos [okú ellany

/0 m_11nkat t•epunek , a Rako,, hulás, megp'henés következett elvfarsnri� tett fogadalmat be. Altalános hiba az a lelfo-valóravá//ják. gás, hog , ,.ráértink" a fog-adal-
mak teljesítésére való mc,zgó· 
sitással. Ez a felfogás helytc,en 

Jalentke::::ünk a dolgo::ók veszélyezteti harmadik ne!?yei 

általános iskoláiba 

Dolf!.ozóink érdeke, hogq mi
nét na1wobb .<>ámban szt>rl'nék 
ml'::[ az á//aláno, mtít•elf<éf!e', 
az alaposabb vas,ifi szakludá, 
etsaiátítósa érdeki'br11 

A ielm'luzök a/.�6 korhatára 
16 év. fels,; knr/talár n•ncs. Fel. 
vehelök a kere<ö fo,r·a/kozá<I 
nem folytató, háztarlásbarr dol
J(nzl, nfJk '.<. A tanfol11amok el
Véf!Zése diitalan. 

A dolr:oz6k általános isko
láiba t•árosokba és ipart•idéken 
,<zepiemhrr 15-i(!, rnezógazda
<á!!i ,•'déken o�l6ber f.'i-ig /rhel 
Je:entkezni fe/,,éfelre a laká< 
Mt.(11 munkahelrr szempontjábó' 
lepkóu/ebh /h•l'i általános is
,k)M t,azgatójánál. 

évi tervünk, - szállítási folada
taink teljesítését. 

1 AZ 1:--STIW.\LAS I és 
1• ------'--...;;,.-' megfele ő 

dlenörzés hiányosságát mutal
Ja, hogy üzemi bizott�ága'nknál 
nem egy e etben megtalálható 
az opportunizmus, a húzás-ha· 
!aszlás. a szavakkal való ígér
getés. Sok helyen nem ismer;k 
fel. hogy ilyen megnyilvánulá
sokban a szociáldemokratizmus 
befo1yása érvényesül, Í!!Y nem 
i; lolvtatnak kemény harcot a 
szociáldemokrata munkamódsze
rek k'küszöbö:éséért. \z ered
ményeken \'aló megp:henés, a 
„ráérünk", sok esetben arra 
vezet, hogy egyes üzemi hizott
ságok megfeledkeznek Hrról. 
hogy a �zocial,zmus építése ide-

jén, az osztályharc eg;:re élezö
dik és az el cnség mindent el
követ, hogy befolyásolja a dolgo-
1ók hangulatát. versenvsze!lt'mét. 
Számos jelenség mutatja, hoin 
az el lenség nem alsz;k. Pl. 
l\'yíregyháza rakodási főnökség
nél Kósa András brigádvezető, 
arra igyekezel! rábeszélni a 
dolgozókat, hogy ne siessenek a 
kocsik k'üritéséYel, mert miné! 
jobban dolgoznak, annál többet 
követelnek tőlük. !gy elérte, 
hogy egy vagon szén kirJkása 
- amit eddig két óra alatt  Yé
((eztek e' - 6--7 órát vett 
igénybe. Kósáró/ kiderül!, hog-y 
a multban 200 hold földön 
zsákmányolta ki a dolgozókat -
mint haszonbérlő. (Kósát azóta 
eltávolították a dolgozók. A 

szerk.) Az ellenség munkája! 
segitik azok is, akik feladalu· 
kat hanyagul látják el Pl. Püs
pökladány fűtőházban Málé Ist
ván mozdony,·ezetö útra,ndu ás 
elölt gépét nem vizsgálta mel!', 
Cbböl következett, hol!'Y a iobb
ha jtó húzóéket menetkőzben e l 
veszítette, ami miatt 20 perces 
késést okozol 1. 

lellétlenül szükséges a jó 
együttműködés. 

A pártbizalmival való kap
csolat hiánya legtöbbször 
azt eredményezi, hogy a 
szakszervezeti bizalmi nem 
érzi közvetlenül a párt irá-
nyítását. Sokszor még az 
olyan szakszervezeti bi-
miak sem ér.r:lk, akik párt• 
tagok, hogy munkájuk egy-

ben pártmegblzatás is. 

Az üzemi bizottságok, a sz .ik
szervezeti bizalmiak értekezleten 
állandó napirendi pontként ke• 
zeljék a pártbizalmiakkal való 
kapcsolat kérdését. 

1 OZEMI BIZOTTSAGAINK 
a munkaverseny további lokoiá • 
sa érdekében munkájukat a 
párt- és SZOT-határozatok ma
radéktalan végrehajtásával vé· 
gezzék. Munkájuk során a lkal
mazzák. - a verseny nyi l\'á
nosságát és a verseny továhb
fej:esztését elősegítő - kultur
f.s szemlél teló agitáció 1n1nden 
formáját. (\'ersenytábla. han· 
gosbemondó, csasztuskák.) Ter
jesszék a hős szovjet vasuta nk 

Sajnos, még mindig etéifor- tapaszfalalait, minden ercjük-
dul, hogy egyes 0B-lunkcioná- kel támogassák az újat, a fel
riusok nemhogy példát mutat- tórekvöt. Biztosítsák a saját le
nának, hanem magatartásukkal rú letükön az 500 km·es moz
maguk lazítják a munkalegyel- galom fej lődését, kapcsoljanak 
met. Például rarcat állomáson be a mozgalomba, minden vas
Sikora András OB-elnök csak· utas dolgozót. Folytas anak 
nem mindennap részegen ta- é!es harcot mindennemű P.llrn
lálható. Nem Yéletlen. hogy ezen séges megnyilvánulással •zem
az állomáson a forgalmi dolgo- ben, leplezzék le a terüle!ükön 
zók részéről egyeUen felaj:inlh megbúvó ellenséges elem�ket, 
sem történt. Ezek a súlyos hi- harcol janak a sovinizmus, a 
bák gátolják további lej lödé- szociáldemokratizmus minden 
sünket, akadályozzák a munka- megnyilvánulása ellen, - a 
verseny széles kibontakodsát. munkafegyelem megszilárdítá-
Szívós, türelmes lelvilágositó sáérl. 
munka szükséges ahhoz, hogy A munkafegyelemlazitók 
ezeket a hiányosságokat kikü- ellen hozott intézkedéseket 
szöbö!jiik. Szakszen ezetí funk- ismertessék a dolgozókkal, 
cionáriusainknak elöl kell járni �záltal teremtsék meg azt a a példamutatásban Az ÜLemi légkört, amelyben a becsüie•es bizottságoknak mozgósítani kell vasutas dolgozók maguk tté';k az aktívákat, elsősorban a bi- el a munkafegyelem (a7.ilóit. zalmiakat a munkaverseny to- H 1 ·  k k Tkátl · 
vábbi fokozására. El kell e·r-

arco J ana a ri I nrisag 
ellen, kövessenek el mindPr1f, niök. hogy a biza lmi a maga te- hogy a dolgozók a!u lról jüvó rületén valóban gazdájává val- ellenőrzése. kezdeményezé e, híjék a szoc'a!i;ta munkaYerseny- rálata érvényesüljön. t.:gyanaknek. El lenőrizze és segítse cso- kor egy pil lanatra sem feledportjának - ezen belül a cso- kezzenek meg a dolgozók rrport minden egyes dolgozójá- dekvédelméröl . mindennapi pronak - teljesíté él. Az adatokat blémáikkal való foglalkozásról. kérje el csoportvezetőjétöl. mü- Türe:mes nevelő munkával mavezetöjétöl, i lletve szolgálati ló- gyarázzák meg nap mint nap nökétől és gondoskodjon a mun- a dolgozóknak, hogy a, sz.:iciakaver;enyben elért eredm�n\'ek lista munkaverseny elhanyagotudatositásáról. az élenjáró dot ·  lása, _ ter\'ünk teljesítésének, gozók népszerűsítéséről. A jó életszínvonalunk emelkedé,ének, munkamódszereket a legszéle- békénk megvédésének legna-ebb körben ismertesse és al- gyobb akadálya. Ez az útja an-kalmazza. Türelmesen loglalkoz- nak. hogy szakszervezetünk be zon az új munkaerökkel külö- tudja tölteni szerepét a- vasutas nösen a nökkel és ifjakk;l, pár· dolgozó tömegek nevelése :erén. t,un_k aranytarlalékával. Helyt- Csakis így alakulhat ki éió kapallasra, az adott szó betartására csolat a szakszervezet és a \'3S• nevelje a dolgozókat. utas dolgozó tömei?ek köz5tt. A 

üzemi bizottságaink adjanak központ és a területi bizotls.il?'ok 
segítséget a b'zalmiaknak a a feladatok végrehajtásához 
párttal v_al? kapcsolatuk meg- nyujtsanak fokozott segítséget, 
megJavítasahoz. Ehhez elsösor- - üzemi bizottságaink oedlg 
ban az szükséges, hogy ök ma- igényeljék, követeljék meg ezt a 
guk tartsanak szoros kapcsola- segítséget. 
tol a helyi párlszervezetlel. Leg· Üzemi bizottságaink, bizal
több üzemi bizotlságunknál, a miaink, aklíváink legyenek tu
szakszervezeti bizalmiaknak dalában, hogy elsósorban raj
nincs megfelelő kapcso:atuic 8 luk múlik pártunknak, Rákosi 
pártbizalmival, nem keresik fel �lv!ársna.k tett_fo[ladalmunk tel. 
a párlbizalmit, ha problémájuk 

I 

JeSitése. Ere�_ze� at, hogy ez ha-
k • 'k • • talmas lelelosseget, de egvben v�n nem en a segits�get. _P:- megtisztelő feladatot is jélent dig a munkaverseny feJlesztese- számukra. 

hez. a kezdeménvezések fel- Feleki Pál 
karolásához, a l>elyes pot :tikai I a Vasutasok Szaksiervezetének 
felvilágosító munka ,·itPléhez titkára 

A Szocialista Vasútért bírálata nyomában 
A mozdonysremél)'lel 

üdíti itallal való ellátása 
biztosítva no 

lapunk augusztusi számá/Jall 
kifogásoltuk, hogy a 7 t!S 8. 

szakosztály vitája m•att nem 
kap üditö ;ta/t a mozdonysze
mélyzet. Az igazság az. -
.imint erról meggyózódtün� -, 
hogy a vízellátás megoldása az 
5. szakosztály miatt húzódo'.t. 

Egyébként a mozdonysze-
mélyzet nem sok idöve/ birála
lunk után már megkap/a az 
üditó italt a kijelölt kezelóállo
másokon. s elértük, hogy 4 
végrehajtó szervek fontos kö
telességüknek tartják a moz
donyszemélyzet munkájú/ a.:z.il 
is <e(;!ileni, ho!!v időben és a 
rende!ef ntefl"{Zrtbta módntt tid'· 
tö itallal látják el az érdeke1t 
vasutas dolgozókat. 

Az í'ítási srakértii réletli1nek 
terü!etén tapasztalt hiányossA• 

gokat bíráltuk a köze!múltban, 
amely a 6., illetve 7. szakosz
taly újítási munkáját gátol !a. A 
közlekedésügyi m: nisztérium 1· 
vasút; föo.sztályának I. 6Zak
osztá:ya válaszolt a, birálatr11 
és elmondták levelükben, h,:,gy 
a szakértői vélemények terüle
tén még komoly hiányosságok 
vannak. 

Hogy a hiányosságokat  kik�
szöböíjék, a 6Zakértöi ,·é!emé
nyek szerkesztőivel megbeszél
ték a kérdést és fokozott ellen 
örzésen keresztül segit ik a vé
lemények helyes szerkesztését. 
Ezenkívül a most meginduló úji  
tási iskolákra szakvéleményető
k�t is bevonnak az úfítási mé�
b1zo!tak mel!ell, hogy a múlt
ból ittmaradt bürokratikus c•ö
kevényeket levetkőzye az újl
tások szakvéleményezésének mi
nőségét fokozatosan javítsák. 

A sza·kooztály a blrálatot ti• 
fogadja és lelha ználja a hibák 
megszüntetésére. 
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! könyvn.apokat. A könyv- f 
; napok feladata, hogy dol- : 

,alósitsa llll!ff a józsefvárosi ÜB a dolgozók javaslatait ! ��z:i
l�últ

kt����erben 
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! vo:taf.c zárva .a kultúrától� i 
zö�t a szakszervezeti tagok Jo- : - felkeltsük a z  erdet<ló- : Buda�t-Józsefváros . . •  

Mindjárt fél ötöt mutat az óra
mutató. A dolgozók sietös lép· 
tekkel mennek a szakszervezeti 
taggyűlésre. l\"éhány perc mul
va, megteli k a terem és Nyú/tié 
elvtársnő. OB-elnökhelrnttes 
megkezdi beszámolóját. I<ülönö
sen a, bizalmiak jó munkáját 
emelte h;, mert munkájuk nyo
mán az állomás kiemelkedő ered. 
ményt ért el a, versenyben. 

Amikor a fegyelmi bizottság 
munkájáról beszélt, élesen és 
helyesen bírálta a munkafegye
lem lazítóit, mint például Vajda 
László intézőt, aki lttaságával 
rossz példát mutatott és aka
dályazta ezzel a ko!!ektív mun
kát. Vajdát fegyelmi úton von
ták felelősségre. 

Nyúlné elvtársnő ezután a 
dolgozókról va ló szociális gon
doskodás állandó fejlődéséről 
számolt be. maid megkezdődtek 
a hozzászólások. 

Rubányi elvtárs a szál l ítta,ló 
felekkel való hiányos kapcsolat
tal fogla lkozott. Megál lapította, 

hogy a i\\AVAG száll ítási osz
tályának r06sz munkája akadá
lyozz3J a kocsiforduló meggyor
sítását. Szatmári elvtárs kifogá
solta, hogy az üzemi bizottság 
munkavédelmi [elelőse megtűri 
a, csarnoki laktanyában tapasz 
talható rendetlenséget és mu
l asztásokat. Számos hozzászólás 
hangzott el ezután, amelyben 
javaslatot tettek a munka mel?• 
javítására. 

A ta ggyülés is i gazolt a, H or
aáth Márton elvtárs, pártunk 
Központi Vezetősége június 27-i 
ü lésén mondott megállapítását: 
.,Epítőmunkánk korszakos ered• 
ményeit mind számbavéue ef!.yik 
le.rfielentősebb f!,,;Öze!miink: dol
gozó népünk öntudatának fej
{ődése." Ezt bizonyították a hoz
a:ászóláeok 

Szélesehh körben alkalmauák 
az élenjárók munkamódszereit 
Minden fejlődés ellenére 15 

awnban a ta,ggyülés egy-kél 
niányosságra hívta fel fjgyel
münket. A beszámolóból pél dául 
hiányzott a vezelőségválro,ztó 
taggyűlésen elhang-L-Ott bírálat 
hasznosításáról ezóló megemlé 
kezés. A1, előző taggyűlésen 
több dolgozó birál la az üzemi 
btzotteág gyenge kapcsolatát a 
isztahanovi-stákkal. ll\ost ismét 
al ig esett szó róla, anna,k elle
nére hogy iszámuk növekedett. 

Az üzemi bizottság nem is
mertette eléggé ai dolgozók kő· 

ga i t é.s. kö1ele6ségeit. Legelső i e:tt "!.,J�á�i5áta�
szn

c:,�v�:�f; i teendő, hogy a mindennapi : Iránt. : 
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a tagdíjmorál kérdés<'vel.  !-la i 16désról állapította meq : 
ezt megfogadják a józsefvárosi :. 
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javulást fog mutatni. : társ: . .  A maqyar nép Ut- : 
Segíteni kell a bálor kezdc- : ban van afelé, hoQy ·nem : 

i csupán a vas- és acél, ha- ! ményezűket, a-kik. mint  Szabó :. ��Ti--k"".
könyvek Ot"száqává ! Sándor és DISZ-l>rigádja .  pél- - • 

dás és fegyelmezett munkával : A kultúrálís forrad.alom, : 
1 1apróJ na.pra emelj tel je.sitmé- i �lv���Y��!���

íker
á�·1an;� i 

nyét. Bs segíteni kell Lajkó Já- f fejlödise idöszeravé tet- i 
nos tol.atásvezetöt és táf6ait, i �· ah
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s1ktolatási módszer a1kalp,a- :. nek, az Uj maqyar iro- : 
zásával a 3.6 napos kocsi- • dalomnak ünnepét. • 
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ták le az. 'á1 omáson. : rendezik meq orszáqszerte : 
A mozdonyforduló meggyorsr. : az ürinepi könyvhetet, i 
lása céljából már  1 5  perccel a : rir;t:

ly 
�����ó�t�

Y r
�ó� l 
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perccel az érkezés után már a : Ebben az évbfl'n a szak- : 
í ííiőház terül ete·n az ér- i könyvek, íqy a vasutas ••:=:. van • szakf<önyvek széleskörű kezö vona t gépe. :

:. 
népszerűsítésére is sor 1-<e. 

Az őszi forgalomban tovább rül az ünnepi könyvhét 
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az üzemi bizottságnak haTcolnr szélések keretében tár• 
kel l azért. hogy a dolgozók az gyalna!< meg eqy-eqy, a i::.•• előirányzott ) 73 tonnai napi L���
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Most, az ÖS7i verseny idejen ! sének, az irodalom nép- : 
méQ' na9"vobb szerepe van a •:. 

szerüsftésének, a könyv- : � tánnunka és az olvasó- i feltárt hibák kijavításának s :
: 

mozqalom kiszélesitésé- • 
méQ" nagyobb jelentősége van • nek. 

f annak. hogv a szak6zer\'ezeli ............................... � 
demokrácia t agg\'ü;ésen keresz 
!ül is teljes mértékben érYé
nyesü:jön. 

Racskorszkij: 
Szénmegtakarítás 

a mozdonyon 

A könyvecske eqy szovjet 
mozctonybrlqád sok.é-ves tapasz
talatainak leírásait tartalmazza, 
T-öbbek között megismerteti a 
maqyar vasút dolqozóit mind. 
azokka l a kérdésekkel, amelyek 
el6mozditják .?- tüzetóanyaqtaka· 
rékossáqot és töl<élete-sitik a 
tüzeléstechnikát. EzenkivUI meq 
bízható ad�tok sokaságával bi
zonyítja a tüzelöanyaghull�dékok 
rendszeres és hatékony felhasz
nálásának, a fútési módszerek 
tökéfetesftésének. a tüzelóanyag 
kiválasztásán.!k. a pemye elége_ 
té.sének a tüzel6anyaq-fütéshez 
történö • el6készítésénel<, a láng� 
bojt meqhosszabbitásának jelen. 
töséqét és szükséqesséqét 

Népszava.ktadi\.S 

A Szakszervezeti Aktwák Háza 
szeptember havi programmjáhól 

SZEPTEMBER <l-én 
Hoqyan véqezze munkáját a társadalombiztosítási tanács _. 

választás utan. Elöado: Lakatos Emi l. a Köz
alkalmazottak Szakszervezete társada lombiztositási és Udülési osztályának vezetője. 

SZEPTEMBER 1 1 -én 
A biza lmiaf.c taqsze�ez.S 

munkájának módszere. 
Vi tavezetö: Fef<cte B&la .a 

SZOT szervezési osztály'ának munkatársa 
SZEPTEMBER 1 6-.m 

A Min isztertanácsnak és 
a SZOT Elnökséqének az üz•
mi balesetelhárításröl hozott 
határozata. 
EléSadó: Sulyok Gyula. " SZOT 
munkavédelmi osztályának h. 
vezetöJe. 

SZEPTEMBER 1 9-en 

A békéscsabai osrtályinérnökség kétlaki dolgozói 

egymásután ajánlják fe l földjüket az államnak 
öröm.mel jelentem lapunknak, hOf<Y a ,  béké;csaba! o�zlá(y, 

mérnökség dolgozói megértették a k�l/aki elet:nodof k,sero hal
rányokat termelö munkánk vo,in1a11, meg_ertettek azt, (iogy 
egészségüket, jövőjüket rontja, esetleg semmist/1 meg a ketlakt 

Hoqyan szervezzük a kultúr
nevelési aktfva esti tanfoly,a. 
mait. 

Előadó: Kaszás Júlia, a SZOT l<ultúrnevelési osztály munka_ 
társa. 

életmód. , . · 
·11 f b Nekem jutott az a, feladat. hogy munkastarsa1m a a e-

adott föld/e/ajánlásokat és a le;71ondások. irá11ti kérelmeket to� 
vábbílsam. Az orosházi XX'v !l-es palyarnesten szak.as�o� 
augusztus 13-án példiiu! 12 , öntudatos dc(go_zónk 6� kataszlral,s 
hold földet ajánlott fel az allamrtak touabbi hasz=laira. Meg 
kell dicsérnünk Németh Imre csapatvezető etőmurikás elvtár
sat, aki 

példamutat'ással, jó népnevelő mull'kávat segített a kétla
kiság megszüntetésében. 

A gyomai /ll-as pályamesteri szakaszolt mintegy 35 hold földet 
ajá1tlotlak fel. . • . • _ 

Ezt a, munkát augusztus 6-an vettem at sa1át munkakoro1n;_ 
ellátása melletl és fáradságot nern sajnálva, uégzern néprtevelo 
munkámat. Ennek már mutatkozik az eredménye, mert 18-ig 195 

ka!aszt.rális holdat ajánlottak fel dolgozóink. Erde/1es Sz<-nd�ei 
László segédmunkás kijelentése, aki ezeket mondotta: ,.Ma br.z
tosij.ják sztŰ1wmra a megélhet�st o�úti_ keres�temböl. N•1;�s er
telme tehát, hogy a munkaido befe1ezese utun szaladgal1ak a 
földem.re. Beláttam, hogy így sem családi, sem társadalmi é.'e
tet élni nem tudok, n:,,n is szólva arról, hogy a munkában se,r1 
tudok helytállni." 

Szakálas Mihály csapatvezelö előmunkás nyíltan felvetette, 
mik,or társai között szóbakerült a föld kérdése: .,M ínek nekem a 
föld? Van rendes fizetésem és ebböl nyugodtan, szerénqen élek 
családommal. Magam ttuiok tanulni, a gyerekek ;övöjéről, al
kotmányunk gondoskodik." 

Csapó Gábor felügyeló, müszaki értelm;ségiink pedig kije
lentette, hogy 16 hold földjét hawfias kötelességből adia át 
az államnak. .,Eddig munkaidő alatt is azon gondolkoztam -
mondotta nekünk -, hogy rl1�nnµi les-z a termés, hoqyan 
munkálom mef! a földet és bizony sokszor, amikor a vonalon a 
vágány állapotát keltett volna megfi,tqelnem, a földdel kapcso
latos prob:émákon• gondolkoztam. Ezé-t is lemondtam föl
ácmröl." 

Egyre többen értik meg tehát Rákos{ elvtárs ióakaratrí 
figyelÍnez!etését, teszik magukévá cítmu_tatását: me�t látják. sa
ját bőrükön ,faoaszta:lh«tják, hogy a k.etla.k.i eletmod a mu11ka
fpg_11e.·em la:zulására. baleset. el?idézése:e. ,•ezet é� �setleg rom
badönti a, kétlaki dolgozók eletet, csalad, l>oldoasagai. 

.MOL.V.4.R L.4Slló 
leve!ezó, 

F E L H Í VÁ S  
A vasutasok 

Zeneiskolájának 
szakszerveze-te 
1952/53. tan. 

évére a beiratkozás már rneqkezdödött és szeptember 8-iq bezárólaq tart. Beiratkomi a zeneiskola irodájában, Budapest. VI., Rózsa Ferenc-utca 67. szám alatt lehet délelőtt 9 órától est• 
1 9  órá ig 

Belratási díj nlnes, Tandi) szakszervezetünk  taqJai és azok 
családtaq,Jai részére 20,- forint. 
Jelentkezni lehet a következ.ó 
tanszakokra: zongora, az összes 
vonós-, fa- -és rézfUvós_, Ut6-
hanqszerek, ének, zeneszerz&s, 
karmesterképző� kamar-azene, 
harmonika és ·penqetös t,a.nqs.zer 
tanszakra. 

SZOCIALISTA VASúTioRT 

A Hözlekedésüi;yi Minisztérium 
és a \'asutasok Szakszervezeté

nek lapja 
Megjelenik havonta eqysz.er. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Laptulajdonos: 

a Hözlekedésügy1 Minisztérium 
I. Vasúti Föosztálya és a 
Vasutasok Szak.szervezete 
Budapes1. VI„ Munkácsy 

Mlháty-u. 16. 
telefon: 

1 13-887. 124-893, 313-744 
Hiadóhlvatal: VU., Rákóczi-út 54. 
Szikra Lapnyomda. Budapest, 

Ylll„ József-könít 5. 
Fe'elös n..-omdavezetö: 

Kulcsár Mihál:y 

A vonatközlekedés lebonyolí
t ásánál a jel zéseket a vonat 
személyzet számára, köztük el 
sősorba1, a mozdonyvezető szá
mára adjuk, ezért legfőképpen 
ő felelős a jelzé�ek megfigye
léséért és a kapott. rende!kezé
sek azonnali végrehajtásáért. 

,.Helyhez ídStött jelzövel 
,MJeqállJ" - jelzist, vaqy k i 
tüzö.t „Meqállj'' jelzést� to
vábbá a bejárati váq;iny ki• 
Járati véqen 18v6 biztossáqi haU.rJele-t maqhaladni nem szabad •• : 
(F. 2. sz. utasítás 1 086 b. pont ) 
„A Je!zé-sek flQ:yetmen kivUI 
haqyása feqyelmi vitseq. ,,Me:qállj jetzes meqhaladása .i11ásveszteséqqel járó feqyel
mi vétséq és balesetként ke
zelendó méq akkor is, ha a 
Jelzés meqhaladisa követ
keztében baleset nem is tör· 
tent.'' 
{F. 2. sz. ut..sltás• 1 086/a. 
pont.) 

Ezeket. a forgalom biztossá
gát szo: gáló ;n[ézkedésekel 
rendszeresen oktatják és tuda
to,ítják. Mindezek el!enére a 
székesfehérvári iütöház létszá
mába tartozó Szabó Tgnác fő
mozdonyvezető, alkotmánvunk 
ünnepén. augusztus 20-án ·s,a
badbattyán á l !omás „Megállj" 
á l lású bejárati jelzőjét az 1 258 
sz. mozdony,;,onattal meghalad
t a  és ráütközött. a I I. számú 
vágányon á l ló 4 186. számú te
hervonatra. 

A „Megállr állású jelző meg
haladásából súlyos ba'eset szár
marnlt, mert a mozdonv és 
négy kocsi megrongálódott, a 
mozdony futótengelye és három 
kocsi kisiklott. Vontató és szál
litó járművekben mintegy 12.000 
forint kár keletkezett. 

Szabó lgnftc főmozdonyvezető 
a 26 óra piheníiídejél nyilván
valóan nem fordította pihenés
re. mert szo1gálatának már a
negyedik órájában figye!men 
kívül hagyta az első ál lomás 
helyhez kötött jelzőit. lllinden 
való·z inüség szerint elaludt. 
mert fütöjének figyelmez!elése 
ellenére sem á l l t  meg mozdo
nyával a „Megállj" állású jelző 
előtt 

Akkor, amikor a becsületes 
va utas dolgozók tízezrei har
coltak az alkotmány ünnepére 
telt ielajánlá;ok túlte�e,ité,é
ért. S;:11b/Í Ignác iömozclenyve
zető az ellenségnek segített bű
nös mu' a,ztá;á\ al, ameiy je
lenlös népvagyon tönkrelételél 
é szá litási feladataink akadá
lyozását jelentette. 

A váltó a·{kor áll  hel yesen, 
ha arra a Yágányra vezet, ame. 
lyikre a vonatnak be kell ha
ladnia. 

Központi ál lítású váltóknál a 
vonat számára véqzett váltó,. 
etlen6rzes alkalmával, a vál• 
tókezelő köteles használha· 
tösáq megállapítása után 
meqqy6z6dni arröJ. hoqy a 
váltók valóban a kijelölt vá. 
qánvra állnak.e 9

' 

(F. 2. számú utasttás 1 73, 
pont.) 

I<özponli állítású váltóknál a 
váltókezelőknek meg kell győ
ződni arról is, hogy a biztosító 
berendezésen kícsengetett bejá
rat megegyezik-e a távbeszélőn 
közölt bejárati vágánnyal. 

l\em ez történt Obúda állo
máson augusztu· 24-én, amikor 
is a forga !mi smlgálattevő, 
Ecseki 'ándor Jöállomáse:őt
Jaro távbeszélőn a Vfl. vá
g.inyt közölte a 3461 .  számú 
vonat bejárati vágányaként, 
ugyanakkor az irodai rendelke
ző készüléken a tológombot 
gondatlanul a V I I I. vágányra. 
állította be és azt csengette ki 
a z  1. számú ál l íióközpontnak. 
Tóth András váltókezelő, jól
lehet, tudomásul \'ette a távbe
szélőn történt vágánykijelölést, 
azt  is tudta. hogy a Vl l l .  vá
gányon kocsik á l lnak. gondat
lanul és anélkül. )logy vágány
ellenőrzést tartot{ voina·, a for
ga lmi szolgálattevő figyelmét a 
készülék helytel�n kezelésére 
nem hívta fel, hánem gondol 
kozás nélkül. gépiesen a log
la i t  VIII .  vágányta á llította a 
váltókat; a vágányutat lezárta 
és a jel1,őt a vona-t részére 
„Szabad"-ra állította. A vonal 
érkezése elölt voníllmentes idő 
volt, ennek ellenére a 3461 .  szá-
mú vonal  befogadására csak 
megké ve és kapkodva tet.ték 
meg a s1,ükséges intézkedése
ket, ami miatt a vonatot a be
járati jelz.ö e:éitt fel is tartóz
tatták. 

A ,jelző „Szabad"-ra való ál
lítása után vette észre a for
galmi szolgálattevő. hogy az 
irodai készüléket helytelenül á l 
l ította be  és  csak azért nem 
vo1 t balesetnek kö,•elkezmé11ye, 
mert a vonat kezdősebességgel 
haladt be az állomá,ba és 
idejében meg tudott ál lqi . 

A váltókezelő és v altóörök 

igen (onto� és lelelösségtel jes 
munkai vegeznek a végrehajtó 
forga '.mi szolgála t  keretében. 
Résztvesznek a vonatközlekedés 
előkészítésében és szabályozá
sában. Ezek a munkák teljes 
értékű emberi követelnek. Sem 
Tórh András vá · tókezelo, sem 
Ecseki Kándor főáVomáselőlJáró 
nem látták el munkakörüket az
zal a gondossággal, a mi t  tő. ük 
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a vasút és a dolgozó nép jog• 
gal eh·árhatott volna. 

! !anyag és f igyelmeUen szol• 
gálatt.;1elük intő példa, leayen 
minden becsül<'tesen gondolkozó 
és hazájá t  s.zeretö vasutas doi
gozó részére. m_ert csak az ula
sítá:;ok belartásá\'a l és jó mun
kaf egyelemmel tudjuk sikerre 
vinni a szocializmu · építését és 
a béke (llegv.éd�ének ügyét. 

Német-csehszlovák vasúti munkaverseny 
A Német Dem-okraitikus Köz-

társasá.qban auqusztus 1 •ön kez 
dödött a vasutasok elsö szocial is
ta mun-kaversenye, amelyhez ma
ris tizenkét Uzem csatlah.ozott. 

A lipcsei vasúti üzemek 89 
briqá,dja azt a célt tűzte maqa 
elé, hoqy auqusztus 20-iq 1 9  
mozdonyt javitanak meq terven 
felül. A zwickaui vasúti üzem
böl 1 37 brigád vesz részt dZ 
t�. szocialista munkaverseny. 

1 
A 'lasutas-:>k munkaversenye kül�nben nemcsa4< az orszaqon 

belül. hanem nemzetközi méretekben is f_olyit< és a szovjet-maqyar . . roman -maqyar és csehszlovak-maqyar vasúti munka-ver�enyel< pé!dáJára. kézzelfoq-hatoan mutatJa a be-1-<és népe'< közötti baratsáq es eqyQt1rnü4tödés eredményeit. A keletnémet demokratikus sajtó most b�� szál"l"\ol arról. hoqy a német és csehszlovak vasutasok között f0-
ly_ó_ mun�aversenyben, amelyne1< Ci!�Ja .il.Z: átmenö határfoqalom meqqyorsítás3, július hónapban 

a csehszlováf< határállomás dot. gozói lettek a győztesek. 
A �•.mka _Jó m�9szervezés6n1t1< eredmenyekent Jul1usban mindössze 94 percet késtet.c a vona• tOk, s a csehszlov.ü< sz&relvényei( a hónap 31 ... napjából 25 napoi, 

��:;,�n
h=t�

s
r
éi nf!lkUI lépték at � 

Orosz·magyar, magyar•orosr 
�asúti zsebszótár 

jelent meq Stei nmecz Jstv,n szerkesztf!sében , az Akadémi�I Kiadó k iadásában 
A szótár 1 O-i'0.000 cfmszót 

tartalmaz 6-s az 1946.ban 
Moszkvában meqjelent vasutas szótár összes cimszaván kivül, annak számos szöveqkÖZtJ k"iftJt=,zését is felöleli. 

◄70 old.a!. Ara k!ltve: 1 7.- Ft. 
·····························································1 

,· ·1tk .. . ,  --"'-- 'W� 
Túlzásba vitt együttműködés 

Békéscsabán Ökrös Lajos 
mozdunyfelvigyázó és Nagy 
Lajos menetirányitó . a nsútí 
étteremben nagy egyetértésben, 
egymást á!ö'elve, hangos ének
lés közben literszámra fogyasz
totlá k a bort, viselkedésükkel 
megbotránkoztatták az utazó. 
közönsé-get, s a vasutasokat 
egyaránt. A vontatás és a for
galom jó együttműködése ör
vendetes dolog. Ez a túlzásba 
vitt együttműködés azonban 
semmiképp sem kí\ ánalos . . .  

Az illetékesek figyelmébe ! 

l?ákosrendezőn hiába kérték 
a dolgozók a fürdőt, 11em készí
tették el számukra. A dolgozók 
öntevékenyen egy kimustrált 
kocsiszekrényt alakítottak át 
fürdőneli. A dolgozók szociális 
igényeinek kielégítésére figyel
meztette florváth Márton elv-
társ, a Központi Vezetőség ülé- ::::�Í.��:::::j sén mondott beszédében a veze-
tőket. A rákosrendezöi eset le-
gyen figyelmeztetés az illetéke• ;,���:::::-_-_""-,,',; sek számára, hogy mindazok � 
akik gátolják a dolgozók egész• 
ségvédelrnét, a mosdási lehetö- ;.\�\\

"'
• '\....,,\-.1-,""l-\--lL 

ségek megteremtését, a jövöben ". 
magukat emiatt nem moshatják ..,,. 
tisztára. 

Felháborító eset 

Meggyesegyházán Pálfi for
ga:mista nyolc talpfát lopott. A 
tolvaj" ásl Szelényi szakszerve
zeli biza 1 mi leleplezte. A törté
net i t l  azonban nem ér véget. 
A szakszervezeti bizalmit, aki a 
nép,·agyon dézsmá!óját lelep
lezni merészelte, az igazgatóság 
elheh·ezte. A forgalmistának 
azonban hajaszáta sem görbül t. 
\'égeredmény? A vizsgálat meg
indult, a mé:tó büntetés netn 
marad el. 

Mire való a fékbódé ? 

Hogyan adhalott volna jel
zést Erdélyi József miskolci 
zár;ékezö, hiszen hangosa11 hor
kolt a magárazárt fékbódéban. 
Mikor álmából sikerült őt fel 
ébreszteni, azzal védekezett. 
hogy azért zá.rta magára az aj
tót, mert félt, hogy sapkáját le
viszi a szél. Az  a zárfékezö, akt 
sapkáját jobban félti, mint vo
natát és aki a fékbódtit háló· 
szobának használja, megér
demli hogy kemény kézzel ráz
zák fel ;nély álmából . • •  

. . 
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A haza javára_,. a magad hasznára! 
N6pk&tlrsadpnt ko1111l• 

nya ma reg&el a 111acar dal ·  
gozó néphez fordult lelhívoésá
val. Azt kérte I dolgozók mil
lióitól, hogy bocsá56ák megta
l,:arítása1kat a 67.0cializmusl 
építő állam rendelkelksére, je· 
gyezzen minden hazáját s:reretö 
dolgozó békekölcsönt 

Szeptember 25-én· tehát tíj 
kölcsönjegyzéa indllJ' hazánk· 
ban. Immár harmadszor jegyez 
népünk békekölcsönl Sorrend
ben uonban ez már I negyedik 
jegyús az ötéves �ervet elin• 
dító tervkölcsön óta. 

Mindannyiunk előtt jót ismert 
tény az, hogy lel�11 ötéves 
tervünk végrehaj1ása, a békeal
kotások építése ütemének meg· 
gyorsítása szervesen ci6szefügg 
az államnak adott anyagi segit
ség,gel. Es el ld1et mondani, 
hogy amilyen szoros összefüg• 
gés van dolgozóink növekvö ön
tudata és I hazának nyuj1ott 
anyagi segítség között , olyan 
szoros &6zefúggés és legszoro
sabb egység van a tervkölcsön 
� a békekölcsön, a ter'Y és 1 
béke gondolata köz6tt minden 
llZOClaliunust fpít6 onzágban, 
!gy hnánkban is. 

Ki ne látná dolplnlt ldlzül, 
hogy a béke jegyében születnek 
nazyszerü tervalkotásaink. a 
béke �n jönnek lét� az 
új, szoc'alist1 városok. hata)· 
mas gyárak, gigant.kus erömú
vek. a falu éle(ét megváltoztató 
11épállomás,ol.. Békeail«xásai-,.k, 
a lfé� terveinek diadalát hir
deti a srovjet nsút.ak példája 
nyomán korszerűsódó nsútunk, 
a miskolci Yigán}'fékes gurító
domb, 1 ferencvárosi mozdony• 
rádió, a dombóvári új, korszerü 
laktanya, s az alig egy hete 
forgalomnak átadott khlkórösi 
új felvételi épület á számos 
más békealkolás. 

A békekO:csón tlgye - a b� 
loe ü� A harm1d1lt békeköl 
csön kibocs.álása voltaképpen 
azt je'.enli, hogy ö'éveg tervün
ket tovább fejlesztjük, áílam
halalmtIT1kat méginkMJb meg
erösitjük és a béke ügyét még 
hathatósabban szolgáljuk. Ezt 
t1e1?íti munkásszorgalmunk. 
uözniakarbunk. Ennek jegyé
ben lve! hidal szocia.Jista á!la• 
munk a Duna [ölé, teremt vi
rág.!Ó gyapolföldeket a szikes 
földeken, Ml' gátat a gyors 
T'szán. � minél több szén 
le�n. • olyan belveken h 
vasút robogjon Aliöldünkön, 
•�ol derékig &Olly� a porba, 
aarba a kocai kereke. 

}-fosszan sorolhatnánk 6j 
éMünk �-yre sokasodó és lz· 
mosodó hajtá�it. melyek mind 
aozl bizoeyitják, hogy " haza 
�•vára és a magunk hasznára 
!'gye:r.\ünk é& jegyzünk most 
is békekölcsönt. A haza segí
tése ma már egy,et jelent önma
gunk támogalá6ával. De nem 
m'ndii;r volt ez í�. A felsza
badulás elotl, • Horthy-fasisz
ták a „haza sef(itése" ürügye 
8'1att gyakran utolsó lillérél :s 
elvették a dolgozóknak, h"I!}' abból lezyvert . kovácsoljanak 
más né,lek és a mi népünk el
len is. A rOS&zemlékü állam
kölcsönöket awnban eoha sem 
t,rltették vissza a kölcsön!· 
}e�nek. 

nyertes - ltözfflt ieen eok I nolgálatf helyeit fognak Jd 
vasutae dolgouS mondhatta munkát végezni, ahol a veze
el: a magam hasznára is 1� tök és dolgozók eleget téve a 
gyutem és ha alkalom. kínál- haza i ráni! kötelességüknek 
kozik, ismét jegyzek békeköl- egy pill anatra sem feledkeznek 
csönt. meg pártunknak, Rákos, elv-

& el lehet mondani, ahogy társnak tett logadalmukról. 
s:zaporodnak 6ZOCiali�a alkolá• A lelkes hangula1ú jegyzés 
saink; új bánya l(omJ.ín, ipari nyilvánuljon meg a ki- es be
kombin.át Kazincbarcikán. köz- rakás [!vorsitásában, a moz
lekedésf egyetem Szolnokon, - donyforduló jobb feljesllésében, 
úgy nö, erösödik népünk bé� a vonatok nagyobb terhelésé
akarata, harcos elszántsága. ben. a sz.ovjet munkamódsie
A miénk� védjük a koreai rek, e16ŐSQrban az „ötszázas" 
népre gyHlros módon támadé mozgalom eredményesebb al
amerikal barbárokkaI szem• kalmazásában. A jegyzés nap• 
ben, a lelenyE'i hidal aljasul ja ,ban közldcedjenek vona ·  
felrobbantó Tito-banditák el- •'aink a z  e<ldi1?inél l?''r>rsa-bba-n 
len. Védjük édes hazánk sza- és pontosabban. hirt!elve: a 
badságát és lügl!"ellen<Ségét vasutas dolgozók hüséges f!l/er
szorga lmas munkánkkal, béke· mekei hazájuknak, munkában 
loölcsönje(l'yzéssel. húsunkból- és segítésben egyaránt. 
vérünkböl való néphadsPregünk· A I l l. békekölcsönjel?}'Ú'S kel, a nnak állandó erösítésével. lll'Unkája széleskörü politikai 

E napokban bék,-kölcsónt je- tanácskozás a vasutas dolgozók
in-ez minden becstiletes MT1ber. kal, az elötlünk álló legfon
Amde belsö ellenségE'lnk tosabb kérd€<Sekről. E tanács
mini eddii;r is - mo<t !s min· kozá� i rányítói a sroll!"álati 
dem meg- fognak tenni, hogy helyeken, a vasutas pártszer
megzavarják népünket haza- vezetek. Nekik kell helyesen 
fias köteleEeége tel jesítésében. egybehangolni I helyi szak>-
A. vasúton. az utóbbi napokban és DISZ-szervezet, a béke-
vad demagógiába kezdtek a bizottsá�k. szolgál3'i vezetők 
jobboldali szociáldemokrnlák munkáíát � minden erőt a 
é, klerik;ílf s  n,akció ügynökei. ieg-l'zé,gvíljt . érd<'kföe ál l í·  
Elelmiszffsf!<"klll ációval. kép· tani.  A pártszervezetek körül
tel� rémhlrek teriE'<7téséveJ 1ekintö munkája IO!!'i• biz!"4.Í· 
próbálkoznak.. Mint elmúl• év· tani, hozy m!ndc-n yasu'a• 
ben most is megpróbálnak dolgozói a vonalakon fekvő 
el!"",e,seket a Jegyzés ellen han- kis szo!gá1ati helyeket, 90rom• 
golni. P?· é.1 térköz5röket is l•llog-

A vasutas dolgoz� nagy Jak keresni a jegyzésiivüjtök. 
többsé� eddil? is határozottan Ahol a jezyzök a jegvzé<SgyüJ• 
uta�ltotta vi<sza 82 ellensél? lés mellett t artalmas bes,élge• 

'b ' lko á ·t M t , reseket is folytatnak „ dolgo-pro a z 531 • 06 ez pa• zókkal.  ott kettö� le�z a siker !'O!SUl,jon nagvfokú éber<;éi?gel. nön·1 1= a dolgozók lálóko·r· Mi"�" ellen.sé� megnvi)vá- -.. � 
nulht csirá jában kelt ellojta- és emelkt-dik a jegyzés á tJa ai, 
ni A leJl111<'ltóbh válasz a l!' jj. Az eddig eléi;! sike�"!nk t';;r. 
!ölt mult iigynökei m,..t„rkedé- rása_ országos � vasuti vonat
se;re n lesi, ha, minden vas- �z�<aban egyar�nt a komm1t· 
utas dolgozó fizetésének meg n;Stak, a v-ezelok r>é!darnub 
leleloen jegyez békekölcsönt. 

1 
!asa volt. _A k�un:sta va�-

• _ utasok. part-, tomegs,ervezetr A . . I l l .  bél«-kok«>nJegV1�e és szakmai  ve1etök példamu• napJ�1ban kem._<n� h�r� folyik faló jeg"zés.e hatalmas emelö az uze?'ekben, banyakban. a erö a I l l . békeköksönjel?V"Z6 hai:m.a.d1k negyedév; terv telte- eredményességéért folyó h·art'• sltE>Seert. Szamt!nkr_a vasuta- bar-.. A vezetők példája fogja so�ra ez annv11 !<'lent, ho!!v magával ra11"adni a va6Utasok meg továb� no az �lszáll ítardó nagy családját. a több mint h� m:n_ny1sége-. meg na1?Vobb százezer vasutas dolg-ozót. hagy erole_sz1leseket kell . '.e�niink a méltö módon lel!")'<'nE'k el<'�! a kocsiforduló leszonl�sara. Azok nép kormánya felhívásának, 

Jutalmat kapnak az őszi csúcsforgalom 
harcaiban kitúnt dolgozóink 

A .ma� �sok ' öröm. ! tudják, hogy az &:ti nagy szil• md _es Je,kesedes�l . harcolnak litásokat a pártépítő munka álaz �. �gy szaf11tások le- landó javításával a pártszerve. bonrohtásaért, mert szeretett zetek erősitésével oldhatjuk ha_zank, •. k?'11ffl"nisták pártja, meg A nagy szá!lítá'x>k lebo
�akosl Matyas elvtárs mln�gyi. nyolitásáért való fetelősségénet 
i�� az él�ébcn szabadra felismeré6e lelkesít; do'l?'Oióin-
b 

'=:a a Jetz�. szabad uf1at kat fegyelmezett, öntudafus !ztos,tott a tanu:asra, az alkoffi munkára. srocialista munkára, ' az Igazi emberi é:-etre és bo'dogságra. 

Mennyi� mAg a a2l0Clallsta 
kölcsön. amely többszörösen 
térül vlS&Za a dt,l�zóknak. 
Csa,k egy példa: rövid kél hó
napon belül két alkalommal ia 
beiktattak köl,;sönsorsolá6t ha• 
zánkban. Egy év� hat lzben 
tartanak sorsolásokat E« több
száz m;l l ió forintot sorsolnak 
ki a kötYén�k tulajdonosai kö· 
ultt. Tíz- és tízezer boldog 

A_va:utns d?lgozók ahhoz, hogy 
a donto tervev nagy őszi ,;zá Jí. 
lá.?it lebonyolí"'5hass ák, m:nden 
eröt mozgósiranak a VII Ország?5 Vasútüzem; Ertekezlet ha. tárOGta·nak megvalósítására· az eddiginél következe!iesebben harc?""�� � vasut; fegye!em mcgsz;. 
lard1tásaért, a szolgálat, ágak e!l"yli!ltmükö<iéséfr1, az uhisítások és rendeletek betartásáért. K!i. 
löllOS Je'entő�ge van az őszi 
forgalom Idején a balesetek megelőzéséért, a ba'esetek elke
rüléséért folyó harcnak. Azt is 
tudják v35UtasairA<, hogy az 
6s1.II forga!om sikeréért küzdeni 
egyet je!ent az e 'enség elleni 
huccal. Dolgozó•nk azt Is 

Az oszj csGcsforgalocn harcai. 
ban élenjáró dol gozókll'I az.oka! 
.llcik tervüket leljesít'k ' é$  hll: 
te!jesítl<, azokat, akik jó mun
kájukkal közvefl'enüi befolyásol. 
Ják az őszi csúcsforgalom, a 
kocsforduló alaku1ását - juta
lomban rész.esítik. A jutalmat 
szeptember, október és novem
ber hónapokra, három hónapon 
keresztül kapják élenjáró dolgo. 
1óink. Kormányunk az elmult 
c-.ztendőben 9 mi lió forintot, 
ebben az esztendőben több ll1illl 
1 1  m:Jló forint kiosztását enge• 
délyezte. KUenc jutalomcsopori 
van, s a jul'alom összege 50 fo. 
rinttól 200 forintig terjed. Az 
els.ö jutalma.z:ás október 14-én 
lesz. 

. A Szakszervezeti Vi lágszövetseg 

megalakulásanak 7. evfordulóia 
·,- � Vlligsmve.t

aég 1945, októ� 3.An, hét esz
tendővel eulőtt alakult �- A 
S1'ak<SUf"Vezett Világszövetség 
megteremtése a munkásosztály 
történdmi jelent&égíí győzelme 
és egysógtörekvéseínek kifeje
zése volt. A Szövetség kezdet
től fogva azt tűzte ki működése 
céljául, hogy harcoljon a doJ. 
gozók munka- és éktfeltlételel
nek megjavításáért, harcoljon a 
dolg'07.Ök p.zdaiságt és tirsadal. 
ml joga'ra, a demo4<r.d1kus sza
badságjogokra törö memtyletek 
ellffl, minden fasmta ' uralmi 
forma a fasumus minden meg
nyilvá

.
nulása el'en, a háboní és 

a háborúi e.'ó'dézö al<olc e1'M. • 
tartós békéért, 

A. Szakszerve.CS VUgsi,övet-

s¼ - i-rlorduló alkalmából 
felhívást lnt!éz,ett I világ dolgo
zóihoz. felhívásában hangsú
lyozza, hogy a Szakszervezett 
Világszövetség tdjesítl a világ 
dolgozóival � vá:ta!f kö
telezettségeit az új háború ve
szélye ellen, a dolgorok jogait 
sértő támadások, a faji meg
küiönbözt<etés ellen, 1 gyanna!IS 
és függő országok nernuti filg. 
gel1enségéért vívott harcban, 

A Szakszervezeti ' Vi:.ágs:rovet
ség vált'ozatlanut a dolgozói< 
énleAcdt sro'.gáb és s.zolgá:ja. 
Ezzel magára vonba a rea.kciós 
erők vad gyülöietét és haragját. 
Ezek az erők a szakszervezeti 
mozga:omba befurakodott ld<á
jalk segtjségével TO'cl<eznek 
szalc11dást előidézni a munkás. 
osztály soraiban. Az SZVSZ a 

reakcló minden fastwta � 
kedése. a terror, a rffldőri el
nyomó Intézkedések, Wartó2lla. 
tások és a szaksz:erye:z,etf -· 
tök üldöztetése elenére egyre 
nagyobb elismerést és bizalmat 
szerez. 

A Sz� Vllg-sr.öwt
ség a továblfakban felhívja a 
dolgozób.t egységre é.s egységes 
fel!épéisre az imperialisták haöo. 
rús előkész!ile!leivel kapcsolat
ban és hangsúlyozza, hogy a 
Szakszerve:r.etl Világszövetség 
továbbra is hű marad az egész 
világ d-01 gozó törne gei érdek• 
védelmének ügyéhez, a bél<e 
ügyéhez. Végül felmí!ítja a dol. 
gozó&ca.t, véde'mezzék jogaikat 
és vegyenek részt a r,épel< béke
kongresszus� elökés.zitésé
ben. 

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

11:aposdr fflomh !orgal�I 
do!gozói első negyedévi tervuk 
sikeres belejezése után elnyer· 
ték az é!üzem címet. 

Mi kellett ehhez? E!sösorban 
az, hogy neveljük a dolgozókat, 
hogy a munkaversenyben való 
1�<1vétel a dolgozók öntudatá
ból fakadjon. Vérünkké vált a 
verseny, nem admin'sz'.ratív 
munka, hanem öntudat kérdése 
lelt. Május elseje után sem pi-

hentünt babénilnkon, tov!bb 
szerveztük és fejlesztellük a 
versenyt és elsók között kap
c.•olédtunk be az új alapokra 
f Pkletett „ötszázas" mozgalom· 
ba. 

Népnevelölnk, szakszerve
zeti bizalmijaink fáradhatat· 
lan felvilágosító munkával 
magyarázták meg a mun
kaverseny politikai és 

irazdasáiJ jelentőségét. 

A p6rtbizbftság, a szakszervezet "és a szakvezetés 
j6 együffmúlcöd ésénelc gyUmölcse 

Ennek köszönhetjük, hogy Ka- vö ,�. aki most lett "kioáló r,as
posvár állomás dolgozói jó utas". Ismeri, e feltételeket 
munkájuk jutalmaként. a máso- Samu Ferenc sztahanovista to
dik nei:yedévi terv sikeres bele- latásvezetö és mind valameny• 
jezéséért ismét elnyerték az él- nyien, mert fegyelmezett, jó 
üzem jelvényt. Ezután kaptuk munkával viszik clöbbre az öszi 
meg a harmadik, egyben !egna- forgalom ügyét, hogy ezzel is 
gyobb kitüntetést: védjék a békét. 

a pártbizottság, a szakszer- Allomásunk. - méreteiben 
vezet és a szakvezetők jó kicsi, szük. viszont a forgalom 

'kor nND Mzzuk el n !d5t 30 
-50 percig - vetette lel 
a kkor le tudjuk húzatni a reg
geli vonalókat és szabaddá te
hetjük a terel. N•m ,"�adályo
zom elkésett tolatá�sa1 a teher
vonatok indítását, biztosítom a 
menetrendet, amivel elösegitem 
a kocs'lorduló meggyorsítását. 
Megszületett a gondolat és az 
ítj kezdeményezés: ,,Jelzőzászlót 
kézből-kézbe!", ez lesz u új 
fegyver. 

Mi ennek a lényege? Anomás
bejárás után jelentkezik szol· 
gálatlételre a dolgozó, hol mep:
kapja napi munkatervét és már 
a váltás (8 óra ) elölt legalább 
IO perccel átveszi a jelzöesz
közt brigádja tagjaival együtt 
az elözö szol(!"álatosoktól. A 
régi brigád csak azután távo
zik a szolgálatból, jelentkezik 
a szoll!"álati vezetönél. !gy a 
szo'.gálat folyamatosan megy to
vább. nincs kiesés, gyorsul a 
mur>ka, gyornul a kOCStiJorouló. egyilttmüködése gyümölcse- nagyobb mint bármikor. Tud-

ként a minisztertanács és juk, az ötéves terv miránk is A fenti munkamódszer meg-
a SZOT vándorzászlaját. gondol. de addig is hazafias és !nditása óla leküzdöllük az á t• 

lsmé't el lehet mondani, becsületbeli kötelességünk a menet; nehézséi:(eket, baleset• 
hogy ez telte lehetövé a munka forgalmat a jelenlegi berrnde- mentesen láttuk el a szolgálat
jó megszervezését, a baleset- zések mellett is elvégezni. De tol és erönk bevetésével, pár
mentes közlekedési. Meglátszott hozyan vetettük fel a kérdést. lunk irányításával, szakszerve-

dm , e h • , Vannak sztahanovistáink, van zetünk segítségével, az egys•e-az ere eny n, ogy az ugy- müszakilej leszlési körünk. Eze-
� 

gyel helyesen és jól töródlünk, k I k l"t !" "k d l 
mélyi vezetés mel!"szilárdilásá-

melynek következményeként ál· z:. k
gya
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1 1 k 0 g�- val, a szovjet módszerek alkal-
1 · k I h ll t k" oin . geszs ges o. e e szu. . . omasun e nyer e e ez a 1- lelnek •tt h 1 1 1 . ' k  mazasaval harcolunk a z  öszi tüntetést. Enélkül az együttmü- _ 1 , a O meg- anu Ja a 

1 1 . . 
ködés nélkül, e feltételek belar- ho� szov1et vasutasok munka• orga o_m s1k_eren ke���tul a 
lása nélkül egy állomás sem ér-

1 

modszere,L szocializmuserl, a bekeerl 
het el kimagasló eredményt. Tóth Ferenc s:ilahanovista to- 1 Cslma János, 
Tudja . ezt Nyulász_ László,_ szia- latásyezelö találta meg a meg- a „Szocialista vasútért" t l _ hanov1sla forgal1T11 szolgalatte- oldast. Ha a szolgálat átvétele- zöje. 

eve e 

Bebrits elvtárs meleq szlvvel ildvözli a miniszter tanács és a SZOT vandorzászioJát 1 's 1<,t. !!�r� J�
Uzom

GáKaposvt, állom;is dolqc,zólt és a munka hllst!'!nek pénzJuuilmat oszt • �{
er

i k,pen r • ra; spár S dor elvtárs, a Vasutasok Szakszervezet6nek elnöke, Bebrits uJoe kl!zleked6s0qyl miniszter, elvtirs, 

Építsd a nép országát, védd a magyar függetlenséget, olta lmazd a békét: jegyezz békekölcsönt! 



Bizto sítsd csa/6do d jövőjét, takarékoskodj: jegyezz bekekölcs·önf! 
• 

A VASUTAS PARTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 
A szolnoki állomás pártszervezete 

készül az 1952/53-as pártoktatási évre 
AlapSU1rveutünJc a városi 

párlbizotlsá1t útmutatása alap• 
íán naQ'y lendülettel fogott a:z. 
uj oktatási év elökészítéséhcz. 
A'I. oktatás szervezeti elökPSz!
tésé!H\I a Politikai Bizottság 
1962 június 6-i hal4roza-lát vet• 
tQk alapul. mely leszögezi, 
hon • párttagság eszmei -
politikai színvonalának emelé
séhel!. jólképz.ett pártpropagan
di1ték siükségesek. Az elmult 
t!j<ztendőben a párttagság 55-
60 százalékát képeztük ki. Igy 
ehben az  oktatási évbea mó
dunkban á1! a párttagság 70-
75 százalékát oktatni. A párt• 
tair,;ág ily nagyszámú bevo
nása megköveteli a propagan
di�ták gondas kiválasztását 
Eddig 34 propagandistái ké· 
i,e,:tünk ki. Az oktatás elöké• 
szltésére vorn1tkozó prob!émá
ht wietöségi ülésen beszéltük 

,mei?, Otemtervet készítettünk 
• propagandisták és a hallga
tók kiválasztására 

Pr1111agandisL'áinkat elsösor
ban a:,;ok közül választot
tuk Id. aklk már t a 1aly is 
oktattak. vagy a k áderok• 
tatbban mint hallgatók ki• 

tüntek. 
Vigyhlunk, hogy a;ak olyanok 
oklathassála párttagság.unka!. 
akik a termc1€sben is kitüntek. 
Fii)lelmet fordítottunk az érte!-• 
ml�g bevonására i6. 

Hiá-n<yO&Ság volt, hogy · • az 
elvtársak nagyrészét az esti to-
vábbképző tanfolyamra küld• 1 
tük és nem adtuk meg azt a 

lehető5'gel, hory minél többen 
a kélhetea bentlaká10s lsko!in 
tanulhassanak. A,, e5tl tanfo
lyamokra ai elvtárHk nem 
jártak Ecl rendszeresen, s párt• 
vezetőségünk nem lépett fel 
kellő szigorral II tanuláel lt
gyelem Iaz!tóiva1 szemben. 

A hal lgatók kiválasztás!ra 11-
zenhat, három tagból á lló bi• 
zot(ságot szerveztünk. Min• 
den blzottsAgban résztvett 1 
pánveZRlőség egy-egy tagja, 
valamint a pártc&oportbizalml 
és a népnevelő. Hiba volt, hogy 
a, propagandislákat nem von
tuk be a hallgatók kiválasztá
sába. A bizotl.ságok a.z eg)énl 
be.sz�lg!'léseken keresz!Ol bl
rálták el, hoizy a ha l lgatók mi
lyen oktatási form.ában ve:n�· 
nek részt; - figyelembe V�V'! 
a hal lgatok klvánságát Is. A 
Klvála�zUs $Zeptember 12-én 
feiezödött be. A bizottdgok to
vábbra Is foglalkoznftk a hall• 
gatókkal. ezzel biztos!tiuk. horo, 
az oktatás iránti érdcklödés ne 
lankadjon el. 

Nálunk a legnehezebb és 
legfontosahb feladat u, hogy 
a ha l lgatóknak lehetővé tud
JUk tenni a politikai Iskol ákon 
való részvételt, tekintve, hogy 
a hallgatók zöme utazó szol
gálatot teljesít és 30-40 &zA· 
zaléka vidékréíl jár be. A poli
tikai iskol ák  meg$zervezésénél 
ezt az adotbágot liQ'yelembe 
vettük. 

U gyarN:Mk sdmitAsba yef. 
tük a hallgató elvtársak 

11alrA11t1 boszt:Wt • a 
v0111.tok llllileke�sél -. 

A pirlveietl!sigi Olé&en arra a 
rnerAllapodá&ra jutottunk -. .  a 
tava,lyi jó lapaszlaLatok a!apJan 
- a vonatkísérők és az állo
más forgalmi dolrozót �zére 
forda-1zemináriumokat szl!roe• 
.túnk. Ennek a sajátos vasúti 
oktatási formának a megoldásJ 
tokozatlan szükségessé tesi:i, 
hogy a szakvonall vezetéssel s 
párt oktatás-szervez-ési munká
Ját szorosan összehangoljuk. 
Azoknak az elvtársaknak a 
részére, akik nem utaznak;  egy 
napra rl!gz!tett szemináriumo
kat szervezünk ejlY ál landó ve• 
zetővcl. 

A DlSZ politikaii ír.kolák 
megi;zervezéS€re a pártszerve
zet nagy gondot fordílott: há• 
rom tap�ztalt, feilett propa• 
gandisláuat segítellük a D!S,Z
szeruezetet. A DISZ<>ktatas
ban összesen hat propagan
dista dolgozik, akikkel a párt
vezetőség külíin-külön elbeszél
getett. 

Az okta.tá� széttagoltsága Els 
sajtítos formája a párlvezelö
ség számára az el lenőrzést 
megnehezíti. lgy a pártvezctö
séi elötl az a fontos feladat 
áll, hogy kidol gozza az ellen
őrzés módszereit. A pártcso
portbizalmiakat 511ját !>Zcmé
lyükben tesszük felelös.,é a1.ért. 
hogy a hallgató elvtársakkal 
foglalkozzanak. 

Kiss Béla, 
1 Szolnok állomás párttitkára 

Jó szervezéssel biztosítsuk az új oktatási év 
si keres megindítá sát 

már I PARTSZERVEZETONK/ az 
elmult okbatásl éuben sok f!OW 
dot fordított a pártúif!ok po/i· 
tlkai iskolákon ualó .marxista· 
wninista nevelésére. Ennek 
eredménf/e. hof!y az év véf[éifl 
kmorzso/ódás alif! volt 10 szá
zalék és a hallgatók komof.1/ 
feilődést értek el az elmélet ta· 
nulmánf/ozása terén. Fe1/ődésük 
lemérhető párlmunkáiuk ;avu/á· 
sóban és a termelésben eléri 
eredményekben i.s. A párlokta· 
tál sokat seJ!ítetl abban, hof[q 
fütöházunkban mel[szi/árdult a 
munkafepyelem, me{ls;ciini a 
mozdonysiolpálat·képlelenséf!. 

A taualyi tapasz/a/okai fel· 
111,nnálr,a. fogtunk hozzá az 
/952/53, évi pártoktatá, elök_é
,iítéséhez, a Politikai Bizol/sag 
/ún/us 5-i határomtának vé{lra· 
hailásához. A pártszeroezet ve
ietosil!e iól &ilt,a, hOf!I/ o/f/an 
&ajáto.� iíumben, mint .amilyen 
a m: fütöházunk is, ahol sok az 
utaió. hosszabb idö kP/1, míl! 
minden efotársat, m inden. saiá· 
tos survezeti és technikai pro
blémdt ofaposan elő tudunk ké· 
,iíteni o pártok/atási éore. 

A tar"11.I/I éuben lef[Mf!f/Obb 
problémánk az volt, hol!t( az 
utazó elutársak a lietenken,t 3 
napon meJ!/ar/ott iskola közül 
arra. mentek el, amelyiknek 
megtartása az t5 szabad111;piu�
ra e:tett Ez a mef!oldás btztos,
tofta Uf!q.an az utazók számára 
a tanulási le!relőséget, m.él!Sem 
aolt ,,uf!fele/ö. Az ellenőrzés 
igen nehézkessé oált, hisz min· 
derÍ héten más;más tanfo!qamra 
-ntl!lt ,., az elvtársak. E mel· 
lett t,1111u/ásr1kat is nehezítette, 
mert nem tudták mef!szoknJ. az 
1"16arló módsurf'it, nem tudtak 
/6! beleillrszkPdtti a tanfo/ua· 
moll kolleklít1á/ába az iskolák 
kózölfl vándorlá� miat. 

A tanfol.f/amokhoz a r,ropa• 
aandislák ki.képzése már mefl• 
tör/ént. A propagandisták ki· 
oálo,!a&ísáoal kicsit elkéstünk 
és Ífl!/ Q.Uf!USZtus Oél!lm méf! 
csak 8 kiképzett propaf!andis· 
tár1k volt. Uira felilloizs1táltuk 
a propal(andamunkára alkalmas 
e/ulársakal é1 újabbakat /elöl· 
ttiri.k propa{!'(tnda•lanfo[I/Okra. 
lflf/ most az induló 13 tanfo
lyamra 21 propagand/stáual 
rendelkezünk. A /3 tan.fol11amon 
a pártragsáf! 58 százaléka és 

Idén Is komoly gcmd a megfe• 
leló helgi,égek biztosi/ása. A la• 
nuláshoz elen.gedhetetlen a jól 
fűtött, világos, tágas és kénye/. 
mes, az anyal[/wz szükséf!es 
szemlél/elő eszközökkel felszc· 
relt helyiséflek biztosítása. llyen 
nálunk csak CflY van. A többi 
tanfolyamon - szakma,j oeze
tőkkel megbl!széloe, - az iro
dákban fogjuk tartani, melqe· 
kel igyekszünk a tanulás szem• 
pontjából figyelembeuéve alka!· 
massá tef!rtl. 

60 párlon,kíuü/i elvtárs fog /1a- Az oktatás elókészilés� aanulni. Ezenkíval 1 e/utárs 3 he- zal. hogy a hallgatókat kh•álo. 
les DISZ propal[and/sta tan!o- galtuk, természetesen nern fe• 
/1/amot ofl!zeft é$ DISZ. r,oliti· iezzük bl!. Alapsuruelnket rend
/lai iskolát fofl vezetni. A DISZ szuesen figyelmeztetjük és fe/. 
politikai iskota hallgatóinak ki· híujuk az ezzel kapcsolatos ál
uálasztá.sához kissé e/késue e landó poll�lkai feluilágosíltó 
hn 9-én kczdtiu1,k. A kioál01tató munkára. Ez évben a párttag· 
bizolfsál! i{!l/eks7lk aMf')os fel· ság mellett a müs:r.akl és gazda
t•i/áf!osí/ó munkával mert /d6· sági vezetőink zöme . a ttt:s_a,. 
ben kioálof!a/ni az iskola hall· da/mi élenjáró partonkwull 
l(atóit. do/{fozóink, nők és fiatalok (a· 

nulmányozzók m11jd a marxtz• 
AZ OKTATAS MEG!NDULA·I mus-/eninizmussal. me1?ismP_ri� 
SA!G I mél! egri hóMTJ sincs még iobbon a ,zoclal/zrnus . ep:• 

--- hátra, már most kell té ének, a békeharcnak kérde· 
tehát fol!lalkoznl a technikai selt CZIMMA IANOS, 
kérdésekkel is. Fütöházrmkban ' a ferencvárosi fíitóház 

párttitkára laoaly is, �lör�táfható[Qf! az . . ............. .. 
·················-···········---··········· ................... . 

EZT IS AZ ÖTÉVES TERV ADTA 

JzrÁllllVÁRO:I waiaJai, a �  1tUJqu/M,-1ertr· 
hat6ridőelőtti teljesítésével küzdenek az 'őszi forgalom sikeréért 

l(inézünk a vonat ablaká,n: 
niesszebb, a, kanyar mögüí elő
tűnik az épül ő város. az acél 
városa. Elsuhannak a barnán 
fénylő, éiszi munkára voáró föl
dek. a1tán csendesül a rohanáis. 
lefékez a szerel vény. A sárg-a
homlokzatú, vadonatúj ál lomá
scn ezüst betűkkel ra 1,n·og a 
fel írás: Szttilinváros. Az épülő 
békeváros békemü,·e az új állo
más békekölcsönt jegyző dol
gozóink forintiainak eredménye. 
Jobbáre ifjú vasutasok harcol
nak i tt a z  acé'.városért, a I l l .  
ne(!'vcdévi tervért, a z  őszi for. 
i!alom rájuk esö feladatainak 
te! icsítéséért. 

küldte el hozzán& fiatal iaink munkájuk legja,·át •diák. Ok 
képzésére. az 15sz.i lorizalom 1lke- biztosítj ák, hogy feladatunkat: 
rének elömozdítbára. Fiatal, teruünk határidő e/ölti teljes!. 
iaJnk meg is teszik klSteleMé- tisét és az őszi fOrf!a/om sllMrét 

A forgalmista átveszi a menet
levelet s máris szalad be az  
irodába, hogy feljegyezze, újabb 
szerelv�ny érkezett Sztáli n ·  
1·:írosba. A pályaudvar min
den Irodájában nagy munka 
folyik. Ez természetes is. hiszen 
az ország el!'\'ik legfiatalabb 
városa: Sztálinváros rendező 
pál11a1uft.-ará1uik forgalma ve
télkedik a ré?i rákosrenáezől 
pá ·yaudt•arra!, Minden azt hir
deti: itt a jöuőért, a béktért 
doll[oznak. 

- A pálvaudvar méltán büs,:• 
kcsége min,dnyáiun-knak 
mondja Iványi Ede ,kiváló 
uasutas ' állomásfőnök - Vas
uli sinei nk na.zyobb teThelést 
bírnak el. mint bárhol I<özép. 
Európában. vágányhálózatunk 
pedig szovjet tapaszlal a lok 
ala pján készült. A magyar álla• 
másokon régebben mindenhol 
ó. n . .,!lra"-váglinv volt. Ez azt 
jelenti. hog-y középen van egy 
lól'ágán y  (mi anvavágánv.nak 
ne\iezzük) s ebből ágazik ki az
után az. ooszes többi vonal.  A 
mi rend�zönkön csoportos vágá
nvok vannak: több központi vá
gányból ágaznak el a vonalak. 
Ez meg-hcsszabb!tja hálózatun
kat és gyorsabb szerelvénymo1-
,zalást biztosít. 

A gyorsaságra nagy szükség 
van itt, hiszen az. i<leérkező ko
(sik százait nt'hánv óra al a.tt 1 2  
építkezés !elé kell irányítani. 

A. normák szerint 10 óra 
alatt kell eljufniok a vona
toknak a r�ndezőről az épít. 
kezéscken lévő állomáshe
lyekre. Ezt az időt az lfj6 
vasutasok 6 órára csökken. 

tették. 
- Mert dolgozóink ao szha

l&a if jú vasutas - veszi át a 
$lÓt Slezák l5tván politikai tiszt. 
- Es mégis, tel jesilménvük az 
átlaghoz viszonyítva_ 1 15

-;- 120 
száza lék. Ahogy, no a varos, 
8 vasmü építésének irama, úirv 
nőnek a mi feladataink is. Az 
acélvár06 ép!1öi felajánlái<ct tet
tek �ákosi elvtársnak 1 1 1 .  ne
gvedévi tervük idöel éítti tel jesí
tésére. Ehhez páivaudvarunk 
aol J.?Qz.ói a.zc.nnal csatlakoztak • 
ma olt tartunk, hogy bátran �,. 
mondhatjuk: harmadik neg-)'ed
évi tervünket határidő elö1t ó 
nRppal befejezzük. 

Pedig a sztá l invarosi vnsuta 
-sok munkája igen neh�� Vá
gáonyonkint külön kell összeá!li
tanunk a, kocsikat, ezi,nle,ül kü
lön az egves vál la latok �zerint 
és emellett külön áruncmi:,n-
kint ís. 

- Bebrits miniszter elvtárs 
ltt,iavát hoiN .,Az an11a.r{ut a 
pallér k;zébe /ultassuk!" - mi 
�z6szerint  lel jesíljük. _ 

gijkeL Akadnak ugyan méiz blzofl!losra uehetjük. 
olva.nok. akik nem !9111erték !el Berényi Teréz If jú távlrbi 
tiHtán, mit felent a békeváros jelenti: 10 perc múlva vonat ér• 
pályaudvarán dolg07!!1i. de több- kezik. Katona Béla forg-almisla 
sé,zük - mint l(alona Béla és kezébe veszi a tárcsát és meiz
Jerman,n István forgalmisták, áll az allombépület elött. fo
Szöke Béla koc!imester. Boizdán 

l 
1radja a szerelvlnvt. Holnal) már 

Gvörf!Yi tér!elvigyázó. Dákai új  g-épekkel épülhet büs�kesé
Erzsébet „érdemes uasutas" günk, nagy �kemüvünk: a sZo• 
oénztár06nő és sokan mások - cialista város. 

Vasutas levé l 
a néphadsereg t isztjehez 
- Szöllősi Béla alhadnagy elvt6rsnak -

Kedues Szőt:ősi elvtárs! Mióta az üzembó/ tJlmentél, ho11y r.leget tegyél hazafiúi kötelességednek, - sokat gondolunk Rád oa:oamennyiert. Nálunk - Jól tudod - a Rákosi elutárS1tak tett fogadalom betartásáért, az ászi csúcsforgalom megoalósitásáért harcolunk. Ezzel is �észülünk na.gy ünnepetek, a néphtUMeregnapiána,k megünneplésére. 
A m,óta elment,'/, minden munkatársunkat beszcraeztük 11 munkaversen!{be. Emléksul Szabó Jánosra és kocsirendezö brit:ádjára? A mull hónapban „a sza,kma legjobb dolgozóia" címért fo!!ló verseng második helyezettje lett. Bántotta a do!og, tovább erősítette az iramot és ebben a hóMpban sikerült neki első helyre kerü:ni. Szép munka L•olt. 
A l/omásunkon ismét érvényre jut népköztársasá{lunk f{ondoskodása. A napokban kéuült el közel 400.000 forintos beruházással az ország l!gyik leogszebb kultúruáróterme. Ga.zdaiz könyvtára van �s sok-sok sz_órakoztató társasiűtékkal szerelték fel. A gyermek uárotermet az a/utazó gyermekes anyák nagy öröm• mel látogatják és bízzák gyermekeiket a gondozónökre, akik nafly szeretettel foglalko2nak a picinyekkel. Másfélmillió forintos ilöltséggel felújítjuk állomásunkat. Ep/l.l az indulási oldaj nagtJ csarnoka. A folyosó nagyobb résu készen áll, falain olt látjuk büszkeségeinket, a Kossuth-díjas löcseit és brigádját, megbecsült műszak; értelmiségeinket, állomásunk legjobb dolgozóit. De hosszan sorolh<btnám állomásunk dolgozóinak meguálto.!O(l életét, az új létesítményeket, melyeket a kő'.csönief!yzés nyom_a.n a terp adott, Mind.ezekre büszkék vag11unk. Büszkék, mert ket ke7ünk munkája, a termelés fokr>zásáért uiuott harc eredménye( ezek. Még többel és szebbet építtliik, ltofl.t/ nyomai se ma• rad1anak a fasiszta multnak és valahányszor utazik ualaki lássa népünk alkotásait, f!yönyörködjön el(f/re szépülő vasulunkban. A béke alkotásai a vasúton csak úgy készülhetnek zauartalanul, mert tudjuk, hogy Ti néphadseregünk katonái, tisztie1 éberen órködtök békés alkotó munkánk felett. Büszkék oaf!yunk Rád személy szerrnt is, mut ldtiuk, nem csalódtunk Benned: meaá:tod helyedet, oktatod és nl!tleled elotársa.utat, Jway ió hazafiak, bátor 11arcosok /egyt!nek. 
Veletek érzünk is r,eletek együtt ünnepeljük a ml szeretett néphadseregünk napjá.t egy nagy család gyermekeiként, meri kö· zös cé:u.nk, kózös a béke megvédésére való törekuésünk, 

B rinner F �renc 
Budapesr-Keleti pályaudtXZr dcxgozá/a ....................... "··········"··········································.., 
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1,lllahanociata kanuuelesztergályos i
=
:. Hoss,<11 69 n•h<!z utat tettem m-c:i addtq, amlq • 

L1'1dl•r Mavek egyik ntah•novistii)al<énl. az edd•q vtq. 
zett Jó munk,mért elnyertem a Maqyar Munka ltrdem
rend Arany Fokoutit ._ az ezzel Járó 5000 forint Ju
talmat. 

Ha vlsszaqondolok el0Z6 61_etemre: egy egyuerll 
szeqóny munkás8"'\bert látok. Mmt annyl ezer � . ezer 
munkástestv6remn•k. t•lve voltak napjaim nehezseqek
kel Kor.a reqqelt61 kés6 esllq dolqoztam, de sem a mun
káriiat sem enqemet nem becsUttek meq és nem Is 6,r„ 
tékelt�k A felszabadulás Jel•ntette ozámomra az új éle
tet Pár-lunk adta meg az Irányvonalat, amelyen a Jobb 
JllvO felé haladni kell és pártomnak kllszönhetem sike
reimet. mert a párt nevelt és buzdltott engem ls, seqitett 
munkún helyes meqszervezésében. Amikor ez:t 6reztem. 
eqyre Javu lt munkám min6séqe és mennylséqe, Amikor 
láttam hoqy miért dolqozom, másként ment a munka & 
kezem' alatt. ts nen,sokára éreztem, hoqy me"�ylre h�• 
I-'■ forrón szeretett hazám, amikor els6lzben ertékeltfk 
munk.tmat ff s�tah6nov1sta lettem. :••

:
: 

Jelent6s feJIOd6s kllvetkeutt be a kOlllnbazO k..,... 
i. pányok során. mert h�talmas seqftséqet kaptam a azovJet 

aztahanovlsták bros.úrálból, nem 1s szólva arr61 a mély :
: 

A tiatal éllomásfön5k 'iZMnP 
büszkén csil log, amikor ezt 
mondja. 

i
:
:
: 

benyomilSr-61, a,.nelyet P,nyln elvtlirssaf vafó ai:emélyes 
:
: 

találkozáson,, ):>esz6Jqet61Unk ha(lyott bennem. 
4 párt szavának meqfoqaddaa, a szorgalmas tanu14• 

fs a szakmai továbbk6pzés eredmények..,,\ ezév áprllls : 
:. 2s-,n befejeztem els6 lltéves tervemet. Soha nem felej-

tem el ezt a na�t. MIiyen boldoqsáqot érez:t� �kkor, 
! rnikor „ártazervezetUnk. a az&k.szervezet képv1s.ol�1, az 

i:::::: 

�:��t�e:� oz
em kultúrcsoportJa üdvöz.öltek 6s v1ráooal 

A vasutunaplq k6tszeres sztahanovista lettem, A II. 
maqvar vasuta..sna., el6est6J6n tüate Bebrits elvtárs a Ma
gyar Munka trdemrend Arany Fokozatát mellemre és_ llgy 
éreztem hoqy 61etem legszebb napj.a ez. Növelte !lrllmo_met 
az a me(1tiazteltet6s, hoqy ar: _pls6 „Kiváló va.sutas'•-Jelvenyt 
én tüzhettem fel Bebrits miniszter elvtárs mel lére, 

;
:
: 

Mind6Z azt bfzonyitJa, hoqy pártunk, kormány�nk 
meqbecsüll a ló dolqozókat, Eqy bizo,,yos: a meqbec:;Ulé• 
méq fokozottabb munl,;ira ösztönllz. Az c5szi forqalom �l��i 

:::=:. 
ru lebonyolltása ,rdek41-ben, havi húsz ór-át terven _e 
te!Jesltek 61 a aápmenet közben 16vő id(I� úgy -�•u,na1om 
fel hoqy 400 darab OH kereket a seleftböl klva,oga .ok es 
azt n6pqazdas�qunk szám;ira Jsmft használhatóvá tesz.,,,, 
A dlcsll BolHvlk P,rt XIX. Konqresszus4ra, amelyet eqybe. 
köt!II< i;,•,11n elvtárs 73. szUletósnapfára tet:t vál laliaam· 

i mai, 1956. évi tervemet a konqress.zusra bef•Jezem. • .,t,r,-61 1■ szeretn6k beszélni, hoqy miként á llok ,,A 

l AZ ID!!N UGY SEG!TONK 

ezen II problémán, hof!q me,!be· 
sdllilk a sza-kuezetllklu!/: �z ef!}./ 
Iskolára broszlolt hallrtalok _es 
az e//Stldók lehetllséf! szennf 
tf!I/ időben le[!ttenek oezénue/r;e,, 
f/tl/SZcrre téríenek haza az. t!f" 
r6i Ebben knmol11 sel!tf�e!l 
u.Ámukra az 500-as kötött for-

• dul 6. mel.1/ b/;ztosítia az . r;fazók 
számárir, hnl!II előre tudIák bt>· 
osztani szabadideirikef, el t:id· 
nali menni O pnlil/k:ai isk1>for:1, 
Fz �vben feMt nl'm n na/ll'l11_0!' 
foltnak ván.tlomlni P(lqik po/rt,· 
kai i�ko/áró/ 0 másiflra, _hall";" 
formáiuk szerint az =tskn/ak 
metttrtrtt!.sdt 1Jál10:r1atiu• nr�n 
a rraora, amikor a hal/f!a/ok 

terekulk hoqy k6nyetmess6, blztonsá-A dolqozók illaml 1/TI 
clol• ozók fflUl'k'Ját, E& elk6pzelhe• 

- Pedig vannak nehézs<?l!eink 
tis - IGlytatja azután. - Nchez, 
,s;lget okozott, hogy nem vo t 
megfelelő sorozat ú  tartalék gé
pünk és komoly h·ba, hogy 
egyes vállal atok - !irv a 26.15. 
sz. Epílöipari Vál la lat - nem 
teljes1 t ik idejében a kira.kod�st 
s emiatt a K-szerelvénve:<ct 
n�m tudjuk idi.ire el iµttatni a 
bányn á ' lomásokra. Ezzel •ve,zé• 
lveztetik 3 és fél napos kc�s!
fordulónkat. Az első ba jon se. 
gftrtt srnl1?álati fönö1„égünk 
mrg-le!el ö sorozatú tarta.lékl?!!D�k 
juMatósával, az utóbbi hiba ki• 
küszöbölésére 

komplexbrlgidértekezletet 
hívtunk össze az  ép!téiválta• 
latok képvise'öinek, telelös 

vezetö:<nek részvételével. 

!. szakma leq fobbl.a" cl mért folyó versenyben. SUszkén :nond- •:
:
: 

hatom. hogy eúv els6 felében a q!plparl eqész szakmái< 
:
. ldSzött elsa helyen végeztem. mint karusa.z:eleszterqályos • 

,.szakma Jeqjobb dolc,ozóJa•• clmért folyó. kUzdelemben, 

itthon vannak. 

ss, 61 kllnnyebb6 teqye a q qo 
k llal'$ták uz.amell:>en, Horthyék alatt. Nom tel1 en lett volna • ap ' 

en a munkav6delmet 
6rdekette llket a m

t
unkú

h
� 

-�1•1 lt:::��
t

,::r•�Y-'e.iv munkedarab<>t m·beváve kelle t n• .. :i •9� sem ' 
ál lamunkban ahol a munkásosztályá a hatalom, e16ál lltanlol< . A ml ' 

é által )eQyzelt kölcsönök IC<lf�bb érték az ember. A dolqOZÓ n p 
• . 1 h talmu Ili Uzem•k.,_.,, korszera <16pekb..,. a Jobb 61etben térU . 

n:k 11,�rban vtuza. K6P0nk&. H *szaki JármOtavltó oy ftnom
mechanlkal mahetyét tátluk. E remek üzemrész fetszerelésát Is a 

dolqoa:ók klllcsilnJeqyz6ae tette lehet6v6. 

Minden reményünk meR"Van 
rá, hogv az.  értekezlet ny0!)1Íln 
felsz�mol iák hibájukat. Külön 
stglteég�I kaptunk a Budal)esti 
l l!'az.2:a:\tíság pol itikai osztályá
tól, amely egyik munkatársát 

!:
:
i
: 

UQyanakkor 1000 forint Jutalomban ré1ze$illten,. 

.==:::: 
Ennyi meqtlsztoltet6s, amely most, a Jequtóbbi ld6ben 

6rt enqem egészen el6rdkenyltett és csal.idommal eqyUtt 
iqen boldoqol< vaqyunk. Coa"domst th maqamat felruház
tam, Jutott méq bel61e !tét beteg gyermekem _ke•elletésére 

• is. 5 a katonatlntl i5kol'r, lévó flamnak
1 tis. -�

l
i
d
n
•d;i:,�16!ia�-

: 
zetemmel azon Jnzek, hoqy l<ommun • a .,.. • 

1 bf20,,yfts.am be, hoqy 6rdemes harcolni. a Jobb é5 szebb : 
• holnapért. ! 
� .. ••·•··•••••·•··••···· ....................... Nttt•••••t•tttttttttt .. t .... .....J 



A haza javara, a magad hasznara: jegyezz békekölcsönt! 

,....... ...................................................... -.. .._... ....... : 
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! / / : 
: Pányin e/vfőrs eve e : 

i i 
l Lőcsei Jánoshoz i . . 
: 

Iván FJ"odo:ovics Pányin. clvtin, Vi16útmémök, t : 
:. k b : 

Szocial ista, Munka Hőse, � '!lain,-ar vas_uta_so nagy a- • 
: rátja a napol«>an levelet intézett f.-őcse, J�os. __ �c,ss.ulh- i 
! díjas fömoz.donyvezetönkhöz. Levclcben _megköswm Lőcsei : 
i elvtárs vasutasnapi üdvözletét, ma1d agy íolyt_at1�: j 
l Két iue Jwgy talál!UJzt!Ulk. E� alatt a ke! eu alatt 

: 
: nálunk a fütöhá.zban lényeges • vá!towsok törl�nJek. Két : 
: gözmozdonycsop(l{'tot szerveztünk. (;gyiket ,,béke_cs::,port- : 

sei" - csoportnak nevezl�k el, . . 

1: 
IUlk", a másikat pedig �A kommUJllZmus nagy epükezé- i==

.
•=:
. 

Zsarinou, Csekalin, N1ktlyLn es mas elutars;zJe � leg
jobb túlsúlyos uonatokot tooábbitó, mozdc,nyoezeto,nk -
/952°-ben terven felül ,n,ár 500.000 toMll rakonuínyt nál• 

! litott ak. , • : 
: Az „ötszázasOk" -mozgalmára vonatkozo kerdésérs ==:

.
•::::: : «mv11dhatom, hogy ez a hazafias �?zgai�m 1;�mcsak foly-

i tatód1k de a szociahsta verseny UJobb es U/abb formái· 

! val egJszül ki. J gy, fülöházunkban most bontakozOft ki az 

=:. ötszázas" - túlsú/qos uonalot tot'ábbi/6 do/J?ozók VI!'"• 
;en11e. A uersenqnek úi form,áfa ez, a�bfet a s�uje,f vas-

:. 
utasok alkotó �zdeményeuse hozol! letre. lenyege ab-
b@ áll hogy a mozdony nagy kilométerteljesítményét túl. 

i:. 
súlyos �onatok vezetésével kombin.á!ják. 

Mit jeleni ez? Azt jelenti, hogy meggyorsul a oonatok 
• fO'l'J!alma emelkedik minden ef{I/CS irán11vonat súl11nor
i nuíja, olcsóbb lesz az egész szállítási forma. Fütóluí.zunk 

j mozdonqcczetói arra törekszenek, ho!!II mozdo,yµzik hasz-
nos üzemJt lw.v, 20 millió bruttó forma k1/ometerre emel-

j jék. A túlsúlyc,s t-ona!okat továbbító „ölszáza.sok" most 
J000-3700 tonna súlyú tJOnatokat visznek és a oOJtal• 
szakos::. kiegészítő t'ÍZtJélelezés és tílzszekrénqtisztilás 
né!k1U futják be. Fütöhtizun'kban, - n maszllva--,zor/i. 
rovocsnaia moszkva-riazani vasútvonal -. most már 
egyetlen br gád sincs, amely ne oezetné nagy sebesség• 
gel a túlsillyos vonatvkal. A szoojet vasutasok augusztus 
J-án ünnepelték a vasutasok sztálini napját. Az ünnep 
elókészitése a szoujet ember,k l!ddig nem látott hazafias 
lendüleléuel folyt te. • 

Július 27-én megny/toitak a kommunizmus MflY • 
építkezéseinek e/só alkotását: a V. /. lenin ~él r,iselő, 
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: sMg, az egész szoofct nép épitett�. Hatalmas kiterjedésü • 
: hazánk minden részéról haladna.lt a rallománuok a • 
i. Volga-Don címére. A Moszkoa·SU>rtirooocsnaja fűtiJház 

:• mozdony1Jezetöi tízeu-rnyi tonna ilyen rakumányt szálli• 
i toltak. A mevakolt lrányt•onalok mindel!11ike .. zöld ttl• : 
i cán" robogtak a sztálini építkezések első niUöttjének • 
===
•
: 

címére. 

:
. 

A továbbiakb&r, Pány/n elvtárs a mazyar v■91rla!!<>k-
nak testvól'i üdvözletéi kül di és újabb 1;i!;ert kíván =:. löcsrl eh1ál'S!J<HC a bau javára, a béloéért folytatott •

. munkájában. 
: : ................................................................................ � 

fiam I néphadsereg tiszti 
iskolájában éltanuló 

■oldoq llrömm•I !rom meq az efvt"ruknak: milyen meqtlsztel„ tet.st hozott r.zámomr• n6pl d„ 
;:krtt�!tn1ikomrba� �f,,1/"�!: aodóves tanuló az összeslt6 vlu. qánál éltanuló lett. Ezt a,,: örömet Is a Szovjetunió dlcs<lséqes hadsereqének kös,:önhetem, mert a l•l•�ab•dlth t'"yével, párt\'"k h�rca1va.f mec;ss&Qletett a lehet6. a.oqe annak, hoqy eqy munká.sem�r qy•....,,•k-t katonatiszt J•h•ss•n. 

Uqy hálálom meq ezt, hoQy 
"16(1 lolcozottal>b harcot lolyta.. 
tok az •llens4(1 meqsemmlslté
•Urt és minden tudáaomat fel. 
használom, hoqy a rámblzott vot,alon méq naqyobb eredménye. 
ket 6rjek el. 

Kel..,,.., JMos 
vonallelel6s, Glldllll6 

A 111lth11 16 fillilrért 
dol1azti nincstelen 111ltam 
- ma az egész uutat 

magaménak érrea 
Apám pályamunkás volt. en 

földmunkásként kezdtem. Hét
éves koromban már tanvan do'.· 
11oztam, hoiY szü'.eimnék segít
sek. 1918-ban kerültem el a 
uülöi háztól. ERv kulák ase• 
lédie leltem. Itt voltam 1927.ia-. 
Utána a vasút� mentem. Pá· 
Jyamunkás lettem Békéscsabán. 
Tizeneirv hónapi munka ulá'l 
felmondta'<, nehogy az egy évet 
betöltsem, mert akkor ,,ktd• 
�ezrr1ényekre /ellem volna jogo-
11ull". lgy történt e:r; minden év 
ben. 

1928-ban 28. 1930-ban 24 
1936·ban 16 fil lérért dolgoztam. 
1934 és 1944 között eltelt tíz év 
alatt hossubb ideii:r nem kap· 
tam munkát, a vasút sem alkal
mazott. l lycn'·or, kü:önösen a 
34-35·ös években. - ir.�g
munkán dolgoztam: háromhle 
napi munkabérem mindössze 8 
pengö 50 fillér t•o/1, A vasuton 
ltnéztek, s bármilyen nagyot 
köszöntem a tiszte',nek. még 
arra �m tartottak érdtmesnek, 
holl)' köszönésemet ejlogadiá',. 
Jgv éllem a nyomor é, tenirödés 
kll!ött egészen a lel�zabadu
lhll? 

Má,kfot ,•an •z ma- őss:t•• 
baaonlithatatlanul �iYálto:r;o!t 

életem. Ott, ahol a harmln<:a• 
években min<kn évben elbocsá· 
tollak a vuúton - röviddel a 
felszabadulás után ki neveztek J<apusból értesíti! lettem. EirYen.' 
ruhát és 'lgyéb vasúti kedvez· 
ményeket kapo'<. Munkám eil,
meréséül ez év elején sztaha
novista lettem. Levelemet most Ga-lyate!öröl - az ország ieg
szebb üdülöjéböl írom. Itt üdu· 
lök Horváth Ferenc izornbat• 
helyi lakatos '"· társammal és 
sok t!lenjáró do'.gozóval együtt. 

Erdemes határvonalat húzni , 
mull és jelen között. Ez1 a ha· 
tárvonalat a felszabadulás je
lentette számunkra. Azóta min
dig és most is érzem a rólam 
való gondoskodást. A párt és a 
kormány becsü'é6.!t. A terv vál· 
lozlatta meg ételemet, az állo· 
mAs és a vasút életét is, Nem 
kell rettegnünk, hogy munka 
nélkül leszünk- Most érzem Iga
zán. hoirv enyém az állomás, az 
egész vasút, a boldog jövő! 

Gercsi Gqörg_q 
B6kfe0Mba állom'3 8Zt.ahan0Ylata 

dolifOZÓ)a
. 

A harmadik negyedévi ferv 
te/ jesítéséért 

Sr.epternber 16·'Ú\ ttnt1elé.i 
«tekezletet tartott az Ut.sel. 
látó 1 9-es vendéglátó ü-. Zi
boc-nkl elvtárs iMnertette a terv. 
teljesítés jelenlea-t illádt 1, hl• 
bárlatta, hogy az; éc'iekez'et iránt 
nem nagy az érdekl6dés, holott 
a clolgozó4c jövöjéröl van azó. 
l(Olönösen helytelen, hogy ' a 
párt. és &Uksurvezetl biul
mi&k, aránys.zámukhoz vlszo. 
nyitva kev- jelentek �i az 
értekezleten és azok &em szóltak 
hozd a felmerült kérdésekhez. 

Réthelyi elvtirs a nyuptl 
pályaudvari llr.em harmadik � 
gyedévl tervtelje.sftésére mozgó· 
sított, majd Nagyné és Stelczer 
elvtársak honisróláaa uttn 
Teme$kútl elvtárs a pírt ré
széröl nyujt.o1t sea-itséget, hogy 
n Uta!tllátó betcl'lttense azt a 
szerepe( amelyet az óazl f«ga· 
lom harcait vívó vasutasság 
mellel( az ötév� ta-v jelö4t ki 
5ZirnárL 

Molnú István 
tudóaieó. 

Poc!AXi Ferenc á l lamva1;útJ fő· 
intéző - a Közlekedésügyi 
Minisztérium I. Vasúti Főosz
tályának dolgoz.ója - az egyik 
50.000 forintas nagynyeremény 
boldog tulajdonosa. 

Megl átogattuk Pocsai elvtár
sat otthonában. Elbec;zélgetlünk 
elözö életéről. Még jól élnek 
emlékezetében ifjúságának szo· 
morú napjai. Az Ojpestl Ka· 
zángyár egykori tanonca, mun
káscsalád gyermeke. Négy elemi 
elvégzése ut,án egy távoli pusz
tán cselédeskedett. Budapest 
killvároszban l aktak. Heten ,·ol
tak testvérek. Nehéz dolog ,olt 
a hét apróságot etetni, nevel ni, 
mert édesapjuk vörös katona 
volt és a börtönből való szaba· 
dulás után jó:deig nem kere
sett. Az al ig 15 éves Ferkó cse• 
lédi, s tanoncl fi l lérjeiből segf• 
tette a csal ád létfenntartását. 

1939·ben került a MAV Jst. 
vántelld Föműhelyébe. Lova.s, 1 
szertelenül g5gös üzemvezető
helyettes rideg, durva hangjá
tól volt hangos u üzem. Itt 
dolgozott mint lakatos. Pana
szaik napirenden voltak, de le· 
torkolták öket. 

Jól emiékszik Pocsai elvtárs 
arra az időre is amikor 1943-
ban továbbtanulás iránt adott 
be kérelmet. Hosszú idő után 
méltatták csak válaszra. ,,A 
polgári iskola négy osztályát [e. 
teheti, de csak úgg, ha nem trrrt 
igényt más állás•a, bármilyen 
képesítéet IS sr,erez.� !gy use
gíletlék" a munkást a tudás el
sajátításában. 1 gy vették d a 
kedvét a tanulástól. 

Mozdonylakatosként havonta 
80 pengőt kel'E6ett. Megnösül 1. 
Felesége munkáslány volt és 
így job-ban viselt& el a sze
génységet, amely sok helyen 
bélelve volt nyomorú�ggal. 

Ebben I nlncstelemségben szü
letett meg a kis Zsuzsa. De 
már derengett . . .  A felszabadító 
Szovjet Hadsereg magá"al 
hozt3 álmai beteljesülését. 

Mindazt, amit nem érhetett 
el a multban, meghozta sd
mára a lelsz.abadulás. Szabad 
emberré \'áll, s egyre gondtala
nabbá. Megbecsülték. To\'ább 
tanulhatott. A párt mindenben 
segítette. 1949-ben, mint a ter
melésben �lenjáró dolgozói, 
fontos munkakörbe osztották be. 
Ebben .az idöben a vuútigaz1?a• 
tósáR nemcsak � nem ki fo
gásolta továbbtanulás.át, hanem 
segítette: kezébe adta az in'.é-

zöl kinevezési okmányt. Most 
IS gondosan tanul, a z  egyete
met végzi el, hogy még maga
sabb tudást Gajátítson el, hogy 
tovább építse hazájá t, e.zépít,e 
saját életét. 

Pocsai elv!árs ein1iavi fize· 
tést, felesége ennek háromne
gyed részét, a kis iskolás Z6u
zsi pedig 50 forintot jeiyzett. 

A „Szabad Nép" 

hoz:z:a az: örömhírt 

Mindig emlé�zttes marad szá
mukra az augusztus 24-i va
sárnap. A ki6 Zsuzsi hozta be 
az újságot. Pocsal elvi.Ars kt· 
teste a kötvényeik számát, de 
n«n találta. Zsuzsika azonban 
nem nyugodott bele és elkezdte 
a saját �zámát „nyomozni". Es 
vizsgálódása közben felktáltoll: 

Apai Nyertünk 50.000 forintot) 
Nem vették komoly.an, de belso 
izgalomtól !ütve ellenőrizték 
·•suz.sika ál l ítását. Amikor meg
�llapitották a számok arono5· 
ságát, leírhatatlan boldogságot 
éreztek. Es hálá t. kimondhatat• 
lan szeretetet a párt, mély bi
zalmat a nép kormánya ir�nt, 
amely beváltotta szavát, s akik
nek szavára szilárdan lehet épí· 
-len!. 

Pocsalrié 5000 forintot wtt 
fel, a többit takarékba tette és 
ahogy szüksége van rá, apró
lékosan teszi bevásárlésail. Ez
zel is segíti a nép államát. Már 
kiegiszltették a kis otthon bú· 
torzatát, megjavftották kis csa• 
lád! házukat, de még sok min• 
denre telik ebből a nagy p!111• 
bői. 

Pocsai elvtárs ezeket mondja: 
,,Nagyon sok az 50.000 forint, 
de én 50.000 forintnál w többet 
nyertem. Az új oasútr,onatak. 
új ál lomásaink, új mozdonyainlc 
és kocsijaink é6 a sok·sok bé 
kealkotás mind egyre javuló 
életünket mutatja. Ki.slányom 
éltanuló és gé�zmémök szf'-
1'etne lenni és tudom, hogy az 
le�z. Ebben is álmaim megvaló-' 
6Ulá�t látom. azt, hogy pár
tom és kormányom gondosko
dik a hazáját .szeretö, a népért 
dolgozó fiairól. Látom. hogy jó 
hel}Te fektt'tl a kölcsönadott 
forintok mil lióit. E:s tudom, 
hogy mi a hazám iránti köte
lességem. ha bármikor fordulna 
hozzám segítségért. 

Es Pocsai elvtárnho:r; hason
lóan tlzezrek és gzázezrek vall· 
ják ugyanezt és 1e!jesítik áldo
zatkésw5ggel, hazafiúi érzés
től áthatva gzent kótelességü• 
kel: a haza i;egit-ését, a szocia
lizmus gyorsabbütemll fclépt• 
tését, a béke tettekkel való 
megvédését. 

A békekölcsönjegyzés multévi tapasztalatai 
ezen túl 11 ell ensél!' lelepleii'
sét, a lazaságok pellengerez�
&e1. Maguk a funkcionáriu�aink 
sem léptek fel minden esetben 
h�tározottan az el!en&ég bér-, 
ruha-, élelem• éos egyéb dema• 
gógiájával szemben. Ez-, kü:.ö
nösen megmul.itkorott Fejér é& 
Veszprém megye területér\. 

A kölcsönjegyzá s.ikere most 
megköveteli, hoiy funkcioná
riusaink az elmultévi tapaszta
latokat felhasználva. :;okkal 
eredmén)esebben és határozol• 
tabban lépjenek fel az ellenség 
romboló munkájával szemben. 
Az öntudatos vasutas dolgozók 

a munka minden területén fo. 
koziák felvilágosító munkáju
kat, leplezzék le és közii6itsék 
ki maguk közül az ellensé� 
elemeket. 

Ozeml bi1.0ttságaJ� ■ ne
velömunk.a fokozásán keresztül 
legyenek gazdái területüknek, 
ne bálráljanak meg a nehézsé 
gek elöl, mozgósítsák a funk
cionáriusokat arra, hogy sze
mélye.s �ldamutatással járja
nak elöl a jegyzésben, mert 
ezt a vasutas dolgozók, egb;z 
11epünk joggal elvárja, 

Ozemf bizottságaink llgy 
szervezték meg a munka t, hoizy 
a jeg)!zés ideje alatt az egl1á-

l!lós munka �tse etö az &szi 
forgalom sikere& lebonyolítá
sát. Rákosi elvtál'6nak tett fo
gadalmunk teljesítését. Az 
egyt'ni és a szemléltetö a,gftá
clo sz.éleskörü 4ribontalrozása, 
megszerve� segítse dolgo
zóinkat a harmadik neiYed• 
évi terv luitár'-dö előtti 'tdjesíté
!he, állami- és hau iránti köte• 
lezett6ée:eink mielőbbi te!j�íté• 
6ére. Mindezeket a munkákat 
a pártszervezetek segítségével, 
azok irányltásával, a mul lévi 
tapaszta latok helyes alkalmazá
sával érvény,eslbsék: népünk 
életsz.ínvonalának ál landó eme
lése érdekében. 

A� ?mioel<_ÁJodi 
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A Sztali� Vas"!lűe�t, a b�.d�pesti Föl�alatti Vasútért, az Inotai Erómúért, a Tiszalöki Vízműert, 
a Nepstad1onert, az oteves tervert, a - ma gyar nép boldog iövőiéért, a szocializmusért : 

iegyezz békekölcsönt ! 

Ma reggel ol-oastam kormá
nyunk felhívását a 11 /. Béke
kölcsön jegyzéséröl. A,zt hiszem, 
nem végzek rossz munkát, CDnÚ· 
kor elmondom ' lapunkban: ho
gyan segítette a Szombathelyi 
lármüjavitó OV. kultúrbrigádja 
ll II. Békekölcsönjegyzést. 

Pártunk és kormányunk · hívó 
•zavára dolgozóink többsége örr. 
tudatos választ adott. A j'egys 
zés nemes murl!ká,jából a' .,rig• 
mus-brigá,d" kit;ünően vette ki 
részét. Geg14s Zablán elvtárs, a 
rigmusok szerzője és brigádve
zetóje állandóan figyelemmel kí
sérte a jegyzés alakulását. Na
ponta többször végigjárták a2 
üzemet, feljegyezték a jegyzés 
állását, az élenjáró és elmaradó 
dolgozók nevét. E.s néhány óra 
sem telt bele, a brigád megje
len,i a '  szükséges helyen és har
nwnika kísérete mellett felhanf!• 
:zott a nemrégen készült csasz
tuska tréfás hangja: 

Hétosztályl dolqozók keveset 
Jeqyeztek, 

Mert átlaqa csak 41 0-es lett. 
HeJ, Kovács József munkatár• 

sunk 
Száz forintot Jeqyzett, 
Mert 6 n6tlen munkás, 
lqy hát több nem �llettl 

A CS1t1Sztusoka hatására l(o-oács 
I ózsef 300 forinttal emelte jegy
zését, Ugyanígy például Pataki 

. főmérnök 500-ról 800 forintra, 
Vörös György üzemünk ' dolgo
zóia 200 forinttal emelte jegy
zését. A brigád munkájának 
eredménye látszott abban is, 
hogy a m:egbirálJ · dolgozók fel
keresték Gegus elvtársai és be
számoltak arról, hogy rende.sen 
Jegyeztek, nehogy mégegyszer 
megénekeljék esetüket. 

A · brigád nem feledkezett meg 
az öntudatos, példamutató dol
gozókról sem. Például Tégla 
Oyula elvtárs, 600 forintos bé
rezés mellett 500 forintot jegy
zett, holott öt gyermek<, van. 
Ezt jegyezte meg: Mtnáen gyer
mekemnek száz forintot jegyzek. 
Tudom, ' sok&zorosan jövedelmez 
majd, 

A ,.rigmus-brigád" ebéáidó
ben, munkaszünetben 1ar mun
kahelyröl munkahelyre. Fel
keresték a vállalat vezetöjét 
és a műszaki igazgatót is és 
bizony nem távoztak addig, 
míg a vállala,tvezetö 4000 forin• 
tos jegyzését 5000-re, a mü• 
szaki igazgató 4000-röl 4550-re 
nem emelte fel. Az élenjáró 
dolgozókat lakásukon is Jel
keresték és ablakuk alatt„ éne, 
keltek, 

Megntéssel szólunk róla... 1 · / , • U/en�- I 
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�á���a::övítjük 8 nagy :. a kiskörösi pá lyaudvar új, kor• já�pített miskolci rendezőpálya- déki városok állomásait - mon· 
1 szerű ál '.omásépületét. Az ál'.o· udvart. Epül Székesfehérvár és dotta a többi köz;t. 

Ez azonban Mm oolt elég. 

máson tá,gas váróterem külön 
diákváróterem, világos 'szolg-á
lati helyiségek biz!osí!já,'< az 
utasok nyugodt munkáját. Az 
ünnepé! yes meg-ny'tóra már a 
koradélelö!ti órákban gyüleke,z
tek Kiskőrös do! gozói, a kör-
nyékbeli termt'löszövetkezetek 
állami gazdaságok küldöttel. 

Turi József, a kis,'<örösi já· 
rási pártbizottság titkára meg
nyM beszédében hangwlyozta: 
Kiskőrös népe azzal is kiérde
melte az új vasútá:Jomás épüle· 
tét, hQgy a begyüjtési tervet 153 
százalékban teljesítette és 
augusztus 20-án elnyerte a já· 
rási pártbizottság vándoruíszla
ját. Ezután Csanáái György, a 
MAV vezérigazgatója mondott 
ünnepi beszédet. Várpolata új vasútállomá,;a. Uj Kiskörös népe örömmel k&-

szön tötte ötéves tervünk 61 
aj.á,ndékát. 

Gondcskodtak arról is, hogy 
a jegyzések az eredménytáblán 
és a hangos bemondón történt 
ajándéklemezek küldésével is 
köztudatba kerüljenek. A le{!· 
jobban jefU/ZÖ dolgozók ;répeit 
virágcsokrokkal és a jegyzést 
hirdetö táb:ákk-al diszitették fel. 
Agitác;ójukban rámutattak arra, 
hog_q aki megtakarított forint· 
jait a nép kormányáflllk rendel
kezésére bocsátja, aki hazafiúi 
módon ;egyez békekölcsönt, az 
saját jöuöjél, a békét védi. l(ü
lönösen vasutas vona,tkozásban 
mutattunk rá, helyi viszonylat· 
ban elsősorban, megvállozott 
életünkre. 

Nem jegyzett tavaly békeköl
csönt G. Szabó József, a Ml!· 
k-0lci Jánmíijaví!ó kovácsa. Az

zal hivalkodott, hogy „az e 
pénz biztos. ami a zse!J'ben 
van". Mi-skolcon épül a leg 
korszerűbb guritódomb, bövt· 
l ik a pályaudvart és G. Szabó 
ehhez egyetlen f i l lérnyi köl· 
csönnel sem járult hozzá. 
Ezzel szemben minden szabad
idejét borfeketézéssel tölti. A 

szocia,t.izmust építö, becsülete,; 
vasutas dolgozók megveté� 
forduh1a,k el !&le, 

- Nemcsak Kiskörösön, ba· vasútvonalak épülnek itt a i'<ör· 
nem szerte az országban, kor- nyéken, új vasú,tvonalak sín· 
sz..erűsíljük a vasutat. Nemrég párjait fektetjük le Sztálinváros 

__ ___,;;;;....;....a;.. _ _,_:...;___.;....;_...;_...;_ __ _ 

l ól -oitté.k az ellenséf! ette ni 
harcot is. Megmagyarázták a 
dolgozóknak, azoknak. akik vo
nakodtak eleget tenni hazafias 
kötel89Ségüknek, hogy akarva, 
nem 'akarva az ellenséget szol
gálják, az imperialisták szeke· 
rét toliák, mini például Pataki 

1 
fömérnök, Kovács és több hozzá 
hasonlóképpen viszonylókn.ak. 

1······�·,:�:�����:&�:;��······1 
CHOPIN IFJUSAGA 1 

Mit adott ötéves tervünk 
a vasutas sportnak 

Ez a kiváló lengyel film 
a ka.rlovyvary-l VII. Nem-

• 
zetközl Filmfesztiválon az 
életrajzfilmek dlját nyerte. 

Chopin nem csupán a 
lengyel nép szlv<>hez áll 
közel. Az eqész halad� 
ember1séqqel eqyUtt. _ma 

M ,élen vasÜtas dolg-ozól emel�.edö, V'il á(!Visz.onvlaihan 
büszkeség- töl t el, mikor látja, o:impiai sikereink. Bzért van 
hog-v a terv lehetövé tette a lehelósél? a-rra, ho!IT még- a,z 
vasúti hálóza,t új vonala�kaJ eddig-ieket Is túl&2:árnyal iu'k. 

A ;-,rigmus•brigád" jó mtut• • 
kája következtében a 360 forin- 1 
tos állal< ;egyzés,I a dolgozók 
471-re emelték. 

· 

Vigyáznunk kell arra, hogy 
türelmes felvilágosító munká
oal érjék el üzemeink az ered
ményeiket. Brigádunk hibája 
volt az, hogy sür[<elték a jegy
zést és ez nem helyes. A je[<y· 
zés befejeztével a ;,rigmus-bri
gád" tovább folytatta harcát öt
éves tervünk érdekében. 

15 maqunkénak érezzUk. 
Chopin nem csupán zene
mavé-sz volt, hanem iqaz 

hazafi. akl eqész népével 

eqyUtt harcolt Lenqyelor
száq politikal és nemzeti 
felszabadltásáért, Müvel
ben Lenqyelorszáq sorsa 
szólal meq. amelybe úJ, 
korszera tartalmat vitt: 
szenvedélyes harcot, haza„ 

Görög János 

lev�ö 

fias fájdalmat, diadalmas, 
h6s1 tetteket. 

PUSKAS EMBER 

Maqyarut beszélő SZOV• 
Jet fllm, Iván Sadrln sor

sáról szól, aki önfeláldo
zóan harcolt hazája védel• 
mében. Sadrin. az eqysze-
nl orosz ember tfpusa. 
akiben mélyséqes haza-i szeretet lánqol. A fllm iz
Qalmas és leblllncsel6 me
sén keresztUI mutatja 

való gazdagítását, hatalmas 
építkezéseket, amelvek a vasút Ami!? 8 ka,pitalista rendszer-
krületén folynak. A sztál invá· ben elvontá!. a sportol ás lehető· 
ros·pusztaszabolc.si, a bodai!-:- sé�i•töl dol(!ozói,-,,.k,at. s nem 
balinka,i. a kunszentmárton·laki· nyujtoMak anyag-i támoiratást 
teleki úi vasútvonal ak építése. részükre. addig- népi demokrá· 
a m,iskoiki rendezöpályarudvar eiá•n'k h.ttalmas mértékben· seg-íti 
átépMése és kor.,,zerüsítése. a 

a s-port fejlesztését 
nvíreiryházi, sárbo1?árdi oo kis· HO!?V csa,k néhány oé1dát 

i körösi úi  á l lomások felépítése. mondjunk A közel kétmil!-ió fo· 

1 
a székesf0hérvári most készülő ,rintos beruházásból felép tett 
új felvétel i  ·épület, - mind azt Vasu!a<S Stadion Buda,pesten, 

1 

bizonyítja, hog-y müsza,ki fej· amely két futbal l -pályával, röp
lesztés terén vasutunk ei;rv év labda· és futópályával rendt>lke· 
a laM többet leilődött. mint a zih Ug-yanitt rövidesen elkészül 
Horthy-rendszer 25 éve a! a1t. a tel'jesen korszerű uszoda. a 

De pártunk és konnánvu,k Lokomotív f;ll)Ori:olói részére. 
ezen túhmenöen eirvre na1<Vobb Vaof!Y j,tt van 81 Pécsi Lokomotív 
iroodot fordít a vasutas do!· 
gozók testnevelé:;ére és sport· szé-p sportpályája Mindkettő 

helyreállítására J( Budapesft 
Ldkomotiv pályáján 9 úi öltö· 
ző, edzőpá•lva, fürdó létesül. 
Ezenkívül ook-,;zázezerfori,nt ér
tékü sportfelszerel és-se! SEll!'íiet· 
!ük és see:íLiük a vasuifas spor
tolókait. 

A vasuta11 sportolókkal val6 
!!Qooook<><lás eredménye atL töb• 
bek- között hogy Csermák Jó� 
zse!. Székel,, Eva és Gyenf!e 
Valéria olimpi�i aranvénmet 
·,vertek és számos ISPO!'tág-ban, 
Elek I lona, Kovács Gvula, Tar 
Gyu,Ja s�b. révén előkelő he
lvezést értün,k e!. De ennek kö· 
szönhetiük ió "rPdr,,ti,,·pj-, L•�� ';:t �  

�\HK tesnevelésl re,dmer terén 
is. 1 95 l ·ben 36.830. 1 951. iú l iu· 
�ái!! ped:g- 4.430 rl,:,lo-r,zóak !�
,te le sikerrel az MHK próbá L 

40 kultúrottl,on és 262 könyvtár áll 
a vasutas dolgozók kultúrnevelésének 

szolgálatában 

1 

meq, hoqyan vált az eqy. 
kori, elmarad.ott , cári ka
tonából mindinkább szov-
jet ember. 

OIIUlllllllfUIIIIIIIIIIIIIIU ....... 

jára is. Biztosíl,iák a irazdasági 18.000 fó1tyi r:tézót I01?ad be. 

ala,pot és a technikad lehetősé· Ebben az évben, megépítjü'k a, re
g-eket. A Szovie!u;ió oedi.g- ren· rencvárosi vertsenytenisa.pá!yát. 
delkezé-sünkre bocsátja e-a,zda!! Beruházások lolvnak a Rá'kos· 
tapaszfalatait. Ezért voltak ki· rendezői Lokomotív tribü,iének 

T,f!V eet!itl ötéves tervünk á 

vasutas dolgozóink i:,gészségét a 
testnevelésen ker€'Sztül és sze
reznek hervadhatatlan diasósé
g'1 nemzetközi viszonylatban a 

vasutas sportolók jó munkával 
hao:ánknak. 

ínegb!zatása alapfan jelenleg 
folyó kutatómunkák Népgazdaságunf nagy gondot 

fordít a vasutas dolgozók kultú
rálls nevelésére. 40 kultúrott. 
hon, 82 kultúrs:roba és 262 
könyvtár - 180.000 kötet könyv
vel - áll a vasutas dolgozók 
rendelkezésére. Számos szovjet 
sza�jg-odaJom és haz.ai szakmai 
mű is elősegíti kultúrális fejlő. 
désüket. 
. A vasutas dolgozók kultúrálís 
fejlődését bizonyítja aa: a tény 
i.s., hogy jelenleg 96 zenekar. 43 
énekkar, 90 tánccsoport és 1 68  
kultúrcsoport műköcl,iik. Ezit biz
tosítja továbbá a szakszerveze. 
tünk á ltal létesített 6 képzőmü
vészeli és I zenei.&kola, _ahol 350 
vasu�ermek tamil dijmente-
1en. 

A vasutas dolgozók szakmai 
tová-bbképz..ését biztosítja továb
bá az, hogy egyetemeken fő. 

iskollákon, különböz� szaldanfo
lya,mokon taoulhalnak. Ez a 
multban elképzelhetetlen volt. 
A kormány megbecsülését je
lenti például  a Mű=ki- és 
Gazdasági Akadémia vasuti ta. 
gozatá.rnalk, s a =I noki Kövleke
désd Mű5.213ik4 Egyetem megny!. 
tá&a. 

A szakszervezet ártal létre-
hozott műszaki továbbképző kö. 
rökön és sztahanovista iskolá
kon is sokezer dolgozónk tanuk 
Jelenleg 1 19 i lyen továbbképző 
kör mük&hk 1 400 hallgatóva,l. 
Több mint 20.000 sze.kkönyvet 
adtunk a tanfolyamok rész&e. 
86 sztahanovista iskolán 2270 
hallgató sajátítja el az új =· 

jet és magyar módszereket, 
amely végül is aa: üzem tervének 
határidőn belüli teljesítését, illet. 
ve túlteljesitését segíti. 

A MAV Kórház és Központi 
Rendelő Intézet az utóbbi esz
tendők alatt hatalmas fej lődé
sen ment keresztül_ A negyed
százados kórházban sokerer be
teg és sokmi l l ió járóbeteg nver· 
te vissza egészségét és mu-nka
képességé!. 

Hazánkban először nálunlc 
létesült kórházi polikl in"kai 
egység, mely a szovjet tapasz
talatok nyomán most ál tal,.ínos 
jellegüvé válik. A betegek nyu
galma, gyógyulása szempontjá· 
ból oly nagyjt!leni!öség-ű egy. és 
,négyágyas k is  szobarendszer, 
•rádió fejhalil,galflók/kial elná,j:va. 
szintén csak a · MAV kórházba·n --100CIOOCIOOC100C100Cox0CXloocooccoc000000000000000000000000000000000000"""--x I van egyedül. 'A' kórház rheuma 

Nemcsak a dolqo,:6kr61 qondoskodlk a „ép alllama, har,em a dol

aozók avermekelr6I Is. Bölcs6dék és napközlotthonok százaiban 

611k vidám. aonc!talan napjaikat a kis aprósáqok, Képzett óvón& 
foQJalkoDlak velllk, nevelik 6ket, a szodallsta haza hú polqáralvá. 

116DC1nk a Hjmán Kató Filt6ház t.apkllzlott:honit 11Wtatja be 

-asólnkAall. 

osztálya elsöként létesült ha
zánkban. A diétás konyha, a 
konyhában történő e�ni tá
lal ás rendszere sok kórházunk
nak szolgál példaképül és álta
lános el ismerest vál tott ki. 

Es ahogy szerte az orszag�an láttuk, úg-y nálunk is gyors 
utemben fakadt új élet 8 ro
mok között_ Megnyíl t a csecse-

SZOCIALISTA VASOTE�T 
A RözlekedésOgy! Minisztérium 
és a Vasutasok Szakszervezeté-

' 

nek lapja 
MeqJelenfk havonta eqys2'er, 

Szerkeszt! a s,erl<esztőblzolt.ság. Laptulajdonos: 
a RözlekedésügyJ Mlnlsztértum 1 Vasúti Főosztálya és a 

Vasutasok Szakszervezete 
Budapest. VI., Munkácsy 

Mlhálv-u. 16. 
Telefon: 

1 1 :3-887. 1 24-89:3. :31:3-744 
Klartóhlvatal: VII., Rákóczl-űt 54, 

Szikra Lapnvomda. Budapest, 
VIII.. J/\zsef.k(ln.\l 5. 

relelős nvomdavezet& 

IMc.sár 11� 

mö-gyenmekosztály. A dolgo
zókkal való törődést, a velük 
v-a ló őszinte szeretetet és gon
dosságot tapasztaltuk minden 
téren. Itt a csecsemóosz'rályon 
például üvegfa l la l elválasztott 
szobákat, baráts.ág-os gyermek
társalgókat építettünk, sok-sok 
játékszerrel !Elszerelve. Szu,é
szeli osztálv is léte6üllt és a 

mai napig- ·4300 szülést folytat
tunk le, ami a rövid fennállá, 
óta azt bizonyítja, hogy vasula
saink szilárdan bíznak a jövő· 
ben. 

A hároméves terv, n öté\'es 
terv, a dolgozó nép által a nép 
ál la .mának adott kölcsönök, vas
utasaink á·ldozatkészsége, óri.ási 
lendületet adott kórháztmk és 
rendelő intézetünk f�jlödésé
nek. A nép ál lama tette lehe
tövé, hogy röntJ?E111osz-t,á!yun,k 
új dia gnoszt ikus és föerá'Pi ás 
·készülékei is elsők közölt van
nak hazai viszonylatban. 
Ugyanakkor 

sugárvédelmi llerendezé9e, 
amely a betegeket védi a 
röntgensugarak káros ha· 
tásától, - határainkon túl 

is elismertel<. 

Onkológiai osztályunk szintén 
e lsőnek lé!e,;ült. A központi la
bora tórium felszerelése, neon
fénnyel el lát ott, csempézett he
lyiségei, a fogászati rendelő 
legkorszerűbb fogászati székei 
és berendezései, az  újonnan át· 
a lakított fiziko-hydrotherápiás 
osztály, a legutóbbi időben fel
áll ított bórgyógyászali és izyer
meksebészeti osztály mind azt 
bjzonyíiják, hogy a v.asutasok 

kói:háu rendelkezik -,alameool!i 

gyógyító 1 ehetöséggel a kor
mány t ámo.gat.ása révén. 

A napi munka me-llett a szű
rővizsgálatok ezreit végzik el 
kiváló orvosai•nk társadami 
.munkaként a főváros VI. kerü
.Jetében. Emellett 

irtékes tudományos munka 
is folyik 

az lntéttt1'en. Ennek bizonyí
téka az 1947-ben megjelent tar
talmas orvosi mü, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia 

A nép á l lamának adott köl
csönök teszik lehetővé, hogy to
vább fejlessz,ük kórházunkat. A 

kórházi ágyak sz.árnál felemel• 
jük, a rendelöi.n1ére!let kiMvít
jük, tüdőkórházat létesítünk, 
rdl<Jk,anJt ot'thont a,1,a'f)rtunk és 
külön gyermekkór-ház�t építünk. 

Eredményei-nket nagy pár
tunknak köszönhetjük elsösor
han, á Vasutasolk Sz·al<isizerve
zete pedig saját ügyének tekinti 
a vasutas d-0lgozók kórházának 
ügyét. Be!,.rits Lajos etvtárs, 
közfoliedésügyi miniszter ugyan
csak a legmelegebb érdelciődés
.sel és szeretettel karolja feL 

Hollós! Lászlóné 
e MAV kórház dolgozója 

Az üZemek m1.fflká.sai az clmult rendszerben vödrökben, tócsák tói kö
rülvett vízcsapok mellett tlsztálkodhattak csak a munkaidö befejezése 
után. A tőkéseket, a birtokos urakat, a főpapokat nem érdekelte 
a munkás sorsa, eqészséqe. Mennyivel más ma a dolqozók hely
zete, Eqymásután épUlnek a fömühelyekben, a fútóházakban. eqyéb 
szolqálatl helyeken a szebbnél szebb és k<>rszerabb mosdók, f0f'
d6k és öltöz6k, Nem kétséqes, hoqy a dolqozók Jó munkája és 
áldozatkészséqe Is seqltl pártunkat és kormányunkat abban a tö
rekvésében. hoqiy meqqyorsfisa hazánkba-n a szocializmus épltését, 
s ezen keresztül a dolqozókról való fokozottabb qondoskodást. A 
dolqozók saját szemükkel látják, miként térlll vissza a nép államá
nak nyujtott kölc5Öt1, hoqyan épül sz.épül eqyre élete, Képünkön 
a Landler Jen6 JánnüJavltó OV. új mosdóhelylséqét, ötéves tenMlnll 

ecJIYlk .aJPdéká& � 
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Forró szeretettel köszöntjük az. SZK(h)P XJX� kongresszusát ! 

A negyedik negyedévi terv teliesítésével 

vigyük győzelemre az őszi forgalom ügyét 
A VII. Országos Vas�t

üzemi Értekezlet ota 
tölY-1> mint két hónap t<llt el, kő_· 
z.e:ed;k az ösz.i csúcsforgalom 
időszaka. Az ősz.i forgalom le
zajlott szakasza bei gazol la, 
hogy minden eddiginél nagyol>h 
feladatob kel l  megoldianunk. 
Nl.egpiutatta, hogy a vasutas 
dol•gozók a párt vezetésével lel
kesen és sikeresen harco!,nak  1 
felada! mego'.dásáért, a VII .  
Országos V,asútüz�mú É-rtekez
ieten hozot l határozatok végre
ha jtásáért. 

Fáiradhalatlan, kemény nrun
kával eddig még nem tapaszta!( 
méretű rakodások lebonyolítá
&át tef.ük lehetővé. !rányvona• 
tok szervezt'&e és közlekedtet.:
se terén t,úlszárnya ltuk a vasút 
üz,emi értekezlet halá-rozalában 
megállapilolt vonatmennyisé 
get. Fokozatosan emelkedik a 
túLerheléses vonalaink ál tal 
továbbított túlsú!y mennyisége. 

Jelentős eredményeket ér
tünk el a fajlagos szénfo. 
gyasz1ás csökkentése b:rén. 
mozdony- és kocsipaTkunk 
javítási állagának leszorítá
sában. mozdooyaink két 
mosá,; léiitli futásának növe-

lésében. 
Eredményeink mel lett nem te 
ledkezhetünk meg azonban egy 
sor hibaról, melyek komoly aka
dályozói ösz.i szállítási felada
taink maradéktalan végrehajtá
sának. 

Eddigi munkánk egyik leg
nagyobb hiányossága az, hogy 
a szállítási feladatok maradék
talan végrehajtásához szükséges 
kocsifordulót nem sikerült biz
tosítanunk, a vasútüzemi érte
kezlet halározatá ban megszab()!! 
szintet nem értük el. Emiatt je
lentős mennyiségű sz.állításra 
leikínált áruhoz, épílöanyaghoz 
csak késve tudjuk a szükséges 
kocsimennyiséget kiállítani. Ez 
az állapot igen sokszor károsan 
befolyáöolja, hátni ltatja• � 
üzem-ak tervteljesílését. 
A kocsiforduló lerövidíté-

sének igen nagy akadálya 
a forgalom ütemes menetrend
szerű lebonyolílásának hiánya. 
A „menetrend vas/örvény" elve 
nem érvényesül munkánkban. 
Tehervonalainknak csak igen 
kis százaléka közlekedik menet
rendszerűen, de a személyszál
litó és ezen belül a munkásvo
nataink menetrendszerű közle
kedtetésében már elért jó ered
ményt sem tudtuk megtartani. 

Az ut,azfu · s.ebe-sség alac-sooy vol la, a késések, ácsorgások, 
géprevárások le'.assílják egész 
vasúlháfózatunl<on az elegy
áramlást Mindez eg-yütivéve 
megnöveli a kocsiforduÍó ide
jR !!Vakori kocsihi:ínvt idéz elő 
amit súlvoshrt a kirakási nor'. 
mák állandó, al•a•csorny teljesí
tése 

A vonalkésés akndá'.yává lelt 
az 500 km-es mozgalom kiszéle
sítésének. l'e:y a mozo-alomban 
résztvevő. mint a ré;z.t nem 
vevő gének teljesítménye jelen
fösen nlalta 'lllln a vasúliizemi 
ertekezlet h�fárc.zatában �eg
ál lapílolt szintnek. Most. mikor 
legnagyobb sziiksél-! lenne gé• 
peink minél jobb, miné! gazda
ságosabb klhasrnálására, most, 
mikor erre minden lehetőséa 
meg is van, a· forga'.o,m lebonyt 
lltásában mu!alkozó hiányossá
gok meggátolják az e téren ed
dig- elért eredmények tovább-

fejlesztését. Komoly há�rányt 0.5 százaléka késsen csupán. 
jelent ez nemcsak a vasutnak, Fokoznunk kell tehervonataink 
hanem egész népgazdaságunk- terhelését, mozdonyaink kibasz-
nak. nálását. 
M ankánkat akadályozó hí- Emelnünk kell aa. 500 km-es 

bák egyik legfőbb oka a mozga'omban résztvevő s:zolgti:'at ufa6ítás szeri111t való mozdonyaink számát, napi végzése terén található nagy- futás�at legalább 200 Jcm-számú hiányosság, a munka- re, a mozgalombao részt fegyelem lazasága. Allandóan nem ,vevökét 1 30 km-re kell 
visszaféró szabálytalanságok la- növe'.nünk. 
pasztalhalók a váltó- és uágány
ellenőrzések megtartásánál, a 
oonatak fogadásánál, meneszté
sénél és összeállitásánál, a jel
zések alkalmazásánál, figyelem
beuételénél, a biztonsági szabá
lyok betartásánál. 

A swlgá1at,i vezetők, de a 
pártszervezeteink jelentős része 
sem harcol kellő eré:lyef a szol
gálat ellátása terén mutatkozó 
szabálytalanságok el len. Meg
feledkeznek arról, hogy az e'.ső 
tekintetre jelentéktelennek tűnő 
apró mulasztás megtűrése ko
moly balesetnek lehet az előidé
zője, ami népgazdaságunk szá• 
mára jelentős anyagi kárt okoz
hat, rövidebb-hosszabb időre 
kocsikat, mozdonyokat von ki a 
termelő munkából, egész. vonal
szakaszok forgalmát akadályoz
hatja. 

A negyedik negyedévi terv ln
du1 ásakor a csúcsforgalmi idií
szak kezdete előtt számba kell 
vennünk eddig végzett mun
kánk eredményeit és hiányossá
gait, valamennyi szolgálati he
lyen. Eredményeink jelentősek 
es alapját képezik további jó  
munkánknak. A feladatok azon
ban rohamosan növekednek, 
megoldásuk fokozott követelmé
nyeket támaszt mnukánkkal 
SIZ<emben. 

Október hónapban a kocsifor
duló( 3-3, 4 napos szinten kell 
tartanunk, hogy a szállításra 
kerülő árutömegek - köz.te a 
cukorrépa és burgonyakül cle,mé. 
nyek résllére a szüksé
ges koosime11111yí<Séget biz.losí-
taai tudjuk. 

.Meg ke!I szüntetnünk a nagv
arányú vonalkéséseket, el kell 
érnünk, hogy lehervonatainknak 
legfeljebb 30 százaléka, személy
szál l ító- és munkásvonataink 
legfelJebb 3 százaléka, i l letve 

Emelnünk kell az utazási sebes 
séget, csökkentenünk a kocsi! 
meddö ácsorgását az á l!omáso
kon, rakodóhelyeken, ipartele
peken. 

E zeket a feladatokat csak 
úgy tudjuk végrehajtani, 

ha minden egyes vasutas dol
gozó harcol a vasúti fegyelem 
megszilárdításáért. Alérzi, hogy 
személy-szerint is felelős a terv
teljesílésért, ami konkrétan a 
vasúton az őszi forga'.om sike
res . végrehajtását jelenit. 

A vasutas dolgozókban_ meg
lévő alkotó vágy, kezdeményező 
készség jusson kifejezésre a szo
cialista munkaverseny to,,abbi 
kiszélesedésében. Ezt segítsék 
a pártszervezetek, üzemi bizott
ságok. 

Mindez előfeltétele, hogy telje· 
síthessük a pártnak, Rákosi elv
rársnak tett íogadalmunk,at. Párt
szervezetei nk�ek üzemi bízott'. 
ságainknak, valamennyi szak
mai vezetőnek és minden egyes 
vasutas dolgozónak ez mostleg
fontosabb kötelessége! Otéves 
tervünk minden nagy alkotás,i
ban része f!an. valamenngt vas
u,&i,,; dolgozónnik, a b é/u>kő.' csön
jegyzés során, államunknak 
kölcsönadott forí11/jaival, becsü 
letes, jó m,urluljával. A döntő 
tervév sikeres befejezése raj
tunk, vasutas doigozókon is mú 
lik. Munkánk hiányosságai 
egész népgazdaságunk tervtel
jesítését akadályozhatják, önma
gunkat is megkárosítanak. Ezzel 
a tudattal. fokozott felelősség
érzetlel, hibáink kijavításával 
induljunk harcba a soronlevö 
nagy fe'.adat sikeres végrehaj
tásáért, negyedik negyedéves 
tervünk maradéktalan teljesíté
séért. 

Termelési értekezl eteinken a dolgozók 
a negyedévi terv túlteljesítéséért szállnak síkra 
Ok!óher 1-10-e közö'. t vasút

üzeme:nk, szolgálati helyeink 
dolgozói termelési érte-ke�!e1et 
tartanak. Ezeken az értekezlete· 
ken m_egvita,tják munkájuk, a 
termeles fontos problémáit. 

Az októberi terme:ési értekez
leteknek különösen döntö j<"ltn· 
lőséget kölcsönöz az az ismert 
tény, hogy tervévünk negyedik 
neg,•Pdének első napja.iban ta•rt
juk meg. Nem kétséges, hogy n 
t'rtckez'etek aJ.apvető feladata, 
amellett hogy az elmult tervidő· 
szak tapasztalatait elemezzék, 
eredmé:,yeil és hiányoss,,gait 
íe'.tárják, ennek a neyyedévnek 
f,-ladata-it ismertessék és elindH
sák a dolgozókat a terv hiám·
talan leljesitése felé vezető 
úfon. 

Az értekezleteknek máris az a, 
jeJ l.emvoná,�. hogy ott dolgo· 
zóink a negyedévi terv túlte!je· 
�íléséért s4áll nak sikra. 

Az üzemi bizot!ságokn�k biz
tosílaniok kel l az értekezletek 
sikerét, a jó, elemzö módon el 
kész.íiett beszámolókka,I és a 
dolgozók aktív részvételével. 

Ne feledkezzenek meg dolgo
zóink arról, hogy a kommunista 

kril'ika és önkr;,lika S1Zelleme még 
szorosabbra íűzi a kapcso;.atokal 
a termel és vezetői és a do,gozó 
tömeg-ek között, még nagyobb 
teret nyit az. al ulról jövő kezde. 
ményez�ek elölt, tovább f<;>kona 
a verseny ,iendületét. 

A felad_at most az, hogy szaik
szervezeti · szerveink valaJ11ennyi 
biza lmit mozgósítsák a még 
előttünk ál ló termelési érl<lk!?z· 
letek sikeréért. Pártszervezete'nk 
adjanak segítséget : ellen'.irizzék 
al aposan ezt a, fontos munkM: 
ezen fel ül pedig a, népnevelők 
csatasorbaál lHásával közv�lle· 
nü-1 is járuljanak hozzá a sz.in
vona las termelési értekez!etek 
megszervf;Zéséhez. 

Termelési érlekezleteink c'kh'or 
érik el céljukat, ha még jobbl.tn 
megérlet:k a, dolgozóklul,  hogy 
a felajánlás - a pártnak, Rákosi 
elvtársna,k adott szó - szevl, 
a.melyet napról na,pra teljesfü,ní 
kell, · . amelynek vél\'feh�1t:1�a 
bec,. 'ilet és dicsőség dolga,,_ Ali.kllr 
érik el cé:jukat, ha P l'ia"" 
lendül<o'Iét tovább viszik ijZ ő�í 
csúcsforgalom siker.es meg· 
vailósításáért. · · 

. ' 

Felavattuk új tisztjeinket 

Szeptember 30-án délel6tt avatta fel Bebrits Lajos elvtárs Qnnep61yes keretei< között az A!lan- • 
v.asU'tak Vasúti Tlsztképz.s ln.tézetének 1951-1 952. éVben véqzett 260 hallqatóJát. Az úl tiszt� < 
harcba indulnak a vasút hannadlk tervéve túlteljesltéséért, az 6$.zl csúcsforq;a Jom meqvalós 

tásáért és lendilletesen kllzdene� új oeoszt'51 helyill<ön a Rákosi efV'társnak tett foqadalom me< • 
va I ósltásáért. 

--------------------------·-· 

A v�utas dolgozók ragyogó helytáOása a héke védelmében : 

közel tízm;llió forinttal jegyeztük túl a Harmadik Békekölcsönt 
Alig mult tíz napja annak, 

hogy népköztársaságunk kor
mánya azzal a felhívással for
dult a magyar dolgozó néphez, 
hogy megtakarított forintjaikat 
bocsássák a nép ál lamának ren
delkezésére. A magyaT dolgozó 
nép szinte egyeml>erként sietett 
hazafiúi kötelességének e!eget 
lenni és ez.t olyan szilárd egy
ség-ben, a nagyszerű tanuság
tételek tízezreivel, olyan ragyogó 
helvtállással a béke védelmében, 
amire büszke lehet szeretett ha
zánk, a nép kormánya, nagy 
pártunk, s szeretett Rákosi elv
társunk. 

A vasutas dolgozók 9 mi11i6 
687 ezer forinttal jegyezték túl 
a k5lcsönt és ezz.el bel>izonyítot
ták, mennyire egyek a magyar 
dolgozó néppel, milyen töretlen 
egységben ál !anak helyt, mikor 
a béke védelmében á ldozatot 
kell hozni a haza javára. 

A Harmadik Békekölcsönjegy
zés a vasúti üzemekben is ün
nepi formát öltött és !cifejel'Jte 
a pá1t és a kormány iránti sze
retetet és őszinte bizalmat,, ki
fejeiil'e a vasut'as d:>l•go7,& 
egyre nővekvő öntudatát, a ha
zájuk iránt érzett felelősségér
zetet, kifejezte az egyre mélyebb 
gyökerei eresztő hazaszeretetet. 

K:ü'.önös súllyal esik l atba az 
a példátlan lelkesedés, amellyel 
a vasutas fiatalság, a dolgozó 

nők jegyeiték . a békekölcsön!, ,KuttaEmf!ia, az Utasená• 5 
de büszkén el lehet mondani, takarítónője, Sugár Bertalan, � 
hogy örömmel, öntudatosan és Landler Művek alvázla1<atos: , 
lelkesedéssel jegyeztek az idő- a ki I OOO forintos bére melle t 
sebb do! goook is. Szélpál 1. Józ,sef 2000 fonntot jegyzett és rajtu e 
i,fi-mozdonyvez-etéí gya·lromok kívül ezrek és ezrek. akiket i t 
például 1 500 forint békekölcsönt említeni sem tudunk, - becsi . 
jegyzett, vagy a Bátaszéken Jelesen, példamutatóan átlla , 
dolgozó Fenyvesi Odön ifjúmun- helyt az á ldozatvállalás napja • 
•kiás, lak.a1os, aki 1000 fonintos ban. 
fizetése .melleit 1 200 fori�t�t 

I 
Erősödött a párt és a dolgc . 

J:gyze.tt �s �zt mondotta a koru- zók kapcsolata is, a pártfunkci, . 
l�_tte �11_? flatalok�ak, . hogy ne- n1áriusok, aktivisták, népnev, -
�unk epul a� or_szag, ha�alokn�k !ők jó munkája nagyban hozz; . 
e� l!_hhoz szukseges a !111 segit- járult ahhoz, hogy a békekö . 
segu�k . •  Nya�as �r�s.ebet, Ka- csönjegyzés „népi demokrácián� posvar a l lomas tavirasza, pe• hatalmas politikai és gazdasál i 
dig amikor fizetésének 200 szá, gyózelméué 'Qált". 
zalékát jegyezte, ezt mondotta: _ 
,,Azért adok, , mert nekem is so- Ez .a gyoz,elC!"' az .�11� e_ . 
kat adott a demokrácia". Mis- len vivott kemeny kuzde.em k, .. 
kolcon Sánta Andor vonatvezető, zepet!e szü!etett meg. Az imp• . 
aki öt gyermek apja,_ haxi fizeté- rial is!�k üiy_nökei, a kle_riká_l s 
sé( messze túlhaladoan jegyzett, reakc10 .�eep1tett em�ere1 m11 . 
vagy Pusztai Károly előmunkás, den ere1ukkel azon igyekezte!: 
az orosházi pályMenntaTtásnál, hogy a magyar nép egységét, s 
a'kinek hat gyermeke, Varga Já• közöttük vasulasaink helytáfü . 
nos akinek hét gyermeke van sát, lendületét, a jegyzésbe 1 
és �ldozijtos jegyzéssel �izoayí- �kadályozzák, 
tolták: bíznak . jövojük�en, : s Az öntudatos vasutas dolgo
!!YUgodtan adják forintjáikat a zók leieplezNk az ellenséget az 
nép _korm_ányán�k A•. zala�ger- Íf!1pe,l� l i;5ta �áborós . gyujt6g; . 
szegi Ha111al Mana, f,ata.1 Jegy- tok beep1telt ugynöke1t, akik efi,. 
vizsgáló, fizetésének 'közel 200 l:lújtak odúikból és meg akarták 
izáza!ékát jegyette, 1500 'forirr- akadályozni a jegyzés sikerlt. 
tot, s a.zt mondta, úgy erzi. ak- Dolgozóink példamutató jeg, . 
kor á l lja meg jöl helyét; ha a zésekkel válaszoltak és eltávol'
jegy�ésen kere$zl:ll segíti a tóHák soraikból a dolgozó né , 
szoc1ahzmus építését,. a szocial izmus építésének elle, . 

ségeit. Megmutatták ezzel, hor 1 
hűséges katonái a Szovjetun , 
á.lt,a,l vezetett bel<e'táoornak s 
sziklaszilárdan állnak a s� . 
oia,Nsta V81SÚt, a 6ZOOiaHsta ha 1 
építésének szent ügye melle 
Ugy vették ki rés7.üket a bék 
kölcsönjegyzésböl, hogy pá 
lunk, dolgozó népünk büszk • 
séggel tekint rájuk, mint ak , 
szilárdan álltak ki meggyőzöd 
sük mellett, a béke erősítéséér'. 
szebb jövőjükért. 

Az ifik is Jó példával Jártak el6! a Jeqyzésben. Tudják, h<>qy m)n
den forint, amelyl!'t felajánlanak a nép államának, .az 6 raqyoqó 
jövöJilket éplti.- Lazányl Józse( mozdonyvezet6 6s briqád)a, 
Osz.troluczki János és 'lfJ, SZabó István futók Is élenJártak a 
Jeqyzésben. Maq;a Larányl József 2000 forintot Jeqyzett. Nemcsak a 
Jeqyzésben, a t„nnelésben Is élenJártak. ,,Az 6sz1 forgalom leq
Jobb lf)úsáql brip'ádja" címért' folyó llerseny VándorzáRla-)át 

ka_pták. 

A vasutas dolgozók tovább v . 
szik ezt a harcosságot, ezt a k . 
tűnő lendületet az őszi forgalt , 
ver&eny során, s afra töreker . 
nek, hogy ötéves tervünk ha -
madik tervévének utolsó n0-
gyedéves tervét teljesítsék (,s 
lúlteljesítsé1', azon iparkodnak. 
hogy megtartsák Rákosi elvtárs
nak tett fogadalmukat, hogy 
győzelemhez· segítik  az ős ::i 
csúcsforgalmat. 

0 
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:A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A propagand isták felelősségtel jes munká ia 
biztosítéka az ú i  oktatási év sikerének 

A VASUTAS PARTTAGOK I distákra. ,,Most fokozoltan olyan I PROPAGANDISTA:--;AK LENe,;rvre nagyobb része kapcso!ó- propagandislúkra toan szükse- :S:l - felelössé!l'te!jes, komoly, 
dik be lelkes örömmel a párt- gü11k, akik alaposan ismerik megtisztelő fe!a<lat. A párt bi
o:.Ctatásba. Az elbeszé:gető bi- pártunk politikáját, aazdaa la- za'.mának a je!c, ha az elvtárzolts�gol< e(őtt nem egy e'.vlár; paszlalatnkkal rendelkeznek a s.aknak propagandamegblzatást besze!t arrol, hogy mennyire gyakorlati munkában, szabad,,n ad. A jó propagandista átérzi 
fontosnak látja eredmé,yes párt- tájékozódnak a belpolitikai és megbízatásának jelentőségét és 
és az őszi forgalomhan végzeit nemzetlui::i helyzetben, l'álaszt arra lörcksz;k, hog\' munkájá,·al 
munkájában a tanu:ást. Sok- tudnak adni a dolgozóit /1érdé- kiérdemelje a párt" biza 'mát. 
he\ütt, ahol a beosztást az seire, meg tudják magyarázni Arra törekszik, hogy az eddi
alapszervezet vezetősége elha- az egyes elmcleti problémákat ginél többet és jobban fog'a1koz
nyagolta, a párttagok maguk je- és -�zilárd meggyózödésre és áll- zék a hozzá heosztott ha'lqa
lenlkeztek az a l apszervezet ,·e- hata/ossú{!ra 11et>elik a hallgató- té,k eszmei. po :l ikai nevelésé
teiöségénél, hogy ossza lie őke'. kat" - ál!apilja meg a Po: itikai vel. A MSIÍ/un ié:-IÍ párt- és 
pártoktalásra. Birnllság határozata. Ebből kö- D!SZ propaga11disták11ak külö-

Ez a nagy lelkesedés és ér- \"etkezik, hogy párlliizottsá- nüsen sok segítségei kell 11yúj-
deklődés, ami a párt- és DISZ- gainlmak gondosan ke11 a pro- ta11iok a ltaf.'gai>ókna.t Az e!mu:t 
okt;, :is lt>rül<'lén tapasztalható, pagandislákat k1vá'ogalni és oktatási év lapaszta :ata i  meg-
nagy íe'.adalokat ró a propagan- képezni. • 

mutatták, hogy az eredmények 

Vasutas nők példamutatása 
a békekölcsönjegyzésben 

N épköz/ársasái(unk kormányá
Mk felhívására a tnafl.rJar dol
gozó rwk - lúizötttik a vasutas-
nók - sorompóba álltak, hoflY 
Jeggzé,ükkel elóbbrevi,:ryék a 

béke megvédésének Üflyét. let<t/· 
zésberi példamutatóak voltak 
a vasutas 1wdo/gozók. A sze
gedi i1<az1<atóSáfl e1Z11ik kiaduá· 
ngában elmondia, hofl.1/ nem elll/ 
doll[ozó nó emlékezik oissza 
azokra az idökre, amikor a 
Hor1h.11-rendszerben a texti/JI11ári 
munká.snók 24 filléres órabérért 
dolgoztak Iá ástól-uakulásig. 
Hiába véfleztek U(lganolyan mu11. 
kát, mini a férfiak. méf(is ke
vesebb fizetést kaplak: azért 
merl n6k voltak. A sze1<edi 
il(azga!ó;áf! területén például, 
a nafly/aki ke11der1Z11ár toolt tu· 
laidonosa arról volt híres, holll/ 
20-,10 fi!Lércs napszámért 12-

13 ét1es kisJ,ányokat 1s alkalma· 
zoft. 

Ha2á11kban meflváltozott a 
n.ók helyzete a felszabadulás óta. 
Ma m.ár van női miniszterünk, 
nö! m111;szterelnökhel.11etleseink. 
n,5i tanác,el11ókei11k, e.fll}etemi 
tan.áraink A nökn.ek a munká
ba való s;jj,c-skörii be-Jon.á.sá-
r6l hozott mi.11isztertanácsí ha-
tározat óta ezrével és úzez.rét•e/ 
jelentkeztek munkára asszon.11a· 
in.k és lcú1111ai nk, 

Munkában, áldozat-

vállalásban is az élen 

A t•asút terü:etén is hasonló 
a he/ljzet: ef[11re tóbb nö dol1<0· 
z6 le�z ,•asu'as és a le(!.utóbbi 
nap0Ha11 at•atott vasutas tisz· 
tek ió /tá111Jada dn/flOZÓ nó. A 
máro.i:ik magyar vasu!asnap 
alka/mával pedif! számosa11 kap. 
ták rnef[ ió mu11káiukért az ér
demes és kit•áló vasutas iel· 
vényt. 

Most úiabb alkalom kínálko
zott arra, hofll/ do!{!ozó nőink 
me,:rrnt.-las 'ák: e[!11üit !,a/adnak 
férfitársaikkal a haza megsegí• 
tésében. a béke harcos meg
védéséber:. 

Va1utas nödo'.gozói11k jegyzé
sükkel is bebizonyították, hogy 
értékelik eredménye111ket, értéke
lik az alkotmányban leíektetett 
jogokat, Szívesen cuiják forint
jaikat, mert látiák, hog1; száz
szorosan vis.szatériil. Bölcsödék, 
napköziotthonok, kulltir-létesít· 
mé11yek, üzemi konyhák, mind
mind munkáiuk megkö11nyité
sére, é:etük mef{szi:pitt!sére épül. 

A 11öb,20tlságok vezetői, az 
iuemi 11öfele/í:,wk élen;árnak a 
jegyzt?Men. Soós Margit, Békés· 
csaba állomás 11i'>fele/őse péi· 
dáu: 900 for•ntos ;,zetése mel
lett 1500 fo.intot j�gyzet .. 1 ·agy 
az E,z.aki lármüja�itó á()/go
zó;a, Kot•ács Károlyné nófe!e
/ós, 600 forinto; fizetés me:lel/-
700 forintot ;egyzel!. 

A példamutatás réc•én 11ődoi· 
gozóink többséfle köl'etle a 11/;· 
fele:ö,ókct és ,szerte az orsz,íg
ban subbné:..szebb Jea11zésck 
születtek. Orosházán p1!."dá11l 
Adani:k lafosn,J jeQ11�·i.z1H!ti:ó 
1400, K.é'cf!yháza li/lom<l<on 
Csurfió lufia 1000, Kreszt Bélá
né, az E�::aki Júrmiiiat•iró (T. 
aolgozó;a 800 ;,;ri11t [':etése 
me:Iett !OOO iorintot ic.cmze/1, 
\'a,Q",; ii/ ,•an ,,Ndáui Budapest· 
Keleti al/omáson l.akhe(fyi 
Ggör_r!,Yné jeg11c•1zsgá'ó, kel

gyermekes családanya, nehéz 
csa!átli kóriilméntJ<'k között él 
és 600 forintot iei:t_11zett. Lak
heflyiné azt mo11aot'a, hOl!Y 
m.ndkét fl.11ermeke iwo.ába ;ár 
és bn/do.fla11 látja, hn,Q"_t/ gyerme
ke; gondtalan iöuöie bi-ztnsit,•a 
r.1an. Gyermekeim már nPm fo_(!
nak nyomoroani és 11élktilözni 
- fo/11111/to -, mini Prr a mu/1-
ban. Ezért Vl'',?em kezembe a 
tollat és ;e_(lyzek békcl.•ö.'csönl. 

Ezer és ezer nec•et .<orolhat
nánk jel, akik példamu/aróan 
1e(lycz'ek, akik a(li/.ic,ós rllltn· 
ká;ukka; segite/'ék a békeMl
csö11jegy.-és sikerét \ ·asucas 
nödci:::ozómk a }<'f!.1/Zi'<se[ is 
bizo11yították huzaszereteltikel, 
a párt, Rúkosi elvtárs irán .'i 
raaaszknd„sukat, a korm1ny 
i•án 1i luilájuka: és szeretelii
ket is, megmulatl/ik az impe•ia
/istáknak, ltog11 tellekke' ;s ké
szen át:nak a béke mel(:·éd,'sére. 
Ezt a lendii'ete/ t•issziik to
vább, mi, t'asu!as nödolgozóI 

NöbizottsáJ[ai11k a párt mutat- az őszi forgalom si�eres meg
fa titon, a .szakszeruezet se{!ítsé. t•alósitásáérl dt'0/1 küzde!em
gével igyekezm<k nódolgozói11- ben is, hogy érzékeny csapást 
kat nevelni, tanítani. kulttir- . és mérjiink az amerikai imperia
srok,szert•ezeli munkában akltt'i- listák gyi,'kos háborús terveire. 
záln,, ho[!t/ ennek se{!ilsé_[!hP1 

1 
. ' . , 

mé_i; vilú1J;osabbá t•áliék e'.óttiik Tezer lanasne 
az a hatalmas ,,á/!ozás, amit o a \'asutaso�. 

Sz?,kszervezetének 
felszabadulás hozott r.zámukra. no1ele lvsc. 
·······················································�·��--· 

mc' le:t -
1 sol, vo!t a hiányosság a 

tanulási legye em kérdésé
ben, sokan hiányoztak a 

foglalkozásokról. 
Ennek oka e:sősorban abbó'. 
eredt, hogy a propagandisták 
maguk sem érezték át e:éggé 
fe!e:ősségteljes munkájukat, a 
propaganda szemináriumokra 
rendszerle1enü 1 , vagy teljesen 
felkészü!etlenül mentek e'., nem 
készültek fel a laposan előadá
saikra, nem ismerték eléggé a 
hozzájuk beosztott ha 1 1gatókat, 
s nem kísérték figyelemme: fej
lődésüket, a munkához való \"'· 
szonvukat, a tcrme:ésben elért 
eredményeiket. 

Most ezen a'ap\'etöen változ
tatni ke: I !  Propagandistáink a 
ny,ir folyamán az e!öadói to
vábbképző tanfolyamokon meg
kapták azt a nagyszerű fegy
\'ert. me' : yrl jövőévi oktatási 
munkájukat győzelemre vihetik. 

A K I KÉPZETT PROPAGA\'
DI ST.\ <:!vt11r�al\ nagyrésze m�g 
tud majd fe'.elni a feladatoknak. 
ha lelki:smeretes tanulí1ssal. a 
propagandista konferenciákra 
és s1emint1r1umokra a laposan 
íelkészii . nek és ha nagy gondda'. 
készi ik c-1 ,í a pul.t ika isko'a. 
vagy k.iuerképzö tanfo!) am 111 111-
den egyes fog:a lkoz:1sál. A jó 
propngandis1a fel készii'.ése_ ma
gnlartása péidakép a ha' galt;k 
e:.'ilt. Csak az a prup:,gandista 
érl1ct ,·1 eredménv<.>kct. � ki ai 
e öad:búhan úgy· beszt\i, pl . a 
vasúti fegyelemriil, vagy a ko
csiír,ruu'.ó csökkrntéséröl, a moz
donyács,,rgiisok megszüntetésé
rő· . stb. - ha önmaga mindeb· 
ben f enjár. A propagandista 
csak akkor érhet el jó eredményt, 
hal 'gatói csak akkor fogpk öl 
tiszte'ni é� ,;7>E'Jt>lní, ha a szó 
és lelt megegyez ik ná'a, ha ha ' l 
galói tőle tanulják meg nem
csak a marxizmus-'.eninizmus 
e:\'i tételeit, hanem azt is, ho
gyan kc'! azokat egyéni maga
tartá sukban, m!ndennapi é'etük
bcn érvén,·rsíleni. 

LEGYE\'EK EBEREI< A 
PROP,\GA. "D IST,\K. Harco'
janak az el'enséges és téves né
zetek minden mcgnyi'.\'ánu" ása 
ellen. Lep:ezzék le a ha: lgatók 
e:ött az osztá\e�'enség nézeteit, 
- amin! igyekszik a vasutas 
<lo1gozók öntudatát megmér
gezni. Lcp 'ezzék le és gyű:ö, 
tess<'k meg a háborús gyújto
gatók a :jas  hazngságait, rágal
ma1t és rmbcrgyülő!ő agyrémei!. 
Szél ke , 1  zúzni a szociá"demo
kralizmus és a klerikális reakc:ó 
hazug e1 mé'.eteil, melynek e!sö
rendií célja, hogy a vasutas do!· 
gozók megalkudjanak és közöm
hösek legyenek az osztá:yel'en
st'P:gel szemben. 

A propagandista elvtársak 
harcos, szenvedé"yes á"lás
fogii'lásán keresztül növe'.
jék egyre magasabbra párt
tagjainkban és fiafalja"r>-'<· 
ban � Sz.ov je1unió és Sztál'.n 

ehtars iránti szeretetet. 

l létröl hétre, hónapról hónapra 
a marxizmus-'eninizmus eszmé
jének elsajá!ilásán kereszlül vál 
janak a ha' 'gatók egyre jobb 
hazafiakká, akik a párt és 
Rákosi eldárs iránti mérhetet
'en szeretetüket a pártmunká
ban és a terme· ésben végzett 
jó munkájukkal fejezik ki. 

Az Utasellátó Vállalat önludafos dolqozól Is naqyban segítették � 
Jeqyzés sl',erét Pintér Lászlóné, a Budapest--Nyuqail-pál yaudvar, 
Utasellátó. do:qozója 710 forin t  fizetést kap, de maqabiztos.tn el
vette a JeqyzesqyUJtó kezéből az ívet ps hatarozo,.an k1 toltötte, 

1 OOO forintot Jeqyzett. 

J\\ár csak pár nap vá'aszt e! 
bennünket az oktatási év meg
indul ásáló1. Haszná'ják fel a 
hálra"évö időt az elvtársak arra, 
hogy az október 5 és 1 2-e kö
zötti időben ismerjék meg a 
hozzájuk beosztott hal lgató elv
társakai és segítsék őket a la
nul&ssal kapcsola[os problémáik 
megol dásában. Pártszervezeleink 
pedig támogassák a propagan
dislákat abban, hogy párttagsá
gunkal a sztá i ini  tanítások szel
lemében neve:jék. 

A vasutas do!l!'ozó� .. a Harma
d -k Béke•kölcsönjel!'vzés során 
lanusál!'ot a-d-ta k  egyre növekvő 
öntudatukró:, izzó hazaszerele
tükröl. A vasút eiré6z terül�tén 
ün,epi hanl!'ulat ura lkodott a 
békekölcsönjegyzés idején. !(:· 
p i ru;t arcú emberek siettek 
a jó hírekkel, lelkesedve be
szélték el azokat a me!!'nvilvá· 
nu!ásokat. me1vd!,e: munkahe
iyi1kön talá ikoztak. 

A nagyszerű példák me'.'elt az 
el l enséges megnyLvánu' ások 
sem maradtak e' , Ahogy nö'.t 3 
becsü:eles vasutas do' gozól. ön
tucla!a, a vasút, a haza iránt
szeretele. ai,nyival el keM'redel
teobé vált  az elien.sée- dühödt 
támadása, 

J\\utatóban adunk réhánv szín
foltot a Harmadik Békekö:csön· 
jee-vzés�: kapcsolatos meg,, : ! 
' ánuláso:-ró!, Csepp a t�ger· 
bői. amit most bemutall'nk. de 
m·nt ahogy a tenger egyetlen 
cswoje mai?ában hord;e az 
óceán val am.ennvi sa játN>Ságál, 
ue:vanú!!'Y a mi példá:nk is rá
v ' á11:ítanak arra az útra, amit 
egy esztendő a:att a vasutas 
do: gozók megtet·ek. 

A fiildhirtokosok egykori cselédje 
Za!aeQ"erszegen 

6 
Hajnal Már:a je1rv· 
,•:zsl!'álónő i500 fo
rintot jee:yzett és 
'TI"""''' leHidölt sza · 
, akkal adott ki-
·e:ezésl érzelmei-
nek. 

- ,\ mu:tban cse!éd voitam 
r v íöldb'rtokosnál. l la jnali 3-
tó, e.;!e l i -:1! dole-oztam. Rosz· 
szabb \'Olt wrsom a kóborJn tvá
énál. J\\a megbecsült doll!'ozóia 
vae:vok a va»úlnaik. a szocial iz
must építö hazának. Azért ie· 
gyeztem 1500 for:ntol. h<>l!'I' to· 
vább erősödjék. viru' ion a do:
gozó nép hazá ja,. 

Népi államunk 
goodoskodik gyermekeiről 

Beszi'"hetünk e 
=re11dü'és né: - �CS). 
kii! _ Hor�á_ll, Aln

_
· • ·· :'\' 

darn ""'·ori kocs · ,--,..1';\ 
t:sztitclról. aki üt- �,� ,;

-
� 

,gyerme-hes család· 0 1 
an1a l étére 500 fo· IJ · �� 
r;ntot adott köl· 
cs5n népi á amunknak. Reme
g-ett  a han,! ia a tT'Jel!'i,du:t,áe:
tól m ikor az ívet a láírta, szét· 
tár.la kariát és Íl!!'Y bukott k'i a 
szó a száján: 

- Még többet szerettem vol · 
na ,jeg1ezni. Tele van a szí\'em 
hitláva! a mi pártunk •ránt. Ot 
l!Yermekem n€\·e!ésé-röl, boldoz 
iövöiéröl l!'Ondo;-,h-oclik népi a:

lamunk. 
A komáromi eset 

A komáromi fű
tőházban történt. 
,\z eg-yik dolgozó 
'e'.esérre bement a � iütöházba és arra 

,. ·11 , gyekeze!t ráven-
- , ni a do!e-ozókat, 

hol!'Y a lacsonv ö.sz-
6ZCge1,et jeg'\-ezzenek. An. asz
szom··1a1': az \"O'.l a cél ja, ho11'V 
íg) fér,e is a lacsonyabb össze
{!'u j�e-vzt!st eszközö'. iön, nY.nt  
azt tervezte. Berec József. a 
fér;, mikor megtudta, mi járat
ban van a fűtöházben felesége. 
a j�1eztelö e 'vtárshoz s'e'.elt 
és a:.áírta az ívet. 1 100 forintot 
jel!'yzett. Ezzel mél! nem ért vé· 
get Berec József munkája, ha• 
nem sorra ft>:keresle minda.:o
kal, akikkel felesé1re beszélt és 
me11vvőzte őket arról, hOll'Y ha
zai as  köle!ess.él!'ük jól jel!'Vez · 
ni. 

Nemes versengés 
Szeg-eden a Lu· 

dá,«; cakodóbrioá" 

'1 
miután leiee-vzett, 
a ieg-yzési ÖSSZeJ!"et 
felírta egy rako!-t 
leherkoc;;'ra. ame:v J 1 

Budapest-\'yu- � 
gali-páiyaudvarra 

volt 'rányÍt\'a. Ráirt ák  a kocsi· 
falára, hÓgy ők, a Ludányi-bri
gád tagj,ai 2550 for:ntot jegyez
tek és kér;k a Nyuga:i-ponk 
rakodóbrigádjait, hogy kövessék 
példájukat. A kocsi megérkezet· 
a NyugaLba. A Nyugati rakodó
brigádjainak egyike, a PribéE
bri e:ád úe:v érezte, vál a�zo'.n: 
kc'.: erre a felhívásra. Gyors 
tanácskozást tartottak és fel
emelték a már eszközölt jegyz,é
.;.iiket 2800 forintra, majd ráírták, 

ugvanarra a l,0csira, ,,Vála
,;zunV 2.800 for:nr·. ,\ kocsi ra 
kottan ,--sszaérkcze!t Szee:cdre. 
A Ludiányi-brigád örömmel vet
te a válasd és elhalározla, 
hogy nem marad a lu : .  3000 fo
ri,tra ·kerekítették ki iegyzésü
keL Azzal a fe: írássaJ ment 
vissza a kocsi ismét a :'\vu11al :·  
ba: . .\'á'.a„zunk 3000 for nt", 

fogad el alam'zsnát. A kétlaki 
kupeckedő vá:tó,ezeiö tadsa 
mee: 100 forhli át, azt az ösz
�zee:et, amit akármelyik napon 
f� varozá6Sa) könnyűszerrel meg• 
keres. 

�I állomásfőnök 100 forintja 
. Tatab-ánván Nal!'V 

A kupeckedö ,áltókezelö 

"':1 .;�• � Géza ái lomásfö-
� ,,. •ki "'�' ,._ 

·. ) rendezett állomá-
. : si lakásban lakik, 

(_,;•_· .. _. · 
ic',l k1haszná!ia a, 
vasút á llni szá
mára épi'.ett konv

ha1kerfet nag-\számú barcmfi ne• 
velésére, ma:arok hízlalására, 
nem dal:otta kii lenten;, hoQ'\I 
száz forintot jce-yez, mf':rt ő 
, íe-v is többet ad a -iéni de
mokráciának, mint amennyit 
hao". 

A Harmad;k llékel-ölcsöniee-v
zés néhám· mozzanatáról szá
mo!tunk be. Tan11 ' j anak be!.ü!e 
a vasutas do' e-ozók. 

A hazaszeretet nagyszerű példáját 
mutatja Sáfrán Pál 

A budapest-ferencvárosi oá
lyafenn1artási főnöl,ség XXII. 
pá!ya=teri szakaszának dol
gozója Sáfrán Pá' R.aktár
keze'ő és 850 for:ntos bruttó 
bo:rjövedetemmel rendelkezik. 

Törte, községben szii!ettem 
- mondja beszélgetés közben. 
- Apám nincstelen napszámos 
volt és sok nehézség között 
nevelt lel három te,,tvérem
meJ együtt. Már gyermekko
romban kulákok cse' édje vol· tam, akil<töl nagyon sokat 
szenvedtem, 1950-ben jöttem a 
vasútra do·gozni a ferencvárosi 
XXl l -es pá yamesteri szakaszra 
és azót.1 is itt munkálkodom. 
Amikoc a Harmadik Békekölcsön 
Jegytési ívét elémtették, elvo
nult az a nyorno.- és megalázta
tás a szemem e?őtt, amelyet a fel
szabadulás e:ő1t kellett e!szen. 
vednünk, Magam előtt láttam 
s�:aUsta hazánk jövőjét, egyre 
novekvö iparunkat, hatalmas t,é. 
kem[íveinkct, amelyeket mi, vas• 
utasok nap mint nap látunk és 
eszembe jutott, hogy még van
nak, ak'd< a megvilá�odott fa. 
lunkat Ismét sötétségbe akarják 

Am"'-or MérÖflé e:vtársno, a iel- taszítani, los ekkor úgy keztem, 
kes jegyzésgyiijtő felkereste hogy k ötelességem - erőmhöz 
Sáirán Pá.i, megha.:gitla, m·t mérten - békés fej!ödésiirt<et 
mond a fiata;ok jövőjéről, né- megvédeni. 
hány pillanatig számadást vég- Sáfrán Pál nemes példája_ a 
zett, majd határozott hangon dolgom nép iránt érzett szerete-
moodta: H áromezer forintot te, biz.alm„ a nép kormánya 
jegyzek. iránt lelkes követökrc ta'á't 

A pály�mesteri szal<asz dol- szerte az országban és a fia!a
gozóinak meleg szeretete és be-

1 
lol< ezrei &'ettek példamtuatóan 

csülése övezi a munkában ls e leget tenni huafias köte;essé-
é!enjáró fia ,ai pá:yamunk ásl. güknek 

Levefezoink munkájáról 
Az elmult hé!en szerke5zlösé

günk postája tovább növekedett 
1 evelezőink, tudósítóink le:ke; 
hangú levelekben számoltak be 
a harmadik ookekö c,önjegyzés 
nagyszerű leiolyásáról. Fabó 
Józsd ,\\ezöhegyes, Art•ai Má
r'a ,\iezölúr, Varró Mária jegy
vizsgáló Budapes!-Ke:el i  pá '.ya. 
udvar, llegediis Jár.o,; Dombó· 
vár á:l�má5ról - és még so
kan mások, akik sajúl é:etük 
megvá ltozásán keresztül mér
legel'.ék népi demokr5ciánk, a 
párt támogatá,ál, írták nekünk. 

A kölcsönjegyzésről szóló t-� 
számo:ók mel lett leve'.ezőink ht•  
lyesen bírálják építömunkán; 
fogyatékosságait, a terv leljesl
tésének akadálvozóit és akadá
lyait egyaránt. ·Katona Lajos le 
velében példáu! arról is beszá
mol, hogy 

a szegedi MA V Felépítmé
nyi és Vasanyagjavító OV-

ben a negyedik negyedévi 
terv teljesítését oxigén h'.á-

nya hátráltatja. 

Szerkesztiiségünk a \'asúti Fő
osztály 6 D. ügyosztá;yán �e
resztül inlézkedeit, h:,gy a hiá
nyosságot megszüntessék. 

Leve'.ezöink most arról írja• 
nak, hogy az őszi forgalom idö
szakában az á l lomásdolgoz�k 
a kocsifordu'.ó meggyorsítása er
dekélien hogyan harcolriak. Ar
ról, hogy a fűlőházak dolgozod 
mi akadályozza a mozdonyfo1 
duló megrö\"idítéséérl vív.itt 
küzdelemben. í rják meg, hogy 
a járműjavító műhelyekben 3 
havi tervek tc:jesítését az anyag
hiány hogyan befolyásolja, �z 
élenjárók, a legöntudalosalib�k 
hogyan segítik a munkafegye
'.em megszi lárdítását, negyedik 

1 negyedévi tervünk ha' áridö clcth 
teljesítését. 

, .............................................................. -"" 

szerte az orszáqban lelkes, aranyos úttör6 paJUSOk Járt4k a 
vasúti Uzeml'ket és köszöntötték fel a Jeqyz- 6lenJáró dolqo. 
zókat KtpUnk a Landler Mllvekben készUI� ahol a kis pajtások 
meqki.szön lk Garamszeql Józsefnek 1 700 forintos kltíln6 Jeqyzé-

• · '5 vlráqc90krokki1I kedveskednek neki, 
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Eredmények és hiányosságok 
a szakszervezeti esti tanfolyamok előkészítésében 

ta tási munká j ácnak e!ökészü!etei ezen ker"sztül nagy célkitü- teHe a tervsz,e.rű munka jelen- lwzá. t .  Ebbol a hib;iiból :redt 
Szakszervezetünk ezeV'I ok· napi !e1adaitok megoldásához, szerveLelein,k tö!Jb.sége me�r-

1 
a vel ük \·aló rendszeres focrla l-

azt mutatják, hogy a köz,pont z.éwin•k, az _ötéves terv, a szo- töségiit, felmérte a lehetősége- a taniolyamok a:acsony szin
o;ztályai, a terü'.eti bizotl · cial i:'t·a. vasul megteremtéséhez, k�t, meg,szabt_a a fe:adarlokat. A vonala, gyeng,e előadások "" 
ságok és az ÜZ<!mi b,izottságok az ��1 . forgalom sikeres lebo- kozpornt oszial ya 1 és a területi szemináriumok megtartása. 

többsége - a tavalyi évhez ny�hlasahoz .. .  � szerv.ezett ok- bi,zo!tságok állal klészitelt t.er- Azanb,1:1 edd igi tapaszta la
viszonyilva - jobban foglalko- tat�s 

. 
1)0�..Z.aJarul .,

sz_aksz�rve- vek '.öbb�ge ént�keli_ a :nutt  ta,:nk azil mutatják, hogy üzemi 
zik az ohiatás kérdésével . Szer· zet,1_ alvhvain� _elme;eh 6ZlllV?· oxitatas1 ev eredmenyeit, kovet - biwttság,aink nagyrész.e ülem
vezeteink egyre jobban fel 1sme- na ,a'11ak emeleséh�z, . az ellenwg kezte1ésekel von le a hibái-bál. tervet készített oktatási teN 

rik, hogy az oldatás, a \·asulas ellent harc fokozasahoz. Például: . mu:t évben nem for- helyett, nem érték.telik az elmult 

szakszervezeti aktívák ál:andó 
I 

Eredményeket értünk el az ok-
, 

dílottunk kellő gondot a tan- oktatási é'V eredményeit é.s hi ii 

l'!e\·elése öZilksé1<as és nagymér· tatási év terveinek elkészité· fd.yamveutők kiválaszlásá:ra. nycs.sága·it és nem foglalkoznak 
a végrehajtandó fel adatokkal 

!,ékben hozzájárul a min,d-en- sében és ez az.l mutatja, hog, de évköz.ben is elhanyagoltuk ,;s azoknak módszereivel. Az 

� �fo'M'�e&f 1 

Ezekben az október eleji na- egye'öre sok a zökkenő. Be kell Lazányi Júzsei mozdonvYezető. 
pokban, am'·kor az őszi csúcs- vall anunk: a mozdony félfor- az ifi-br gád tagja í gy' beszél 
forgalom szinte óráról órára lo- duló normát je:enleg csupán erről a kérdésről : 
kozódik, a szokoltnál is lükte- U.57-0.67 száza:ékra tudjuk 
több az é:et a Ferenc\'árosi Fű- teijesílen ', ami annyi, mintha - Tegnap este 20 óra óla vá-
tőházban, ,\\ig a haia :mas majdnem két mozdonyra lenne rom a gépemet, amely a válló-
424-esek és a kisebb gépek �zükség egy vonathoz. szeméiyzettel van úton. Mosl 
többnapos útjukról érkez\'e ke- dé;i 13 óra rnn és még mindig 
zelésre jámek be a mozdony· A �h I 

d 
I ,. 

k 
't , nem érkezett meg. En legutóbbi 

t;Zillbe, a személyzet eiső dolga , mu e Y O gomma seg, sege utamon 51 óra szo'.gá' atból 3 1  
hogy kö;csönjegyzésre siessen. óra meddő i dőt tö!lö,iem a kii-
Kint az i rodaépü'.et falán már Pedig az i dőszaki javításokat lönböző állomásokon. Ez az• út 

1 

OB-k okta'Lá.si tervei t  helytele
nül, egy sz.ermély készílatte és 
nem érvényesül benne a k.ollek
tfv vezetés elv,e. üzemi bizott -
sá,g,aoinrkna.k most az a legfon
tosarb,� lela•datuk, hogy közös 
munkaval el•i<Jészjtsék okla tfu;i 
terveikeL és OB-értekez.:eten 
•tűzzék napirendre annak meg
bálrgya lását. 

Az október- elsejével beindu'.l 
oktalá,s,i frben sokkal nagyoob 
gondot ire'.I fordítanunk a tan
fo:yamwzetök mu,·kájána•k ml"!'!· 
javítására, annál is inkább. 
mert a iK'rületi biwt'ságok és az 
üzemi bizottságok tagjai veze
t: k tanfolyamalr.k t ú ',TJyomó 
többségét. A központban és " 
terüleci b izo1lsá.gok,o,n meg1 ar
ta-ndó értek�z.!etclron rendszere
s�n ke I fogl � 1 kozn: a ta,nfo'yam
vezelés kérdéseível és az Elv; 
i ránymulatt$ me!le:t, izyak> ,,. 
:ati t apasztalatok ál!al á-nosí'á· 
�hal is �egíteni kPII a tanfo
J yamo'< színYonalán:i-k eme-:E.'St:t. 

É!ö,·é kel !  tenni az oktd.ísi 
b:zottsá.g,ak munká 1á t  is. A köí> 
pont, a 1cdj '=-4 i b: 7()tts,,áí!O!'\ � 
íl> üziemi bizott-ágok 4-5 ! 1-
al Jó oklal:i�i birotts.i.1ra i á! la:-:-

A Szovjetunió Kommunista Pártjának 

XIX. kongresszusa 
A Szovjetuni-0 l(ommunista Pártjának XIX. kongresszusa ok• 

tóber 5-én ü't össze a világ dolgozóinak határta;an érdeklődése 
és lelkesedése köziepe1tte, mély ragaszkodás és a s.zeretet forró 
érzését keltve nemcsak a srov jet népben, hanem szerte a világon 
a bé•ke és haladás minden hívében. 

Lenin és Sztálii;i nagy pártjának kongresszusai m"ndig lrtár
kövct jelentettek az oros:rországi munkásosztá'.y, majd a szovjet 
nép életében, Ezeken a kongress-zus{l,kon tűzték ki a Bo,lsev·,:, Párt 
lánges.zű vezetői a pá1'lt 5-0ronkövetkeZií feiada.faU, mutatták meg 
a megvalósitásukhoz vezető utat é6 módot. 

A Bolsevik Párttal az élen halad a szovjet nép ma is győze
lemről győze'emre és ejti csodálatba a világot hatalmas- gazda
sági és po,litikai győzelmeivel a kommur.:Zmus felé haladó úton. 

A Bolsevik Párt kongresszusai nemcsak a szovjet nép ügye, 
hanem ezeknek a ko-ngresszUS-O•knai„ a döntései elválaszlthataHa
nul ösSzefc,i-0dnak a vi '.ág proletáriátusáruk űgyéve', az egész 
emberiség sorsával, haladásával. Ezért érzik a dolgozók szerte a 
föid&n, e7Jért érzi a haladás minden híve, s ezért fogadták a kon
gresszus beje'.eotését, a Szov jetunló új ötéves tePvének irány
elveit, a háború utáni idők legnagyobb jelentős-égü eseményeként. 

A kongresszus ha;\0'.mas visszhangjának azonban más., köze
lebb M<vő okai is vannak: a mai nemze¼özi helyzet. Az imperia
lista táborban tovább folyik a dühödt háborús uszítás, " háború9 
készülőMs a Szovjetunió, a népi demokráciák ellen. A vi'ágbékéll 
akaró százmilliók azonban a békeszerető Szov jetun'ó szavát lesik. 
Meg:.anu'.ták, hogy a Bo'sevik Párt, Sztálin elvtárs, a szovjet 
nép szava az, amely a háborúutáni idő4c feszü:t polllikai légköré
ben kivezetö utat mutat a világnak a haladás és a béke irányá
ban, Az egyszerű emberek százmi:l iói, m·ndnok, akik békét 
akarnak a népek között, örömmel és reménységgel tekino'enek a 
kommunizmust építő Szovjetunió felé. A kongresszus összehívá
sának visszhangja megmutatja, hogy az emberek mi :l'ói ma a 
földkerekség minden országából Moszkiva felé tcl<in'enel<. 

A vasút dolgozói október 4--én reggel a röpgyíílések százait 
tadották é& fejezté� ki szerettetiiket, ragaszkodásukat a Szov· 
jetunió l(ommunista Pártja, a nagy Sztálin, a béi<ét védő 
Szovjetunió iránt. üzemeink öntudal,e,s do!gozói felajánlásokkal, 
jobb munkával, a terv határ'<lö előtt; teljesítésével b'z•onvítják. 
me,nnyire a saját ügyüknek é·rz:ik a kongresszust. Hogy csak egy 
péld.ít említsünk a sok ezer közül, az Eszal<i Járm[ijaví1ó llV. 
do!gozói terven le.ül, közel egymillió forint értékű munka ehég
zését dl'a .ák, s becsületesen eleget is tettel< fe'ajánlásukn,ak. 

Dolgozóink tudják, hogy a k-Otllgresszus felmérhetetlen segí1• 
ség a magyar nép számára is a szocializmus felépitéséé·rt, a béke 
megvé,déséért vívott harcban és tudják, hogy a békéért folyó 
világméretű küzde!em új, győztes fegyvereit adja kezükbe. 

ne\·ekkel megtelt táblák hirde- a mozdonyműhely do!gozói ok-

, 
menetrendszerű kötött forga1om

tik, hogy a fNencvárosi Fűtő- lóberről O)\'ett1benről, már szep- ban legfeljebb 10 órát \'enne 
ház dolgozói tudják, mi a köle- temberre előrehozták és a vasút- igénybe. Persze, azt mondj/Jk 
!ességük a hazá\'al szemben : ü;temi értekez!etre lett felaján- ránk, vonla(itsi dor gozókra, hogy 
a .aposan ki.e-sz k részüket a lasukat, hogy a 24 órán túl i ja- a régi nótát fújj uk: a forga:mi 
harmadik békekölcsön jegyzésP· viláJba n lhö mozdonyok száma személyzet az oka. Ped g hát 
böl. Lőcsei Jirnos Kossuth-díjas az  osszes mozdonyokhoz képest csakugyan a forga lom ré.�zéről 
mozdonyvezető 4000 forintos 01;'11 lesz _ nagyobb 5 szá;a'1�: kel :ene ja\'itani ezen az. álJapo
jegyzésével halat! az élen, iü- na ! - mig r<'gen 10 szaza.eK fon. Ha a forga:om b:ztosíta�a 
tője, Hort•álh I l l. János J000 vol t - te!jesítették. Je!e_n!eg 1-é_szünkre 18-:l0 napos kö'ött 
torinttal csatlakoz:Jk hozzá. m.'.'r. olt tart a . i:-eren��·aros1 mozdonyíordu'.ót, a Ferenc\'árosi 
Barka István, Hegedüs István, Fu!ohaz _mozd�ny) ant� muhe!ye, Fűtőház játszva bonyolítaná e 
Szilágyi lmre mozdonyyezetők �ogy m�s J�ilohazak�'- is kesz az egész öszi leherforgalmal. 
3-3000 forintot jegyezte-k. Ki- at\'ennt J8� 1tasra s;oru.o n:?zdo- Most el enben csak hatnapos 
emeikedöen pá�ás jeg),zés ifj. n_yokat. T,ha11!f1 Juzsef muveze- kötött fordu:ónk van, erre hat 
Mezősi Mi·haiy fülőé: 1 000 fo- tonek az anyag beszerzésében, a �ozdon\'unk van beá!l ít\'a, a 
rtnt köriil i  keresete me: .elt 1800 munka jó megszervezésében ki- többi á rendkívül i  vonatokat 
forint kö! csönt ajánlott fel az fejtett buzga;ma, Bohn Ernií vontatja, ameiyeknek lndul �sa
aI :amnak, szere:vén)'ja:,i(ó és Házi József érkezése teljesen bizonyta:an. 

dóan lanu :.mán\'OZ?Já•k a fel- '------------------------·----

A Rákosi elvtársnak tett fogadalom 
walóraváltásáért 

Vannal< itt egyéb számok is, 
amikkel nem ke:I szégvenkez
nÜ�k - mondja Uífzá:::{ Lajos. 
a ltitüJ1á.z !9.�, - A �ábwi 
el·. tars;.1,1!,, teir.1ógaaa'ma1, T1q,gf 
gyözr!emre ,·:sszÜk az öszi naffy 
szi 'itások ügyét, e� pi!lanat�a 
sem tévesztjük szem e:ől. A 
vasu!amap alka lmából tett fel
a 1ániásainkat sorra túlleljes,t
jük. A legutúbbi kiértékelés sze
r:nt a 100 elegylonna kilométer
tervet, amelynek 8%-os t úl (eije
&itését d:lal tuk. 10.3%-kal lel 
Jesítellük túi. l\ilométertervünk
nel, 15"o -o.; túlte:jesílésére yát
la l koztunk, a tú ! teljesités máris 
28.2 száza'ék. A széníogyas:itás 
5 százalékos csö!<.'.{enlését aján
lo•tuk !e!, de már 15 százalék
nál tartunk. 

Amikor "dái g ér a felsoro'ás
ban a !önök, egy p'! ! analra e:
ha.;lgat, aztán csendesebbre 
fogva a szól, igy folyt'a;ja: 

. � Meg kell mondanom, ba
JOl\ ts vannak. Nem is cseké'.yek. 
Megped, p, a mozdonyfordu!ó kö
r�r! Ez a tegna.gyobb aka
dalra a kocsifordu:ó :ecsökken
tésének. Bebnts eJ\'lárs a VI I .  
Vasútüzemi trlekezleten mon
dott beszéd 'ben oacryon a !et.  künl,re kötötte: m:nden erőnk
kel arra törekedjünk, hogy a m•;.donrfordu\ut megröviditsük. 
Az a le adatunk, hogv m'néi ki·  
sebbrc csökkentsük a szerelési 
idD;, g�peink minél kevesebbet 
ácsorogjanak az á : Jomásokon, a 
szcmt; yze! a ke'l etenél töbh 
időt ne fordítson p i�enöre és 
megszűnjék a még mindig o!y 
gyakori „vár kikérésre!'' Ezek
nél a müveleleknéi azonban 

cs,o�rtvezelo lakat�s. pontos, !gy a ztán nagyon nrllezen tu
le:krr s1:1erel�s . �unka1anak (u- dunk eredmén)'l e!érni a moz 
!aJdontthalo e-sosorban ez az donyfordul .'1 leszoritúsában. A 
eredmény, de a műhely vala- 2000 tonnás mozga:om, meg az 
mennyi do:gozója nagy mér- 500 · kilométeres forduló ;s kárt 
lékben ·hozzájárult a javítások szenved, Am:t mi tehetünk, 
gyors és kifo!{_ásta'a � eivégzésé· majdnem mindössze a nnyi, hogy 
��z.. /l\_l:'1�kahusletlk,mt_ em:eg_e- a l eh�tő :egkis,-bbre röYiditjük a 
1,ti:c a ,  lut,�azban Go1a,•1 Istva.1 k�ejé :döt. Sajnos, itl jófor• 
sztalialfo:.;.staL''Jíege's'tlo, fa tia- m · esaJ< pérce!\et lt!he.t' me'w 
ramszeg, G�:a sz_ta�an�v· s;a tú�rílhni . Ezt sem tévesztjük 
,·i ! lanyh�geszlo tel1es1tmenyd. azonban szem e:ö:, mert m:n
A,z . egy_·k 421-es_en n�gyobb j_a- den perc drága, ha az öszi 
v1tas \ ;;  l szuksegesse. l!gy lat - csúcsiorgalom lebonyol ilásár<il 
szotl, hogy a gépet önálló mi:- van szó. 

színre kerülr3 eredményeket és 
hiúnyooságokat. Gondo,kd;a
nak a jó ered:nények, m(ids-zer
belt  jó tapaszla!a·tok 6"é'.eskör
ben va'.ó ellerj�sztéséröl 65 
nvujllsanak halható, seg-ítségd 
a · hibit<k kijavít iisáho3. Az o,ta· 
t ,isi bizottsá;::-ok gon<loskodja-
08 k ;, 1. okt.1t'?.s nó,�ze„üsítésé
rí-i'. Eg-y�ni b,."'�7�l�té-s a ·�pján 
Yálo�n.c,;;�k ki és 7yö1.zé� meg 
.;iz aktlv,i�:ikq� ,íl laniolyamo
k0n yaló rész\·{ (! f0n,osságá 
ró! Ez awr-ban TI"'"'l ;e1 ·nti azt. 
ho!!V az okt.atá�i rninkával at 
üzemi bizot lsá,Q' több-i tagjai 
r.Pm fog,:a:•kozna'ó. M'nden funk. 
ciooá.riu<nnk és aktivistának 
ér-de1,-i? és kö'.·ete,,c,6� a"L oklatá�; 
munkcl\·a: való fo,(Tl a: )<ozáis. Az 

hel,,be ke'i kü:deni ami a rroz
doriynak a forgaiombót !>--3 
hétre való kiesését je:entet!� 
vo�na. Goj6n és Garamszer,: 
eldárs .,házilag" négy nap al att 
végezték el a ja\itást, mé[.:;)edig 
ugyancsak a ház körül ta i alh�:,, 
hul '.adékanyagokbói, ami a nagy 
időn:egtakaritáson ki\·ü,, 6ZÚ· 
mottevő pénzbe:i megtakarítási 
is jelentett, mert amíg a kü.ön 
műhelyben végzett munka mint
egy 5000 forimba került volr.a. 
ők m:ndössze 500 forintos köl t
séggel végezlék el a javítást. 

Hogyan látja a mozdonyvezetö 
I iyen és hasonló munkahős

tettek születnek a Ferencvárosi 
f'űlőhá1, mozdon}műhe!yében. de 
a mozdonyfordu'ó mégsem akar 
jayulni . . .  

Szovjet szakkiin)'V magyarul 

a mozdontfordoló megröwidítésérííl 

A 7. szakoozlály mindent el
követ. hogy segilségülffe Jegyen 
a \·onla 's do'.gozó'na� a moz
donyfor ó lcszorílásál>an. A 
szakoszt'irly tanu'.mányozza Mi
hejev szo\'jet sz.erzönek a moz· 
donyiordu'<i csökkenlésé\'el fog
la 1kozó szakkönyvét. Ez a mű 
rész:etesen tárgyalja a moz
donyiordu !ó elemeit, a wma:on, 
a közbe.eső állomásokon, a ho
n06 fűtőházban, a m[iszaki mű
veletek al att  és a forduló fütö
házban. Ez a szakkönyv nag,• 
segítségei ad a vontatás dolgo· 
zóinak a mozdon}iordu'.ó le
c:,ökkentéséért indított harcban. 

elmúl•t ohiatr-'rsi év tapaszt.a la
la i  �?I m.ll•�t iák, hOO'V a· ir...-1«
v.vöz�s nilkül .  kijelölés útján 
sz-"•n,zett 1anfo:vamok hallva
M:nak na1r,-r,'sz.; lemorno'ódik 
és nem Y!i:.zi előre- sw:vexet: 
mulli-cánk megjavítását. 

A. vid-'ki k;<-ebb üzemi bizott
«á,cr- ,knál komoh· pcob-!émá4 ie· 
!Pnt az eQ'\·-kél bizalmi és 1 0  
I fi  kiilön,bözö reszort útíva ok
latásá,ról való gondoskocl,215. A 
16 !élsz.ím miat,t e1..eken a he
ly.e ken t arn.folvamot indilarni 
nt>m céls.zerű. Eze<n a téren a 
vonalfele!ös flvtfM-,akra hr:írnl a 

F ritz Schönherr német vasutas 
békeharcos mártírhalála 

fe:ar!at, hogy a kis üzemi bi· 
zotts-ág-olrn.ál az aktídkat. biza.J . 
miakat egy�ni tanuláson ke
res.ztül készítsék fel és előre 
megbatMowtl időpootban kon
ferencias.zerűen kérdezzék visz
sza �őlük a tanultakat. A ta
nulást a vonal felelő,;ök és az 
üzemi biwttságok e!nökei ren-d-

A Német Demd<ratikus l(öz
társaság Vasutas Szakszerveze
tének l(özpooti Veze,ősége az 
elmult napokban Iev-élben értesí
tett bennünket arról, hogy 
augusztus 19-én éjjel a, Ber:in 

angol övezetében lévő gn,ne• szere&en ellenőrizzék és segít 
waMi Járműjavító iizemben szol- senek az aklívá,knak a tanulás
gá'a'ot teljesítő Fr:tz Schön- ban. Ogye:jenek a vooalfe!,e lös 
herr, vasutas do'gor.ót fasiszta elvhárrsak arra is, hogy ahol .az 
banditái< meggyilkolták. OB-nél 1 0-15  bizalmi, vagy 

. ug-yancsak 1 0-15  egy reszort-
Fntz Schönherr aktív harcosa hoz ta-rtozó aktíva ok1'.atásáról vo:t a békéért és Németország Ivel l gond<>.skodni .  olt már lehet egységéért indított mozgalom- e�t i  tanfolyamot indítani, heti 

nak, akit munkásszemezeti te- egy, es.ei'.leg többszöri foglal vékenységéért már a nácik is kozással. 
hebörtönöztel< és megkíooztak. 
Ernst l(amieth, majd Philipp Ozemi bízoltsá4raink az .-1. 
Müi'er meggyi:.ko'ása után, k�szitett oktatási ten·e:kel �ár
most Fritz Schönherrben is el- gya!já k  meg a helyi párlszer
veszte'té� a német vasutaso!, vez;etekkel és az oktatási fel
egyikét az-0knak a harco•tár- adatok vécrr,,hajtá-sihoz k�rjék 
saknal<, ak:k a békéért, ha1adá- azok segílsé�t. l\'em fordulhat 
sért, Németország egységéért elő o!yan es,,t, mint pé'.<lau l  
harcolfat, és ak:k mindenkor pél- Szok1okon. aha: a fűtőház p,á,rt
damutatóan küzdöttek a mun- t i lkáira azt mondta, hogy csak 
kásmozgalom ügyéért. félfül lel hal'.oll a szakszervezet, 

A demol<ratikus német vasu- esti tanfolvamok indításá ról. 
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qoz�\ Is dicséretesen vették kl részQket a Jeqyzés· 

örömn, 
m n a 6 Fűtőház szénklrakó munkása, Fürj Ferenc el 1!ott eleget a korm;my felhivási)nak é5 1 800 forintot 

Jeqyz-

1asok a gyalázatos tettre azzal Az üzemi bizottságok felel<iMk 
válaszolnak, hogy tovább fokoz- a pirt e'.ött a Y<\izet,t rnunk,í
zák éberségiiket, s a nyugat- jukét t és ha i lyen 1azas,igc-k 
berl ini rendőrség minden nytr e:_öfordul i,ak, ak�or nem érhe
más.1 c!ienére a szoc:alista mun- 1unk el . eredmenyeket a szak
kaverseny é'.ére lendüitek é,s a 

I 

sze;-·ezell munka meg;avílás� 
hős.:es cselekedetek egész so:-o- lernn, nem tudjuk ,·égn,hatjani 
zatát viszik véghez a szocía lz- a szocializmus építésében a 
mus épilrésével kapcS-Olatban. reáinkhuruló feladatokal 

Kiszélesít iük kapcsolatainkat 

a csehszlovák vasutas dolgozókkal 
A má;odik magyar va6utas

napon - amint erről beszámol· 
tunic - háromtagú csehszlovák 
kü !dö!ts.-�·g képvise'te a cseh
szlovák yasutas dolgozókat. 

Most, \'ojlech Daubner elv• 
lál"S, a Csehszl,wák Vasutas 
Sza.-:sze1vezet elröke, Anfon 
Ba/as e'.vlárs, a Szlovákiai Köz
lekedési Sza.."'5zervezer vezető 
lilkára, valami,nt Karel Marik 
eh·társ, a cochs?-lovák vasutas 
d'.)lgozók tapJának, a „Spoj"-nak 
s.zcrlresztője leve'.et írtak szak
szerveze,ünknek. Levelükben el
mo..,dják, hogy a központi bí· 
zollság' elnökségi ü:ésen ismer
te:ték a ma-gyar vasutasnapi 
úljukar, majd így fol51a\ták: 

. . Meg vag!funk gy�-
zódt•e arról, hogy a ma• 
sodik magyar vasutas
Mpon résztvett cseh
szlovák vasutas kii.ldötl
ség útja határkövet ;alent 
az eddigi gyér kapcso!a,t 
fejlesztésében, a tapasz-

lalatcserében, a szoc,a· 
lizmu.s és a szocia'.is
ta közlekedés építésében 
min.dkét részröl. A kon• 
krét határozatok megc•aló
sitása. ez= fogja tan.usí
tam. 

Renászerestn. tud6ú-
tunk Benneteket ,izemeink 
összevon.ására vonatkozó 
e/ökészületeinkről és eg11éb 
eseményekről és kérjü/1, 
hog11 hason'óképpe11 mi is 
kapjunk értesítést a Ti 
rtzurvkálokról. ,, 

A csehszlovák vasutas dcl
gozókkal való kapc�o'at e'.mé
!yítésére kell törekednünk. Az.1k 
a dolgozók, akik csehsz'ovák 
vasúti üzemek dolgozói,·al 't:Ye
'ezni óhajtanak lapasztalatcse· 
rére \'örekszenek, leveleiket 
kü'.rdjék be szerkeszt'öségü�kbe, 
ahol gondoskodu,nk a kapcso
latok felvéte-léről és a levelek 
továbbításáról. 

Vasútipari tanulóintézet létesült Makón 
ünnepélyes tanévnyitóval kezd- külön tanterme van a szüksége,s 

te meg működését Makón ha 62Jemláltető eszközökkel . A tan
zánk első vasutas iparitanuló mr!lhe:yt.kben szakmánként külön 
intézte. Az általános iskola termekben, korszerű g,épeken 
nyolc osztáílyána.k elvégz,é6e dolgo.zna1k a tanulók. A ·38 tagú 
után csaknem 350 fiatal 6a,játít- neveiőtestü:et gyakorlati okta:óit 
ja el i•tt a mozdonyvezető és a a vasút legkiválóbb do!gozór bál, 
fűtőházi s2a,l<IJnunkás tudn,iva lóit 

I 
szakmunkásaiból választották 

Az intézetbtm a szovjet iskolák ki. Az intézetben kél kü:ön 
mintájá,ra minden t.antárgynalk leán)'06Z1ály van. 
···················································�········ 

Az Északi JármüJavltó OV dolqozól csapatzászlót aJán:ottak fe: az 
eqyik repUl6alakulat számára. A néphadsereq és a vasutas dol�o. 
Zók testvéri összetartozását klfeJezó csapatzászlót ünnepélyes 

keretek között adták át a, néphadsereq eqyséqének. 



SZOCIALISTA VASOTtRT 
� 

Sikerrel folynak a természettudomán� 
és történelmi előadások a terézvárosi osrtálymérnökségen 

A vasut�.<ok sz�kszeroezeté- nyek között persze nem lehet 

I 

mértékben hozzájárult az ;,; �ek kulturnevelési osztálya csodálkozni, ha az érdeklődés hogy a TermészettudományÍ o!ial rend�zeres}lett . lerm�sze(- minimumra csökkent. Társulat és O Történelmi Tártudomá11y, és. tort_éne1m, eloada- Ez ,,o[t a helyut hónapokkal sulat kiváló szake!öadókat kül
sok lf!.f� . szep s,ke:rel Jol�na� ezelőtt, Gyökeres változás ak- döt/ Az előadások közül kiemel-
• Terézvaros oszwlgmernokse- kor köt•etk�zétt be mikor a /,edik, s mondhatni komoly vissz-
gen. szakszervezet kuÍtúrnevelési ha11got keltett például Batizzi 

_Néhány éve5 multra tekint"f't osztályának vezetője időt sza- tanár f!l::•társ elöaidá� Kossuth 
oissza ez_ � keweményezes, ki/ott arra, hogy megnézze swrep!rol a .  s_zaba�wl{harcba_n. 
aw11ban elozoleg nem folyt ko- munkánkat és tárgyaljon prob- Az eloadást elenk uda es a ker
mo Y n!tmka. e t�rületen. A hi- lémáink•ól. A megbeszéles alap- dések özöne köuetle. Hason/? '! 
b.a ki1n,dul?po11t1'! - a szak- ján új alapokra fektetik az elő- helyzet a természettudcmany, 
s;,erc•ezet kozpon!1a. t'<>lt. _Ne':' adások meegszervezését. uonalko2'ású anyagnál is. 
fu:ptunk _megfelelo„ ut"!ulatast es . • S,kertink azt bizonyítja hogy 
tamogalast az e/oadasok meg- M,lyen modsz.errel dolgoz- . . . . . • . . _ 
szer:-ezi- -éhez és meglartásá- lunk? Először is ok>tatási fele- t

g
ó sr,roezess,:/ fol•tu:t telo_f1J!1 hm. A szakszervezeti bi- /ősöket jelöltünk k;. Az akth-ák t 
o
d
s, nk

o mun
l . 

v� ' /tt
r 

. 
m

�6f; ik 
ti · / l · • · közül bevontuk leni/ •tünkön u u e ern,. 15 z · 

zc sag nem M t e eg 011teve- . .. " " _ • a e. • hogy dolgozóink ku/lúrigénye-keny ás nem dolgozott kellőké- levo _k_ulon�ozo �z<?lgálat, agafi sek, - szívesen tanulnak és pen azon, hogy a dolgozókkal ve�eto'}, előadás, üte!!11,_ervet k1;- örömmel fo ad'ák ezeket az elő
megi�mertesse és megkcdveltes szd�l(unk és szélesk';>ru felv'.la- adásokat. !m,!tyek felvilágosítse e:reke� a� e/öadát okat. Súlyos gosito „ m':'nkát•al _,gyekezl!ink ják öke'. megmutatják a törli', 
h1·bák_ lortentek akkor, mikor a me_ggyozn, �olg_oz_ó,nkti:_t � ler� nelemnek a mull ,enászer á!!al 
mef!.h,rdefett elöa�sokr'! össze- m:szettudomai:iy, �s lorl�t!e!m, homályba burkolt, soha nem /.sguu t dolgozók luaba r:arlak az eloáfiáfok ha.iga/asának 10 ol- merteiett részle'eit rámutatnak 
e/Ö(láóra, mert az nem jelent dalarol. az ig�zságra ,,.;gismertetik a meg_ Nem •s szólva arról, mi- A fáradtság meghozta a gyü· haladó ter:nésuttudcmánnyal 
ko_r hosszas l�!e[onálgatá'f_ ut�n mölcsét. Megke:t'dt�k az elö- a csodálatos erőkke:, me:yeket � vegre megtala,tak az ':�ado·, .adá5<:wl M,nde_n hon_apban e?,Y tudománq az emberiség szolgáaz „taxiba t·ágta magat' , ro- termeszettudomany, es egq tor- /atába á°'lít hant, hogy mertartsa előadát,át. ténelmi előadást tartunk há- , 
de mire mer:térkezett, - a do/, mm 1-tilönl>ö,ö hell1en ahol i{!en I Varga Lajosné 
gozók me;relégefoe a oárakozá.,t jelentős számban vesznek részt a terézvárosi osztálymérnökség 
- szétszéledtek. Ilyen körülmtJ dolgozóink. A Sikerhez llllgy I do!goz6ja 

J 

Sportolóink a békekölcsönjegyzés sikeréért 
A. vasutas sportolók is lelke

sen vettek részt a Harmadik 
Békekölcsön jegyzésében, ebben 
a hatalmas arányú népszava
zásban. amely oly elemi erővel 
nyilatkozott meg a béke meg
védése, a szocia:izmus felépítése 
me'.lett. 

Kormányunk felhívása eljutott 
sportolóinkhoz is, akik annyi 
jót köszönhetnek a nép á l lamá
nak. Nemes versenyre keltek 
egymással sporlegyesüteteink, 
ezen belül sporlköreink és egyes 
sporto'.ók is, hogy ki segíti ma
gasabb jegyzéssel népköztársa
ságunk célki tűzéseinek megvaló
sítását. 

Valamennyiünknek szól a fel
híuás - mondotta Csermák Jó
zsef kalapácsvető olimpiai baj
nokunk. A helsinki 16 olimpiai 
bajnokságot eredményezó gyö
nyörű sportélclü11kért, a sport
jöuöl is építö ötéues tervtinkért 

A száll íttaló felek a havi terv 
alapján úgynevezett munkaren
det a dnak át a ,-.isút részére. A 
vasú, ezek a lapján ál lapítja 
meg az ö ötnapos berakási ter
vét 

Az ötnapos berakási terv ré
vén lehetőség nyílik arra,, hogy 
a koc.siintézőség (KTG) a ko
csikat a tervezeti napra elöké
szí.,-e, hC'gy a, fe'ek rakodásai l  
irányvonatokhoz szervezze É6 
végül. hogy az egyenletes rako
dást napról napra b:ztosítsa. 

A tavalyi őszi fo,ga1omban 
t0-14  napos kocsikiá l l ítási hát-

760 forintos fizetésem mellett 
1200 fordntot jegyzek. És sorban 
�ö,-e1�ék pé!dáját a többi öntuda
tos sp<>rto'.ók :s: Fenyvesi Ede 
padául 4000 forintot, Rom,•ár' 
László 2000, Békési Antal 
ugyancsak 2000 forintot jegy 
zett. Edzőink közül Csapkai Ká
toly 3500, Sárosi Imre 2700, 
Laki l(árol y 2500, Szabó Péter 
2000 forintos jegyzésével járu't 
hozza a mainál is fejlettebb 
gazdagabb sportélet megterem 
téséhez. A nyolcgyermekes Csá
szár József, a szombathelyi Lo 
komotív sporttelep gondnoka, 
amikor 730 forintos fizetése 
mellett 1 200 forintot jegyzett, 
ezeket moo,cbtla: ,,Jfyolc gyer
mekemet tani/tatom népi demo
kráciánkban és közöttük egy 
gyermekem a pécst egyetemen 
tanul. A jövójükért hoznk áldo
zatot " 

A. vasutas sporto!ók nemcsak 

ral�kal dolgoztunk. Ennek oka 
e:sösorban a szái l íttiató ielek öt-
1et.s.zerü feladása. s ennek meg
felelően a, kocsikiáll itás tervsze
rűllensége volt. 

A t�pasztal atokat leszürve, 
rende. et: leg biztosítoittuk a terv
szerű küldemények k00i,ikiá líiá
sának elooöbségét. Bevezettük a 
tervsértési bírságoka4. Ez azon
ban még mindig nem kielégítő. 
Mi ennek az oka,? Elsösorban 
az, hogy a vállalatok éppen a 
tervsériés•bírságok kis ÖS6zege 
miatt nem kapnak 6z'g<lrú el
lenőrzést 6Ulkmin;sztériumain.k-

a jegyzésben, de a munkapad 
meltett is megál lták helyüket és 
többségükben hít eljesítették fel 
ajánlásaikat. A negyedik nei 
gyedévi terv teljesítésével har
colnak az őszi csúcsforga'.om sí -
keres lebonyolításáért. Ezzel i� 
bizonyítani akarják, hogy nem 
csak a sport, hanem a munka 
bármelyik területén is értékes 
dolgozói hazánknak. Söpte, 
György sztahanovista kocsi laka
tos, vívó példáut a 120 százalé
kos váUa'ását máris 1 23 száza
lékra teljesítette, ugyanúgy a 
Debreceni Fűtőház 31 sztaháno
vista sportolója is kiemelkedő 
eredménnyel harcol a vasútüze
mi érte)lezl�t hat1f<!zat� inak 
megvalósításáért, mmt ahogy 
országos viszonylatban öntuda· 
tos vasutas sportolóink mind
egyike küzd a Rákosi elvtársnak 
tett logada:om megvalósítá
�áért. 

tói. lgy érlhetó, hogy a koc,.' 
elökészítést ne-m tudjuk za\·arta
lanul elvégezni. 

Az irányvonatokhoz való srer
vez.;st � terv a lapján el tudjuk 
vé�zni, mert azokat még a 
munkarend beadása el ött tár
g:,va ljuk meg a szá l ító vál'ala
to1<kal A nagyobb hiba ott van, 
hogy az így tervezeU és meg
rendelt kocsit a !(TG sokszor nem 
tudja k á l l ítani, éppen azért, 
meri nem ötnapos terv alapján 
dol gozik. 

A hibát, - fökint most az 
őszi lorga lom a I a tt - a t.erv
sz s: i itási csoport és a !(TG cm
port 6zorosabb kapcso'.atával 
lehel áthklalni. A száll íló\.ál a
latok nem kedvelik a munka
szüneti napon való rakodást. 
Ezt úgy h;da;tuk át, hogy az 
egy hónapban 40 kocsinál többet 
rakodó üzemeknél berakási nor
má-t á l lapítottunk meg. Ezt az 
ötnap<.'s munkarend.ben a vál la
latok már a lkalmazzák is. 

lés között megteremtsük az 

Jó példára! járt elöl 

Herceq Marla. Budape5t-Keleti. 
pályaudvar létszámába tartazó 
JeqyvlZSQáló 600 forint fizetés 
mellett 1 OOO forint békekölcsönt 
jeqyzett. - Az alkotmányért, a 
mal szép élelemért jeqyzek eny-

nylt - mondotta. 
. •····•································ 

A hét kiemelkedő filmjei 
SEMMELWEIS 

A Semmelweis chnü új 
maqy..1r film a Karlovy
Vary i filmfesztiválon az 
életraJzfilmek dijá't nyer
te. Semmelweis iq.az esz. méérl élt, küzdött. Sem
mc!-'weis a lakjának életre
keltése naqy feladat volt 
és kivételesen nehez 
Semmelweis nemcsak kö." 
zéppontja hanem minden 
kockán Jelenlévc5 alakja Is 
a fllmr-<>k. 

A kiváló fllmalkotássaJ 
sikerült Bán Frigyesnek, a 
Maqyar Népköztár:;as ,q 

!;,é���;�ek ol���
su

��l�� 
áll ltani, amely mb!tó h6sé 
hez és úqy mutatja meq 

Semmelweis személyét. jel
lemét, munkissáqát, har
cát, mint amilyen az a 
valósáqban volt. Meq 
akar,uk mutatni klllönö, 
sen kü·fóld felé hoqy 
Semmelweis magyar volt, 
korának eqylk Jeqhaladc-bb 
szet lemü tudósa, a tudo
mánv forrada'mjra. aki 
tűzzal.vassaf küzdött a rna
radlsáq ellen. 

lena1töereJe volt a 
Az Ilyen táblák előtt meqálltak 
a dolqoZók, meqvitatUk a Jeqy
zéseket és arra törekedtek, hoqy 
az ll nevUk Is felkerüljön azok 
közé, akik 16 Jeqyzéssel harcol-

tak a békéért. 
·-····································" 

Szahzervezeti Aktwák Háza 
október havi prograRH11jából 
OKTO BER 1<4--tN: A kultúr

otthonok llszl téli mun
kája, Előadó: Csikós 
László, a SZOT Kullúr
nevelésl OSZ'tályilnak 
munkatársa. 

OKTOBER 2 1 .EH: H0qyan 
dolqozzék a mílhelybi
zottsáq. Ellladó: Siklósi 
Lajos, a SZOT Szerve
zési Osztályának mun
katársa. 

OKTOBER 23 ÁH (Ankét): 
Hoqyan biztosítja a te
rilleti blzoitsáq a szak
szervezeti esti tanfol y.a
mok maqas elvi szín
vonalát. Vitavezetö: 
Fischer IS'lván, a SZOT
is'<olák es tanfolyamok 
osztátyánc>k munkatársa. 

OKTOBER 24 tN: Hoqyan 
foqlalkozlk a társadal
mi munkavédelmi fel
Uqyelc5 a munkavédelmi 
meabfzottakka 1. Ellladó: 
Orsánszk1 Gyufa, a Ma
ayar Adócsöqyár társa
da lmi munkavédelmi fel 
Qqye'öle. 

Hiba, hogy a száil ító,·á ' la
la lok jórésze még ölnapoo mun
katervtől függetlenül rendel ' 
meg a, kocsikat. s ez ookszor 
fel b-:-rílja az egyenletes rakodás
ra va'ó törekvéseinket. Arra 
k�I I törekedni, hogy az ötnapos 
munkarend t'5 a kocsimegrrnde-

1 
öiE·<zeliiggé�t. Ebben az e<elbtn 

1 e;ösegílői lennének a kocsiinté
zés pontos. ter\·szerű végzésé- , 
nek, az irányYOnatok rako<lása,i- : 

OKT6BER 28 AH· Hoqyan 
harcoljon az Uzeml bi
zottsáo az ül ertelmisé'l 
l<ialakitás�érl. Ellladó: 
Péner Imre, a közokta
tásüqyi minisztérium 
munk:1társa. 

OKT6RER 30 án: A sztaha
novista úfftómozc,alom 
fejlesr'Gsével kaocsola
tos feladatok. Elc5adó: 

Sztahanovistá1nk Is é.enjártak a Jeqyzésben, kommunista példa

muta.ással jeqyeztek békekölcsönt Döme Ferenc sztahano. 

vlsla moufonyvezetll 3000 forint jeqyZésével seqlli a szocialista 

vasút meqteremtését, a vasutasok szebb életének ktaJakitásáél"I: 
fotyó kUzdetmet, 

nak, az eddiginél lervszerilbb : 
munkának : 

Abáti Béla $.=:. 
a szegedi MAV lgazgaióság 

levelezője 

Ola fos Jáz�. a Vasas 
Szakszervezet Tennelé-si 
Osztályának munkatár
sa. 

. .196! � 1. 

A „Bányamunkás" é., az ,,Építi lapja" üdvözlete 
A „Bányamunkás" és az .. Epítök lapja" szerke,;ztö

sége levelet intézett lapunkhoz 
abból . az alkalo11;b?I, hogy a .. Szoctalista V{JISutert" hetilap
ként jelenik meg. 

A bányamunkássár.r azt 
vária ettöl a jelentösér:rteljes 
vállozás/61 - írja Kósa Lajos 
elvtárs, a „Bányamunkás" szer
kesztője -. hogy a „Szocia
lista Vasútért" a jövóbe,i még 
eredményesebben harcol a vas
utas dolgozók nagy nemzeti 

kesztösége nevéh,•n Dékáng 
Kálmán szerkesttö üdvözölte 
a vasutasok új hetilapját. A vasutas dolgozók - írja, töb
bek közölt - keményen küzdenek azért. hog'.q szocialista népgazdaságunkba11 az árucserét lebonyolítsák, a külön,/,özó iparágak nyersanyaflszükségfetét idejéb�n l z,í/fltsák. Az építőmunkások keze nyomán 
születő nagy a/kotásokhc,e is 
naponta érkezik a tér:rla, cse
rép, cement. vas- és faanyag, s nem kis mértékben befoluá
so! ja az építke zé t'k határiücfeladatának te/jesitéséért: 

szállitás szocialista 
a /éne/l betartásqt az anyap;ot me{.!szer- szálliló !lasu/as 'dr>tgozók fon

vezéséért, s ezen belül azért, los és fetelrJsség(t/Je� munk.-í
hegy a vasút a lehetö legrö.- jq. A ,,Szoc1/Jfisti, Vasútért" 
videbb idő alatt eljuttassa a hetenkénti megjelenése nagy 
bányaüzemekben termelt .sze- lehetöséget -nyu;t arra. hogy a 
ne/ a gyárakba, az üzemekbe, vasutas dol{!ozókat még iobb 

munkára mozgósítsa, olyan emSztálinvárosba, Komlóra, K.a- berekké nevelje, af?ik növekvő zincbarcikára, s ezáltal elúse- szocialista öt1/udatfal mi11den gítse hatalmas békealkotásai11k akadályt /ekt,zdenek a szállitá
mielöbbi megvalósítását. si tervek maradékialan végr11-

Az „Epítök Lapjának" szer- hajtásáért. 

Orömmel és J,elkesedés� dol
gozunk ötéves tervünk s.zá'.l í
tási feladatai nak lebonyol ítá
sán. Népgazdasági '.ervünk gon
doskodik a vasút fejlesztéséről. 
Felemelt tervünk vasúti kiizle
kedésére vonatkozó része elöírja 
peldául, hogy 1949-hez viszo
nyítva 60 százalék helyett 133 
százalékkal töl>b áru elszál !í
tását kell biztosítani. 

Szerte az országban, egyre 
nagyobb arányú a vasút fej lesz
tése, új vonalak, új vasút álio
mások nőnek ki a földből, ame
lyek soha nem tapasz.talt for
galmat bonyo: ítanak le. De 
ugyancsak órwi6i fe:adatokat 
old,a,nak meg a régi, vagy kor
szerűsített rendezőpályaudva
rai,nk, á :  lomásaink. 

Érdekes összehasonlítási ten
ni a muit és a jel n forgalma 
között. A „Dunántúl'' címü lap 
1 932 j,anuár 27-i számában töb
bek között így ír: 

Haqyarányú csökkenést mu-

:
1 

/ru=:,�:'.
Y
!��fg:;..r�:: 

vesebb az induló '9 6rkez6 
személy. és qyorsvonatok szá
ma. mint 1 930 ban. 

Most k6szült el a fllpilya
udvar és külvárosi állomás 
utas- és áruforqalmának mult
évl statisztik1'fa. Az 6rdei<.es 
adatokon. éppUqy, mint az 
éle1: ezernvi más meqny1 lvá� 
nu l'sán vörös fonalként húzó
dik véqig a qazdasáoi vá'sáq 
a riqorózus takar6kossáq. 
amely a vonatpárok leállltá 
sához, utas- '5 Jövedelemcsök 
kenéshez vezetett . . . A szik
rázó lvlámpák helyett szeqé
nyes vlllanykörlék plsloqnak. 
és az eoész Dunántúlon híres 
Vasúti étterem vld,ms.iqjt ls 
csendesséq váltotta fel. 

Ez volt a mull . . .  Nézzük ma, 
a szoci a !izmus építése idcjé11 
Pécs á"omás,!: a nap bármelyik 
szakába•n a \"á'!'<itermeket csi
nosan ö: iözött utasokkal, bőrön
dökkel . aktatáskákkal utazó 
dolgozókka1 l átiuk te'e. Arcukon 
vídárrt.."-:ÍR' ül .  Az étterem zsúio
lás:g telve. Az esti alkonyatban 
már pazar fényárban úszik az ál
lomás. csakúgy, mint a vág,ány
há1ózat. Nappa·i ft·nv m'nde
nütt. Líiktefö, eleven é!et. Ha
ha'.mag forga,iom. Ha az elözil 
(!,; forg-al mát összehasonlítjuk 
az 1 950. évh·�l. meg-á! lai:ríthat
juk, hog-v 1066 tehervooot!al. 
14 1 1  <Személyvonattal érkezett 

tö\jb az ál lomásra és nem sok
kal kevesebb teher,onat és még 
cnn<',i is több szem 'lyvonat 1n
du1t Pécs állomásáról. A su::• 
mé:y- és gyorstehervonac0k 
száma az 1932. évhez viszonyítva 
több mint kétszere".;ére emelikc
dett és tor<>nymaga;;i;ágh{ln éli 
1 932 fö:ötL 

A magyar vll611! öntudat06 
dolgozói tudják, de még sokan 
nem értik e!égg�. hogy vasú
tunk i,Iyen nagyarányú fejlesl
tése. mint amit a péesi ál lomás 
slatisz;tikája elárul, szorosan 
összefügg felszabadult népünk 
békés, szoc;al izmust építő mun
kájával. A Horthy-rendszer bií
nös uralma a:ett - akárcs�k 
ma a marshall izált országok
ban - nem sokat tör6cHek a va• 
súi é6 a vasutasok he1}-Z:etével . 
Ezt árulja el akaratlanul a 
,.Du.nántál" idézett cikke is. 

Vi""8I Í;ás2'6 
tudósító, Pécs 

Munkawéoole111 
a Szolnoki Jármüjaritó üzemében 

Naqy seqltséq az6munl<ra 
a nyilt blrálat, a munkás!G
vél épilc5 hanqja. Tavaly ép
pen eqy munkéslevfl nyo. 
mán helyezték Ozembe vál
lalatunknál hossz.as huza
vona Lttán a Szovjetuniótól 
kapott qc5zkalaplicsot. 

Most újból v.an eqy prob
lémánk, ami a dolqozók fó
ruma elé k lvénkozik. Több 
Ozeml qyíllésen termelési ér
tekezte•en elhanq� már, 
hoqy azemUnk kov,csmühe
lyének tetőzete rossz: ha 
esik, vízben ke11 dolgozni. 
Könnyen tUdc5qyull•dást sz,._ 
rezhettink, vaqy eqész �leL 
re meqfázhatunk. Lequtóbb 
is az üzem e(JVik leqfohb 
briqádja, a Csomán-briqád 
úqy kerUlqetbe a tllzet a 
ke'etkezett tavacska m1il„t. 
r,,ir-t „ kot'ó ;1,z által.:i J 1

• 

kött6tt 6s vlzrement kls ka 
csákat. 

Uqy látszik, UzemOnkben 
nem értettük meq Horváth 
elvtársnak a Kt>zpontJ Veze
tóséq Olesén elhancµott b&
szédét, mert ml nem iqy 
értelmezzilk a munkavéde
l•m teren elvéqzend6 fel
adatokat. 

Vásári Józef 
Jevelezll 

A forqalmi szolqálat dolgozói sem feledkeztek meq a konná1 I 
felhívásáról és bizakodással tettek eleqet hazafiúi kötetesséqtl .,. 
nek. KépUnkön Deme Géza f6tiszt, forqalml szolqálattevll, a Buda
pest-Kelenföldi pályaudvar dolqozója 800 forintos flHtése mellett 

1 OOO forintot jeqyzett, 
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rrermelési értekezleteink tapasztalatai J 
és az őszi forgalom ügye 

A minisztertanács és a SZOT vándorzászlajáért 

folvó versenyben első a Miskolci Fűtőház 
. ' 

A minisztertanács és a SZOT dik az Autómotorjavitó Válla· Vasút; 2. Békéscsabai Gazd• 

Avasú-tüzem terüleién októ
ber 1-!0·e között terme

lési értekezleteket tartottunk. 
E1,eknek a terme!ési értekezl e
teknek a VII. Orszá �s Vasút
üzemi Ert ·-tet határozatai
nak szel lemében mozgósftaniok 
kel:ett a va út negyedik negyed
évi tervének teljesítésére, ame:y 
•,t,ltaképpen nem más, mint az 
őszi cs.úcsforg-a lom zavartal an 
lebonyolításának kérdése: �z?k• 
nak a vá· talásoknak teliesitese, 
amelyeket a második m�in·ar 
vasula6flapon a magyar nep ve. 
zetőjének szeretett Rákosi elv
!ársnak Íettek dol gozóink. 

A va úti őszi szá l l ítási iel
adaiok gyors, biztos és bal
esetmentes lebonyolításának 
kérdés.;! kel!ett tárgyalniok ter
melési értekezleteinknek. A ne
gyedik negyedévi terv te! ;esi
té.se tehát azt jelooti vaulasaink 
sz.émára, hogy minden erejük
k<>I és tcn\kenységükkel az. őszi 
forgalom ügyét, az őszi for
gal,ni vere-11y győzelmét szol
gálják. 

A terme'ési értekezletek, ke
,-és ki,ételtől eltekint\'e azon
ban nem váltották be a hozzá
juk iüzötf rem&r,·ekel. Ami a 
i gdöntőb1} ... ami ha!.<1• mas ,,e. 
gfüa!get .f!L \-O,na .a k<>-
csfiordu ló meginors:tásá<.'rt 
folvtatott k0z.delmünk�n - az 
őszi lorg•lom lebonyotit�sának 
pmblémáj,ával a termdé;i ;;rte
kezletek többségükben egyálta
lában nem foglalkoztak. ,\ Nyu
gati pályaudvari kereskedelmi 
féi:1ökségen például mosdó- és 
Jaklanyaügyeket tárin·a ltak és 
egy szó,·al n<'m említették meg a 

kocsiforduló ,il :ását, az őszi for
galom harcait, A Budapest-Déli 
Fűtöház.ná l megtartotl tennelés, 
értekczlelen, a vezető másfél 
órá · � csupán az eredmén yeket 
ismer!eff.e. cle a hiányos':<:ígokka l 

ein·á lta l;in nem fog: a I kozott, 
nem is szólva arról, hogy Vá
radi Pál iűlöházfönök az őszi 
forgalom ké-rdJsét ugyancsak 
nem tArgyalla. A! ha'úban az ér
tekezlefek�n egy szó, de annyi 
nem esett a kocsiforduló á IJ ásá
ról, a koc,i torduló ITM!ggyorsít.á. 
sát gátló körülményekről. 

Legutóbbi lapszámunkban fel
hivlu.k 52,akszcrvez.e:li sz.er

veinket, hogy valamennyi b'.ial
m, mozgtisit ák a ,oo.,. előttük 
álló terrn<-' · i értekez:;tek si:«!· 
réérL Feihi\' uk párlszervezelein
ket is, hozy adjanak se,gileéget: 
ellenőrizzék alaposan ezt a fon
tos munkát. állilsák csalasorlrn 
a népneHl öket és járuljanak 
hozzá a színvona las terme!ési ér
tekezletek megszervezéséhe7. Ta
pasztalataink azt mutatják, hogy 
sem pártszervezeteink, sem üze
mi oizotls:ígaink nem tettek ele
get fclhí,·ásunknak. Lega!,ábbis 
ezt bizonyítja a termelési érte
k<=zlc,!ek lefolyása. Megfeledkez
tek arról , hogy a kommunista 
kritika és önkritb',,a érvénvesül
jőn _a do: go7.ök hozzászólásában, 
megfeledkezték arról, hogy a bí
rá:at és önbírálat szorosabbra 
füzi a kapc; olalokat a terme!és 
vezetői �s a dolgozó tömegek 
között. megoy; ja az utat a� 
a l� l ról jövií kezdeményezések 
előtt, a terv �radásokat ké
pes felsuin 1� 5eg,teni é6 
el őre VÍ5Zi .. � z -0s2i forgalom 
legjobb do/gozé,ja" címért indi
tot t versenyt. 

A ternwlésr értekezletek álta
lános képe azt mutatja, hogy 
mindez ncn 'r k-elte az üzemi 
bizottságaink és pát1lszerveze
teink lennel · i érlekezletekért 
feli'lös do! gozóit. A vezetöségek 
fel.; l'ig\ ;,; la'ában nem volt ki
tléi:itö bir<'ilat, így például Buda-

pest-Fcrencváros állomáson � készítésénél és így a beszámolók 
termelési értekezleten reszvevo mindennel fogl alkoztak, csak a 
70 dolgozó közül, mindössze há- számunkra. a vasutas do:gozók 
rom szólt hozz.á, de ezek sem számára IC'gfontosabb feladattal 
foglalkoztak az őszi forga!om nem, a Rákosi elvtársna k  adott 
ügyével, a kocsifordulót fékező sz.ó \'alóra\á ltás-áv-at nem. az 
körülm<'nyekkel. Vagy itt van ősz.i forga1om lebonyolításával 
Vesz.prém-külső ál lomás, a Mis- nem. 
kolci .Jármüja\'iló OV., a Land- A felelősség kérdése a l ól 
ler Míívek teríiletc'n megtartott p5rtszervezeleink sem mentesek 
termelési értekezlet. Mintha egy telj�etl- Nem e' '.enöriztGk elég
kaptafára húzták vol na az e<1é- gé az üzemi bizottságok mun
szel, a mi ügyünk szempontja- káját, s a jelek azt mutatják, 
ból, Rákosi elvtársnak tett fo- hogy a n 'pnevelöket sem moz• 
gada!om szempontjából <'g-yál- gósitották abból a c,ilból, hogy 
talában nem vol lak kielégitöek ezek az értekezletek az őszi 
ezek az értekezletek. szál l ítási felada1ok ügyét tár-

I(i felel azért, hogy az októ- gyalják. 
beri tennelési értekezletek nem Pártszen·ezeteic;knek, po!it i
érték el azt a cé1t, amelyet elé- kai lisztjdnknek. üzemi bizotts-á
jük tííztünk. A szakszervezeti gainknak le kell vonniok a la
üzemi bizottságok elsősorban nulságot, de er(y percig 6e 
felelnek ezekért a hkínyossá- vár}anak arra , hogy hibáikat. 
gokért. Az üzemi b;zotlságokat mu!aszlásaikat a legközeleob: 
hibázta·ljuk azért, mert nen:i termelési értekezleten pótolják 
foglalkoztak ke!löképoen a ter: Minden ór:ioan. a nap minden 
melési értekezletek előkészilésé. szakaszában igyekezzenek pó
vel, nem vonták be a bizalmia- tolni mula z!.isukat, s arra t.ö
kat ebbe az elökészitö munkába. rekedjen •k. hogv mozgósí;sák a 
de a dolgozókkal sem l>eszélték dolgozókat a pártnak, a Rákosi 
me,z a termelési értekezletek na. ehiársnak adott szó betartására. 
pirendjéil és így - a dolgozók az üzemben tap�szta lt csetlege� 
felkészületleníil mentek el a ter- e'marad· sok behozására, a no
melési ériekez.lelekre. \' mber 7-re és a btikekongr�z. 
D e hiba az JB, hoin az iízeml 

b'zott�guk, elök.,szitő 
munkájuk során nc,m nyujtottak 
kellő segítséget a szakvona' i  
vezetőknek a beszámolók elő-

zus-n Iela ·ntli� 
gyedi negyed ·vi I v teljesíté
sére. a koc,ifordu ló elöirt szint
jének tar ására, az eg-yre nö• 
vehö őszi forgalmi  fel adatok 
s, keres megva'.ósitására. 

Harcban „Az őszi forgalom, 
legjobb dolgozója " címért 

A budape5t-sorok6árú\i pá
t vaudvar forgalmi doll(oz.ói nag , 
lel k("sedéss 1 ndultak ha,rcba 
,,Az ósZi forgalom legjobb dol
gozója" címért. f:lenjár a küz
delemben K.isvár· kxs,mester 
c,sapala , ame·y ebben az eszten· 
rlöben egyizben már kitüntette 
mai:rár: a második negyedévi 
tnv lel iesítéslért indított ver· 
senvben siktolatásban az ország 
Iei:riobb tolatócsapalának bizo· 
nvult és 4000 forint iutal mai 
hpotl 

kat kezeli, amh·cl szükség ese· 
tén lelassítja a kocs.k futá,-át. 

A hátcm mü,zak ver-,enyben 
at :  egymással. Jelen leg K.iss Jó· 
zsef brigádja vezet. A brigád 
egy k;c,Jra esö mozgatási 'deje. 
amely a soroksáriúli pá lya
udrnr ,·,szonylatában 3.2 percre 
van ki zabva, szepfl'mberben 3. 1 
perc volt. Ez a te! jesílmény egy 
40 kocsiból á 1 ló vonalnál mint· 
egy kélha1madára csökkenti le 
a mozgatási 'döt. százalékban 
kifejezve pedie: 1 03 százalékos 
teljesítmény. A verseniiclléte:ek 
másod k pontját, a vonatfor
galmi \€r\'et 1 00 százalékra. a, 
!rányvonati tervet 1 06 száza
lékra, a k:ics'tartózkodási egy-
ségidöt ugyancsak 1 00 százalé· 
kosan te:iesitette szeptemberben 

A e5aoat három brigádja há
rom műszakban vál t'ja egymá,t. 
K.i�s József jelvénye.s sztahano· 
vl,;1a tola tásvezető a lelke a 
ooanatnak. Az idősebb vasutas 
nemzedékhez tart�zik, 1 1  év� 
doli:rozik a Sornks�r'-úton, e?• 
alatt a koosi rendezők egé6z sora 
kerül-! ki a keze alól. Fáradha- a Kiss·bl'igád. Szeptemberi össz· 
tat:anul tanítja fiatalabb kar ·  teljesílménye 1 01 száza'ék volt. 
társ.a't. Kiss el\'társ ismeri 8 aminek révén sikerü; t  elérnie a 
szovjet módszereket, ammek 3 és félnapos kocsiforduló!. 
a lapján ő kezdeményezte a So
rok5ári·úton a lolatásban a 
.,duplázást". A módszer hel l -
be!; a lkalmazásához, kid:>lgozá
sához a lejtős pálya adta az öt· 
!etet K.iss elv\ársnak. Lényege 
abban áll: brigádjának tagjai 
nem várják be, hogy a kocsik 
határon belü: legyenek, hanem 
amint a mozdony tolja az ele
!!Yet, egymásurán énged:k le a 

A f'ata,lok kőzü]. akik átvették 
Kiss József munkamódszerét. 
Tar; Józ ·cf ok1eveles sztahano· 
,·isia tolatásvez�iö �s br;gádja 
teljesítmény tekintetében szinte 
fej -fej mel lett ha!ad a tanító· 
mesterrel é,; btigádjá\'al. A 
Tari-br;gádot, akárcsak a K.is. • 
brigádot teljes összeforrottság 
jel lemzi a munkában. A brig:id 
minden tagját lelkes . \'Ctscny-

kocsikat a lejtős pályán és tere- sze'lem hatja át Rendszeresen 
l i k  le az irányvágányokra. A érdeklődnek a verseny ál lásá· 
brigád egy tagja rúddal végzi a ról és a verseny ál lásának meg· 
kocsik leaggatását, másik a vál- felelően igyekeznék bkozni lel· 
tóra v:gyáz, a harmadik a saru· jesítmén,üket. 

vámlorzászlajáért folyó verseny Lat. sági V.asút. 
á ! lásá t  a közlekedés terülPtén A vasúton belül a sorrend a A vándorzászlóért folyó ver• 

október 1 1 -én közölték. Esz.e- következő: 1 .  MAV M'skol ci senyben élenjáró üzemek dolg-,. 
rint első a versenyben a MAY zói jó munkájukkal előreviszik 

Fűtőház, 2. Budapest-Déil i -,pá· ··s · f rgalmi versenyt és Miskolci Fűtőház; m-ásodik a az O zi 0 

.. . . . .. Iyaudvar; 3_ Szombathelyi Jár- erőteljesen hozz,ájá.rulnak ai Fovarost Autobuszuz.em; har· -· ·
t

. 
UV őszi csúcsforgalom gyözelm� 

mad_ik a I(apowári Gazdasági_ muiavi O 
• 

•
• _ végrehajtásához. További jó 

Vasui; negyedik a budapesti I A gazdasagt vasutak terule· , munkát és sih.--ereket klvá,nunk 1 
Déli-pálya udvar és végül ötö- lén: 1. I(aposvári Gazdasági dol gozóknak. 

Ünnepélyesen adták át rendeltetésének 
a várpa /olai új állomáshálózafof 

Október l 0-<'n délután 1 6  óra- gányhálózat átadási ünnepsé- vált  szükségessé korszerúsité� 
kor adták át rendel tetétiének gen Pánti Bél a, a szombathelyi fej lesz.lé.se. 
ü�ne�élyes �er�tek �öz?t; aL MAV igazgatóság vezetőjének . Var!Ia Jó�(. a várpalotai 
UJ "..a�p� l_ota i al l_oma!"!ialoz.atot. megnyitó"a után Bebrits Lajos al loi_nas veze!oJe a vasuta5 dot. 
A bov1tesi munka l atok sornn a . . J _ • . . . . gozok neveben megfogadta, 
meglevő vonatfogadó vágányo �ivtar�, ko:le_kedes, m,�isz.er hogy az eddiginél is jobb mu� 
kat újabb sínpár

.
okkal  szapori-

, 

unnepi beszed�ben ha_n�sulyo�-
, 

káva,! harcolnak az ősz.i forga• 
tották s a már meglevőket is la, hogy a, varpalota, allomas lom sikeres megvalósításáért, 
meghosszabbították. ma már a régi forga lom sok- tervelőiránvzata'k maradék a.  

Az eÍkészült új á l lomási vá szorosát bonyolítja le, ezért Jan teljesítéséért. 

- Alloma un. ,n sok minden 
pfilt az utobl" é\ekben. I tt Vl!n 

a vonatK[serÍ>k új la-ktanyája., 
o lyan, mint egy kényelmes szál
!oda, hi deg-mdegviz szolgál· 
tatá,sa l , csempézett falakka l . 
Az l -es raktár teljesen újjáépül t, 
a csarnok új pil langó·beton
telőt ka pott. És m'lyen nagy 
segítség nekünk. rakodómunká· 
soknak. hogy tél i ·nyári egyen· 
ruhát és védőruhát kaptunk. 

A Józsefvárosi-pá!yaudv�• 
egyik dolgozója. G<Nsi András 
ral;odómunkás mondja ezeket a 
sziwakat, válaszul arra: mit 
köszönhet a békének, a tervnek. 
Dc Gazsi András válasza nem
csak enny'böi á l l. Tettekkel ,s 
megmutatta. hogy igJz ha:rcasa 

a békének. Az őszi forgalom 
megindulása,kor tartott b��e
gyülésen l 10 százalékos felaJan
! fisl tett s ezt 1 28 száza lékra 

teljesítette, 
Gazsi Andráson kivü sok jó 

békeharcossal talá lkoztunk még 
a Józsefváros!-pá lyaudvaron. 
Csaknem valamennvi dolgozó 
résztvett a legutóbbi békekis· 
gyűléseken, amelyeken a béke-

- Mi, mag)·ar vao;uiasok ál
landóan f gyelemltiel kiserjük a 
szovjet vasutasok élenjáró mun
kamódszerét, igyeksz.ünk meg· 
ismerni nagyszerü teljesítmé
nyeiket. Büszke együttérzéssel 
értesülünk a hős koreai vasuta
sok öafelá:doz.ó munkájáról. 
Tudjuk milyen harcot vívnak az 
i mperial ista országok vasutasai 
a, háború réme ellen. B:ítor kül· 
iöl di vasu:astársa,ink a béke hös 
katonái - mi is azok akarunk 
lenni. Ezért felaján lom a no
\'ember 22-23-i magyar béke· 
kongresszus t iszteletére, hogy 
még szélesebb körben alkalma
zom az Arch·mov-Lucskov-félP 
síktol atási módszert és dolgozó· 
társaim között is elterjesztem -
mondotta, a legutóbbi bekegyü
lés után Bagó István kocsi mes· 
ter s ul ána még sokan emel 
kedtek szólásra Elmvndták: a 
magyar vasutas dolgozók lelke
sen készülnek a,z országos béke. 
találkozóra, mert tudják, milyen 
hata:!mas erejü megmozdu lás 
lesz a v' lág béketáborának bécsi 
ülé szaka. 

mennyi dolgozóját megnyertél, a 
béke ügy�fiek. 

- A béke ügye nem egy tm
ber ügye - mondotta Stadler 
Lász.Jó -, hanem minden becsü
letes dolgozónak legszentebb 
kötelessége a béke védelme. 
Ezért a békekongresszusig még 
több pát1onkivüli dolgozótársa
ma,t akarom megnyerni hogy 
teV'ékenyen vegyenek részt a 
magyar vasutasok bél<eharcá
ban. 

A Józsefvárosi-pályaudvar 
�é.kebizottságának munkaja 
1 ranyt mutató leli�! és kel l is, hogy legyen a többi vasutas 
békebizotlság számára. [gy a 
komáromi pályaudva béke-
bizottsági elnöke, Horváth La
jos is bátran tanulhat tőlük. A 
komáromi vasutasok nagyrésze 
ugyanis még nem is iud a ma,. 
gyar békekongresszus ÖS6ze
hívásáról, aki pedig tud ról3\ az 
a, sajtóból értesült csak a ma
gyar békeharcosok tail álkozójá
rót és a bécsi világkongresszus• 
ró!. A oéke megvédése nekünk, 
magyar va•sutasoknak is Ieg
szívbél ibb feladatunk kell .  hoqy 

bizottsági t 'tkárok a l l l  orszá- Stadler László főintézö, a leg-ven. mint a világ mind<>n 
becsületes emberének, mert csaK 
így tudunk munkánkkal, tet
teinkkel, fela.ján lásainkkal m�l
tóképpen felké6zülni a kon
gresszusra. 

gos magyar békekongres�zus pályaudvar békebizo1tságának 
előkészületei!, va.'amint a bécsi 

l
elnök�, � békebizoltsá!:'o�- titká· 

Béke-\'ilá�konf?'reS6zus össze. rat, koztuk Barcza Jeno, JO mun
hívását ismertették. kájukkal a pályaudvar vala,· 

Hcgy2n nem sza bad 
a dolgozók érdekeit képvfoelni 

A dolgozó nép állama e_f!yre 

töhb gondot fordít a szociális 
érdebédelemre, Íl!Y a dot_rrozók 
üdü/letésére is. A tavasszal há· 
rom rtaf!11 vasut• tizem keu:ésé
hP adton.k ót üdrilő�flf, hnr,11 n 
dolgozók saját maguk irányítsák 
•orsát. maguk u1a! iák be az 
üzem do{f!ozóit a rnef!érdemelt 
mu11�aiulalom je/legének bizto
sításával_ 

Nem Í_f!I/ történt a2011ba11 a 
l>tuíapesti MA V Ma11ast!pi/ö 01' 
ke.:el<'sébe juttatott üdiilöuel. Az 
üzemi biwttsáf! és a válla/at
uezrtősé_f! 11em tartotta be a fel· 
tételeket •és az üdü:tetést, a ju
alom ;e//egének félredobásáva-' 

a mindenáron való üdültetés
sel oldotta me1r és idegen 
vállalat dolgozóinak is Jut. 

tatott beutalójegyet, 
mint például a iH✓i VAG és a 

XIII. kerületi tanács dol.rrozói- lében fordulhatott elö. Fto1iy nak. A feluiláposító munka olyan elemek kerültek a dali! :r hiánya következtében csak ke- zók üdülőjébe, akik méf! mi-1• vés fizikai dolf:1.ozót küldtek dif! a klerikális reakció befolu·í• üdülni, ígq az üdültetést na,ur sa alatt áltnak és e1<11szeri,1 " 
részben sze/!em; dolgozók vették ,.nem fogadták be" ,,/ársasáf:1.ui?
igé11ybe. K.órlevelekkel do:[!oz- ba" a terme:ö munkából érk�.-r, 
tak, s ennek kóve/kezménye, do'.gozókat. 
ho1<11 csupán 15 százalékos a fi-
zika; do(f:1.o2ók száma. A Vasutasok Szakszervezeté-nek Elnökséf!e az elmu(t napo Felvetődik a kérdés az üzemi ban tiírgya!ta az üzemi bizo/1-hizotlsáf! uezctói és a uálla- Sáf! munkáját és Ú[<y határozott, l�t�e_zetösé'! fe(é· érzik-e _a fe!e- ltMr11 a budapesti Maffa<épí;{S losseget sulyos mulasztasukcrt. OV-töl megvonja az üdüt• f A do!_Rozó�_'.,ak ko_mo:u bírálattf: lett, rendelkezés, /0f!Ol és

° 

� kell •!l_etniok _ az uzenu b1zo_tt�aR olya„ vasút, i12em kezelésébe 
�ezeto1ét mint afto{<t/ �tralat adja át; ahol II SZOT halá 
1//t>f1 a szakszervezeti kowont I zata ala . . _ _ ro: 
üdültetési osztályát is, amiért ta _ �1.an mrirf<;leloe� biztos:• 
.neatíirték a lazasáf!o/ és nem ni tud1ak a k 1ualasztas elrJé-
fedték fel a hibákat nek érvényesll/áse mellett a ter-

A lzel_�telen munk� és a felü- , melömunkában rés:zvevö dolw:,
letes e/lenörzés, a felviláaosiu' zók 65 százalékos részvételét, 
munka elhanyagolása, következ- és az üdülö kihasználását. 
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Hatalma,; s2e1 ·1egyck közül 
törnek ei,3 a s,s,cr 0 g�pek, a 
g5z úgy u�m, ut,in.uk, m nt 
„ürií fehér kód!á t yo . SZ'é,ll 
mindenre:�. az é,:c:,; szén. 
.ime<) Úg\ ta �d ;a 1-ryarainkat .  
\ : l ' an)1e-iepe;nkPr, mozdom·ain• 
kat. mint a fr .... c:1 11 1 •.t(i . \ t"t ·  
kf!tr il):g'� a �P i, 1 t;; ödö, v -
rál;"zo tpa.runknak egyre :öbb 
6zénre vain :--zukségr. ezt JÓ! 
tudjaK ill. a I laman Kat,í fü1íi• 
hjzban dO!!?-YLo f \'. ursak ·6. fs 
JÓ mu1;kájukKJJ. harcc:na;; ,. 
azért. hogy 111 ,1é' töl>l> szer.et 
rakari!;2,· ak m<'g n•:nz<'l1.ra2d<1-
oságun k  ,z�;n.ita. l li>g) an mu
�,a· kc 'la:, meg cnr:ek a ha, cnak 
az. t:redm �tl}�l a,7. cJ�zi c�úcs
lorga 'om i dején, h inan küule-
11ek a fü löház d, "tlúi azért, 
ho1n meg\'a l ,isí sak a pártra.�. 
Rál,,,s• e h , � rsnnl; lett ígérel il · 
lret, hogy é'Ö \'3 · ,lf."�á teg) " k 
a \' 1 1  Or·zá�., \ :i,ú ,územi 
:Erlel«-.:i'el ha1ározat1 ponlj2 :_  

,.A s.zenmeqt.aH:a.ritásnál a 
tervhez viszonyítva leq_alább 
2.5 százalékos eredményt 

erünk el'• 
·a la '11\. a vonLatás1 szak� 

6Z )!.g-á:at dv f.! zó1 

A Hámiin Kató fütoházban bJ:;zkék 
a 1 5  százalékos szénmegtakarításra 
S1,/!i Lá�z:o C ll e nök fe Jegi . 

v.éseket lapoz, kimutat�sokon 
futnak , t'g g ar. ujjai. <lo: még 
mie!ü;t . i ro t s-zü, a l ". vaO',·ís 
ada!iokka • d �szo na, büsz"'iZén 
jegi•z' meg: 

- A m va' a la!>alPk már 
e,�d;,,i'.eg :!.5 ,zázalékon le iil 
1ör1é-tek, minden egyes mozdory 
62emé:yze!!r:uk a ré'izéről . G !o
bál :  \'� 1 a 1a unk t 5ziza 'ko� 
szénm�lt: .arltú�ra szC t. ezz..: 
5zcmbe-:1 augusz·u::iban 8 szfJza 
lél,-ra te:j,c;ilell ü l, ezt a ,·J '  a •  
l ást . , \  le'" abh. sll'IY-�mbcr' 
értéke'és szerint m: I 

1 1 5 s1ázalékra telje itettük 
széntervünket, vngyis a vá l 
lalt 4 százalékos meg'.:l!,a
ritást 1 1  szá1.aléHa! te!j�í-

tetlük túl . 
J\\.ist nézzül, mrir. !ingei "n , ál k 
é!ö, ,:_ kézzel I glljilÓ\',l ez a 
szám. r ialal  mfrnök Bot/1,k 
Lá,1.Jó jön a s !_Íl  éd,ini<re. lo
garlécen ,zami lJa ki, hogy a 
Háman Kato fütohál. havonta 
2000 lonna szenet tai-;arít meg. 
Ez a menn) 1"<:g az t  je.enl'. 
hog,· a meg<akariwtl �zt:nncl 20 
darab I S00 tonnás \On,rtot lehet 
to, abbil211 i Háho:rendezőlil"· 
�zobig és v· s .... za 

Kmt. a sz.,i,z'e! • á,gazó sin
párok me e1 t be-z' �etünk az·  
után azokkal ,  ak ik  a gyakorlat · 
ban y�lósí: ják me� .1 ,·a alasw 
kat .  a ' :k nap:-xil napra tanul,;. 
z ·,nyságát aú1a k. hog\' méh-e11 
átérzik a \ a út 117emi értekez1e: 
ha lározata nak  <i1nt·, nemzet
irazda, ági jcienlősegél / agaras; 
.l iizsef kl' szeres •ztahanovisla 
Jömozdnn}, ezetö éppen mosl 
�zerel, tüzclesen v .zsgit l j a  ha· 
ta:ma, gépét. 

Legfobb segítség: 
a szovjet tapaszta lat 
,\ug-u,ztusban 13 tonna 

szénmeg:a karitást ért;:<m el, a 
.,z.én;uta lf",om 5.31 l t rn.t -
n c,.1d1a Fo.rwras, e '\  t ár.s. , \'
nck köszönhettuk ezt az ered 
mén; t? 

Az állandóan jó) karban
tartott mozdonynak, 3 éve 
eiryült dolgozó brigádom
nak. de legfőként a �zov
jet tapasztalatoknak, a h5s 
.s.zovjet , asútasok útmutatá· 

s.ínak. 
Pány n e.vrű1 � [11 ga:á,a óta 

mindcnül! rl terjedt az e!;!yapá·  
to; módszer. :egutobb l anu ' · 
mám·oztuk a , Szénmegtakarítú; 
a moz.umyc,n", , .S:te/n:.•jeil moz
do11�:•ezelü mód.<zere" és ., Ui· 
donsá!! a mc,�donu luny:lli keze� 
1ésébe11 '• cimü szakkönyvckel. 

Nairy segítségei kapunk 
pártszervezc!tin1,től. vab· 
mint a miis,:aki értelm'.sig· 

Wl. 
i1 ·nd€n héten sz1ahanov:s'.a ,. 
kol án veszünk réHt. amelven a 
fütölrnz mérnöke· i·· mertet ;k  az 
él en p i ró mód zere'·et. Ezzc' s r ·  
lct>ríll a m,úban, r! mar3dá,· 
lehozni é, ,zere•nénk e ern·, 
fl<>::Y - eg)elöre m, si:ahano 

SZOCI ALISTA V ASűTER1 
� 

19';2 o1ct6b�r t3. ' 

\ la nc<.2dvny\'ezetök l,l'l,· 
n _kun11 .s�.nt ,.'e< megfcle!ii t u  
c!ábal 1 r.ny11 ·uk a ·  g;p .. 

- fol ytatja Szi10/u br.gad\'ezetií. 
- ,. 1 tüze!UwuJQf.!.<>h keze.'ése 
t�,, tárolása" cim1l .,zot11et szak• 

/ < t[aras, JL Z'ef é, brigádja 3 köny,,bol azt 1u,111//11k, hOJ!I/ a 
a sw, ;et módszerek beható ta  Szot iflu11iúba11 " ro. swbb 1111· 
nJ_:mányozásc1 , a l  ig(•n jo ered 1w egli ds ig,, J..•,;r1nyebbe11 f.!_llul· 
ml'll )  t ert e,• 3 szt!nme,,.taka, ittb {adó szémdomuk t,t�•jf"t m. nleJ!ll 
1ci • 1 , de n.e-m ki • �hi;e e-a, ' u .> cm oa�1a,z ngr/a}.!rcte�f!,el :.v.1n· 
t ri,'ek!l: � ,z e\"b n 1/;,·ry-

, 
tdk be. i:1,11 e zu, tlÍ� " . ;;:é111iil 

a• nél ·:1 Ja .ak, s rn k'- · k a lec•e;rD ox,géufét. r:zzel u mólf
S<'m ba e;etük nem \n) t . t,s srrrel .1 4 h'>nap1f! ,s lehel tá· 
J6 mu n,ajuk <'recfm.in,�kép·  ro/lli a . JI//Ongebb m1t1u;'ef!_11 
fH .. •n a 1c, n 1th es ._zénju t'."' · -;, ,;z„ 1P/. \ a[unk !Jot: 'ik mernuk 
mc r• t  t'�\ �b kri!\e,mtll \e �·ben kfs/rletrzett t·zzQ[ az eliárá.�saf. 
ts n: ... zesü: 11 !... l logy m3st ne- de su;nns nem ll"hetert ,,._,1w1 
<.'rn '.lsiink, FuRara-.�'"' e VJéff:,; ta- a�yu.'!/Ol találllf, omely m, .. [!{t·� 
, a )' <'őLt l l ajdit-tob ,;z'ón. 1a - /e/11,• u eé/11ak, mert uz ittem 
, Jiv  Hal:t lo.i zanlütlon, ,12 'dén c�yaq 11 egreped,mk, 11,'m zárja 
prd g .1 l é.�· _:rn 1idii l l .  brigáJjá - e' " ll!?_l'RÖ_t„ f?e a szo,•je� mód, 

ak k"1 f,,1otag 8 ped:g- Gal lya• uer 10 11JIta.1ra 11tlot/ uUelcl: 
t�.1°!!• i 'et\c Li nfiireden .. A fu ·  az  ido,m tetejét lehengerel· tohaz va am1•nnv1 do aozöja ... . 
szép t•tedménll \ e' \'l'SZ � rész [ JUk, JObb m:nőségü pécsi 
a ,zén!.,karéko,ság-i mozgalcm- szénnel , onjuk be a fe!iile· 
b.n, ha,on la á,:a�an 7- 8 tét. 1gy tömöritjiik, hogy a 
l nna sz<'net takarít meo- m,n- feve2öt e'.,árjuk. 
d<"n muzdon_y,·ez.�tö. ,... 

L'gyan(·�ak  ti�t;rz ik a szénta 
kar�k s�it!! i�ln' . .:. agát a íütö
h,iz ,zéns,erelii b•igridJe 1s. \ 
Petöi '  -l>ré!!ád tagja Sztrofu Jó. 
zsei brigád \  rzctö, el az é'en 
\ ersen� ben á ' ! n k  a Józ-ef \ti • 
la• é, a Táncs e, br•,zaddal. \"8 
1am nt il íe;or�nc-vi1 ros t�s a ,;:,zol � 
n hi fit öh{tz szénsz,·rc ó bngád 
ja va '  

- �f,,ulen sze-,el ö szesu· 
d1i,1k, a2 di,mokba.n n<'III ha
f!l/Ullk ,zé-,,elszórt szp1:ef -
m ndiJ. a Petöf •br irad 1ag1.i 
- 1 b11kratón rendt?<en, f'/!l/en· 
utrse11 jl' e:zük a csi//<iket, " 
111,is:wl, befe1ez,' e�or pedig min
aiJ! f!•mdo,an ö ,urz1111i1ttik a 
szer kor ,król és u e, i/,'ékbül le· 
l1111/á szenet, ll bukó a/iá/ é-., az 
idomot.a/ //sz• " adjul· á a ko
••elknö mii.,wknall, Teki11/él_,1es 
IIU'lll/l/l.'i<1(! (!t/ll tR ö fóiZf! i!!t/ <lZ 
e,'/1 11//ott �zlnúo/, rc,I1·e„y nap 
át/<1f!a 8-9 máz a. 

Új módsm a szén begyulladásá:iak 
megakadályozására 

Ui 11,od,;zerrel �· i'dekezimk 
a laff t szén begyu/'11.:iása e /011 

,\h.'ott e buc•uwJnk a I hí -
man Kat<l iU1(lhí z do.�026 to,, 
•�t� megk"rdezz1ik Ság. el\'lars• 

- A párt és u t ·n'án� hal:,
rozat ü1<'1n ' be11 Jz ,\ :arm a3· 
u ltik,nak :! I  napi 6Zé."hész·et'cl 
k 11 rcndel kczn . e  az ószi fvr
�a.om Uc1én. 1 l11!!\ a nak ez
zr a f " töhá,.ba ri '' 

l·.nnel a kénjé né k s,é e 'bo· 
ru, Sug, c:v1 ári D ca: 

- ,\ ta\ n ) a ' potokJ1oz vt· 
<zony1tva Í(!en ,kat 1avu t a 
helvzet, h iszen a mu , té'cn e v-
1 rdult. hog-v még két orara 
\P  o ta-Ja ék ké<zlel <em \'O • 
\\o l 15 r pra e �!?<'lldÖ KC z e· 
�un .\ ,·an „ el'1 k cz,harmad 
része Jóm no egii •zén. Szeret ·  
nénk 1,wábh jr., u lasl ezen a 
lt'ren. awnban ehhez a 1,' ohb 
�l n:rán, i tO �lfí\'t"k �e,rjt.;,érTe 
sziik. ér!;S t's al. hO:.!\ 1� �rl�n 
szén! j tábc): mrgf�' :ü m-enny1 · 
,éget kapJtl!lk /\ magunk ré-z; · 
röl még nag,· lih szénmee?ta�a · 
rító5 ui .  a )• rm·d•c• dű �ze· 
nek felhasinalá á ,a l  ig�-e s.zünk 
1 ,zz ájáru1�· IT1 • rr 1 ,bban pa 
rur.k lej _,zté · 1ez : az öl�H:. 
terv te jeshé, 'htz, zeretell 
Ráko,s" eht.ir,unknak ado(t fo· 
g.:1da'mu 'l1e \«: •� J-.ah z 

Így hajtjuk végre a minisztertanács és a SZOT 
munkavédelmi határozatait 

A minisztertanács és  a SZOT 
augusztus :.l•án megjeleut mun
k:l\ &del1111 hatarc7atai t .1gv 6<'· 
gítségel 1e:enlen k munkánk• 
ban. Az ezzel kapcso'a los Ífl\·, 
i agosi•ó munka erNiménick�nt 
a s,,a,bván>la )an vi l  an ber n• 
dez · ·ek m alli bal(l;-el 1 1ehcti",sé
�h-et j�lentö, mértékben csók· 
im lett; , 

v,kkal Ezen ki, u] ia' újsúgo:• 
hangos bemon<lt,n ne\elj:I, a 
dol:;ozokat 

A munkavédelem fer 'n  mu 
tath-ozo javulas egycne; követ
kezm,nye a:1nak is, 1 ogy a ha, 1 
tnl.he \ szem �ke-t rcr<'szercsen 
negla'rljuk, az észl el l h:im� .. ·

sá!;")kal meg ztintctpk, am a 
lia'iridok bclorlúsanúl 6 k'> 
l< ) ja ,u lá,' muta . l ,::y rél

ctfol a bőrta lpú ,·édöc piiket. -
felhinisunkra roron' ivü 
megkii. dt-'k iizemünkbe. 

\'ag)szeru, uj vedóber�nde
zé-,ek l;eá l  i tását ,cl tük :crvb<: 

1 500 köbméter óra teljesít
ményű szivóbcrendeúst. 

A ba'r;c oktat.is szimo,1a• 
la t  eme tilk b egé<;z sor Je:sza
vas sta'aqp ah.i•ol készitel• 
tünk a munta · és. E""t!szs�g-,.é 
c:cle111 , az ár<1miit e.s ba lesel�h 
meg-e ·�z\· '--'? érdek�ben \ agyon 
jól bcval  1. l,o,,::y egy eg} meg. 
lörl�nl !:Ja!e,;et k men(': ét és 1 Lanul:.ágait ismertet.ük a d<) go-

! gy péJrl,ítt' a rui.,10 mChely del 
1-10zo'nak <'sészs · , éd i l ,  'rde- 1 a 
�él><'n beszerzünk egy 

Oancsó f crcncné ráltókczelö 
131 százalékos teljcsítményé1·d 

küzd a kocsifordulóért 
Szeged állomás dol gozói a 

koc$Jlordu lo meg1:n orsí'.asÍl\ al a vasútépílók munkáját 
b1zto,ílJ :ík a \'8 u' nPg,edik 
negyedé,·i 1ervenek rész,etet· 

Mindig fölJmu,kAn dol1;oz• z 'nk érte e a �ztaha'10\ is!a 
be,i ,·a ló Jeljcsitésél. la11 Kubikos ,ag) uk. Dolgoz· z.:ntet és 

Allago_, terhelésiinket mar,s 
1 1 ., sz�rn!ékra, eleg-) tovabbíla· 
,unkat 1 03, Í,! J lago kocs'mor.· 
irata unkal pedig 1 03 száza '.,'k· 
ra teljesílet lü l<. 

Kv.í'.ó eredményt ,'rt el Ra• 
dány, Erzsébet forga:m, szo!gá 
latt,•,n. uki 128 �zázolékos 
eredménnyel huszk{- l;edbet · 
t 'g\ a c,a'· di<•sérete• érdem"' 
Sik e ivi:lrs. a k1 az ti ·,munká• 
sokkaJ logl a l koz <i elvlár i 
,sc�tb � t rwu i t  töhhd, l;özö!t 
a nó1 dJ'goZtikna' . Szarka 
Gvörgy és lehcn orat 1  brigádia  
,i l la!? san l t 5  száza lékos te:
je,;ítmé1) 1 ér el. 

L!ún,..,n d >igoz k Dancs,; 
Frren nct• \':1 tök ,elönk, �le'. 

lam már �ordél yal é mo t 
kotró mc1 ett. Jelenleg a rét 
zila,i ép,tkezé él dc (!ozom. 

Gondol ránk a n�p tii. 1 cs 
meg•:ient bennunkd a r:1rad á. 
go,. nagy cr61 Z i l  t követclö 
munhílol. :'\a•�) dönye ,1 fö .J. 
kolr,,·iak, hogy :1míg- knlrr'r nél • 
kül e:-- k nagy 1 .:cgero't1.:!( ! 
tudlt:·lK '7 • keresn 1 21'0 1 :100 
for:11t béri. add,:: az t,J föl'· 
ko'ró rr:e::..• t t  1• a r- 1 800 frrin' t 
i' 'llegkere,tunk é ha\ 1 .ítla
g-unk elér' az J u00-1 700 fo
r intot. 

A kolrot 's ,,mb rck 
é, ha a tT'ttnkal r 
\ �zzük meg, bizonv 
kora keresel. 

· 

Irán) ílják 
zul ze-
nincs ck 

1 35 szitza; é,J.,,s telje,itmé11y�vel Sz:h<l,':·osan kcz,flem a k<'r<'• <eg-ít ' a koc<i iorJuln lesrnrit�- ,e[ 11oveke<le,(·Hl. e 1 réi;re 1 sitt Dancs,; clvtiÍr, nö hel>izo• mé•t rri i,; f!Z[ lálluK benne, 
n) ilotta. hog\' mhd,·n d;;1goZ<i rog-v töbh<'t ke�shetii:ik mel 
va,utasrö �rhet e-l zéo e ed- 1 tlc. Ma azonban mar clobb�e 
mén. �

_. 
ha k�1>1f'1' ·�él fokona 'ép:ünk azt Í'- lálJuk hO") ez ' 

.\ rab1zolt \'a ) :okal e �re�de- � :.,épc•. töbh ,<., jobb 'llUnk�t z� • . e; �oc al: la r'.1ei:: _rz,
e 

,1:"' t i: .  k :1 ,t ,v •. e amrkor ve--e a t  e•, teljest"" ki(o!!as ,
3 ' • 1 ,·rr<' rajöttü k rgye' eztur>k 

nul tesz e.eget va ! lala�j• a1<. �,11, Jrc-, ta ,2. -. et elé• 1 ( 
földrá.,; l.ajn< t.irtan. A,1or.y n \er. �nvt 1 :11 

,,e <ed tudllsitó. nt aui:u ztusb:l:, 1 23 do'go 

lm5Utn ,·agyunk 
akil. 1 933 hi 

o:.yano!t:, 
áprll: 1 és. 

do'g<>-májusi tervünk6n 
zunk. 

,\ r,;épek és a JÓ[ m Uí\'CZCtt 
muní,a - fél fent� Jcsítt' wl 
�t_yenlií. !gy gondol1to•,. nálur k 
Sz,,·ak ll�,áz l ikald z J 1 •· 

/\, Ká: l!'á'l e br O' . d a  és 
méR' i,zc:;, an M is a bi'-
li 'rt har . ,mk, s terv • Je-

kerc ,zlu vé juk a 

Ar t,or !f,·elemel ircm, korul. 
\ z k a hr gall t J D ' \, !· 
�i::y k a carol m e ged:t:ség 
a ,.�. Gács, A llal kozhesz ' I :  
„ l g-az is. je l  dv gozr. K ugv 
le· '', ha t <lJll < m c1 1 tl,i: go-
unk {,;, ,t lsr.zzuk a m•J a fon

t< . S,l:?" ," 
Ril\,ide,;en l "  jelv 'nyes 

sz a n  v s• ��k I a' ik '�-
ac. 1atut amJI a z ·m-

v · r, ·•él z 1a ,a u!\cnal 20 
nH' cr m •a. 'Ölt'-< ·1. 

,z,ahancdsr" � ubikos, 
Rélszdas 

* ............................................................................................................. >+ ............................................ ... 

ba,, �em ,·c/f, hogy meg,·ál·a
nak J<gy_-e•e1któ:.I 1lkdmek pus
(·,ijuk, c•a!J11 ptsz o·

yuk t'Ol:, a 
/ladláso�o,1. 1·ennckbe11, l'll!i/1/ a 
t•ámsnn kÍiJÜl rejt�zküdtek el és 
c•arlJ� . . . 

S. mba:nn délben megjött a 
hír: " r-urfJs csupa ok Szamuef;y 
c!l;.Jltir� "-'CZt„IL;sé:..•el a vtlro.) fe!é 

;, {!él'f111Skal1izul fogcd'ált. /\ 
c•asutasuk csak igrn 11af!!I 11 ,. 
hhségi·k árán. hazto/-1.ái,g ro
hu11�a. tuú,ak ,•:oretun11. ,1 /e• 
jűk fe ctt, a há:'c'u'tikö 1 0'0111-
esö�en.: kopogtak a {!éppu ka 
hosszusorozat,,k IJ• óli s,•m 
maradtuk adósok! Itt puska
tuzzel. olt nyc·es kézi/:.!.fUlUÍtiul 
lwl.gllI1ai/,k el a fe'1éreke!. 
FoQ yolwt i, ejle:tet• ,1 p 1<'11· 

pe t rolu,nt c/are �s a h.J::fll' ,1 c•orö, cs 1patok a T1sza '1íd 
!,,:,eben az abl'Jt nla .•e- ict'e ma- e T la!asú.a:, a 1ehrr:,á.rd, ta 
ftd/ . .\1/bfél mi!te•ret a 'eJe ;1•- l;an iták egyrtsz e öl l,ág-
lett. fülsér ue11 ka',ugo t u ,•p- túk a 111°11ekult', UIJal Azoku! 
µ11, a. pet1I{!, ak1�11ek s k ,,; 1 álm 11e-

Dnl,' fé'ek:etv:ssz ,,oJt •a. ktil11 a Tlszá,i a tulsó, a /z Icu 
szmle egesz te tébe11 mcgm re par o11 Is toeubb "'áozték 

1919 mú/1,s 2•ÚII este a l'örüs 
f!adser,'f! r a11a/01 kiuri/Ptlek 
Swlnoku/ L1Jel körül a román 
burzsoú lwdiereg l.'lriursci'-1el 
l'J;.111/ i l  o s.loí,u,l i Ps t1s:ú11túli 
el/e111orratlalmárok. n ,./!,rój" 
siapúri[.!!lf>rgy,>k L.) almu�sy,m 
re�, a ;•e 't mr :u, ·fii,;tu tis ;:fel..>, 
t1,·end,jr,Jlt s ,,,./gub;rák. Jeltér
garclista bar·,!újo t1f/Om!!lr he a 
t•úrnba. Dr Spcck .. ,ír", akt/ 
1919 111.:irc,us 2/ ·e /6rténelmi t•1-
/111rn sotlort k1 n po/�úrmes/crl 
székből. f<'1'Yt'eres pribék jeic•,•I 
=1 1sszatérl a t1úrusl1u es iilt.1ette 

✓,, f!all<'ro, ,.11,z: urn�'· Jeltartolt 
> l1�zekkel, remeg:•e bújtak elu a 

géppuskafé,zkekke u.'lll.'ciki/of/ 

t•edue cárto az uikulmus fJ l J· A l'o•us Ila sereg ka'at•ái és 
11alol. - Tű:: zúnel 1 - ,\/ ' ' a sz,;úwk1 prn elámk hos1 k,u
l'i/lámgyors mozdulat/a' f ,,11g- delmukkc; v /!PI vsl ·fi k a le
mit. Kezéuel megragadta u hér;rárd1s1ak 24 órú, p1mkuSd1 
forró cscikúp!.'11111 11em is klfa 11sár;11ak �s v,.,, ·afuglaltak 
érezt<!. hogy ö�s:?�éIJe•i a tc1111 • u .straltRiai!aa re,1dR,r.:ül fon ... 
rét - és a ::;ippusktit <lZ ub.',1k- zos sza/1w�i Judföt. Ot agyu', 
br,! khirilt•a, a f•g!l�crrel ,zJ111n.s g,ppuskát z,abmány,l• 
eg,,ii1I le:: •ha11t a [ül dre ,1 hó!· lllk e.s igen sc•k Jog'yot e1te1tek. 
/Jó/ rémü I k1til.us ha lat.szolt 1 Szolnok 1 e:sza/Jad;'<1sa után 
D,,'[t,s p1!.Skrijá! meg,a1;mhia. k1ü tl'>lt 1'ti<lseregparan• o� di
ismét ie pat;utr' é., az od�roha csirö elismer.:Ssel nyila koz/ak 
nó pf:•társait•al c:1,111111 be11110• a n gus-erí, fe„ 1uer ényekrúl 
mull a Tuiz:bu. Ot• már r,a� ,;s ,•egreha1 6,m,k hs s.css,.iJ
l'fWetlen fehérgár,//,1á1 zaiá'tak. ro. 

n l·ó:.igu::;:;cd,;s ir�inyr(úsúl. ·l / ko/ 11,,1 11ur<1wsnck egI1 munkás• 
::érrt! szomjuhozó fe1/Jérgcirlfi�f11 
szá;ados lett. ,1 fel:erek /elké
sz,'i//ek az e,el/egc, ellmfiima
dcí.'ira és a t•áros szélén le;.'Ü ha
z•:ikot. :,afomi111 a belt•úros ru1· 
"t,obh émilt'le,t n romá11 had.,c
r0rfl'JI kaf)0!/ géppu.sk,iklwl, söt 
lÍ.:ft/tíkkal crüsite/l<'k lll<'éJ. 

) 
' 

Méf 11 mo11 éJjel 11w{!//ezd1j,J. 
/1!1� a /etartózfotások. fehér 
.s;;a/a,:os terroristák házról· 
húzra júr:Hr sz.edft�k tiss.:e llem
:sak a kom111u11 s!ákal. hanem 
111i1ulen'1 1, akJ a legcse.'1élyebb 
111i'rtekbe11 is sz,mputiz,i// a pro· 
/<'fúrd1k1at1írác•11l. E/!,tl terhes 
a1111a! - akill('k a f<'rjc zászló
aljparancs11uk t•o/1 " l'ürős llud• 
sc'rer;be1• - ,,,;skalussal ütlegt'l
:;e hurcol/Ilk bvrtő11be. 

A min1en embcriessé.i!ükb/;/ 
ki ·etk,,Ü!t fehérek " le'ar1ózla
totlakal vé•e re V<'· lék, fogu:kat 
k,ii/1it lék, ös,zeniJ;fdo,tá'1 ök•t, 
s k6?f1e11 lll/ ord•IM/Ók ll f11• 
lti I1úe· .. A'o, 110/napro már e.'
meJ.!t/ iiriiJ.:re a ked�1elek a ko·n-
111ufl;zmustól.'' 

Másnap, május ,1 ,ín jenye
geti) hangú relllb•'e/ /ú·otf 11a11-
u1l,i '!fil „ szo/110//· h:íw� ia'á11. 
,1 fef-•'r hadsereQhe ,•flló belépé,
re szóli•ott fel a laIlnssá[!l,I és a 
feJJy,,ere� oznrina/i b�szl)[gá'ra
lásáf köie'e:te .1 sw.'no.•i dni 
,;ozók11ak azo11ban eszük úgá-

. . megragadta a íorró cső.,ö
penyt b, a géppn �át az ab. 

lakból k'r,mtotta 

lui;-e/ed11ek' ,1 hir. há,111�111111ire 
:

10/rísz;1tiiLe1111c:k lii.111 1, - fel 
egl/e.sek .,zeméb,•11, ir;amuk b1-
.2011yull.' Az J t1jri,� ezred, a 
híre.s te11gerésulandár, a hihali 
t'uros J!á rd.a prvle'árhurrnsai 
-10 kilomé eres gyorsított ül, 111 -
be11 ,,,'g,ehait<>tl 111e11ete'<'•s•el a 
,•áru., fel,• nÚoT1111'fak. elüre. 

A fe:szabadíló crnpniok küze• 
letlése halal•nas /e/kese ."é.st ,«il
tot: k, a sw.'111 ki do/1,?ozók k1i
::61t. a'; k el 'lal.!rozlúk, hl')!!_tl a 
,,örös csap<1/ok fel$:abadító 
lwrrá11ak 111egköw111ifése é•de• 
kibe11 meRt,ima1ják a i·árn,• 
ré111 11ra 'o111 a[r.,., lf lurto fehérgü.r
d1s/lika1. 

A t•asut11, ,t,,/�o-óf!'llt D111/n.s 
József és fi,,· M lui !I eh>társak 
_,;;zerv z"ék jeg!Jr.'eres csapa1ba. 
,1 csJpat dé,'utá11 4 óca körül 
kezdte meg <l harcol A fehérek 
11 város k,jzp'>11tja 1elé eli':11_qn-
11111ló �•asulasnka• n Ju:·al> pod
/ása ról és a/J aka1ból crös puska-

házakból 
Az l"ÖII//Olll !l/ókal a fe�t!r•k-

nek az áP,1111et•11zet1 O,terrei, her-
1 é'e ház ab/akábóí , ti • .  ö gép
pu.sl'Ó •a me(!Allá.t; "tl kémr,·.:eri
tel!e. Sehogyan sem tu·'lák e:
ha gi, tat11,. meri a fehérek a 
kDrnyezó háwkbo/ is lii.zel/ek és 
Í.f!Y <r? Oslerreicher-háza, s·11ue 
/ehe:etle11ne.'� lá1szo/t megküze
lite11i. 

C:v/úrsc.k, tü=eljel•k, 
ahoay csak h'rlok I Ma 'd én d
némilom '1Zt a !!é111111skát! -
mondta Da/"os e ,•lúrs, a nana/ 
para,usnoka (:t kthr1n, szökel� 
:,e me�indu/i a há'Y jeli. A trib� 
b.ek eröse11 llize •'ek e.s k,jz/,rm 
a�gód:..•a /i!!f/elték a t.•cs:edel
mes t•állalkozú>ra 111/11/1 e ' ·•
társat 

Dallos 11 ,gy kerii/ií�•e1 o tlal
ró! köze:íte:te m. g a házat, 
ho�.lf a géppuskn/ keze/ii iehé
rek 11,• , C/!t/ék észre. ,\ /ii�bi 
hózhól eröse11 liizei•ek rá, ii 
a.0•mb/1n ret1díth>'!e/Je11ül tö,t 
e/iire. 01. rí· .  t•n„11 talán tizrn-
öt r.1éf!IPleniil hos,;z1inaP liin:j 
/INC teli el. Dal o, l' ,·ltirsnl 
mór csak n/>h·i!l,1 mP'f!r <..1..ilcsz
lolfa el a. luíziól. Jó• láfla a 
f!Pnfll1Skán:1k az af•/nkból ki1//ó, 
tö'cseralakú tlizr,•itiíii't é, hiitii• 
1eiipem1é'. ame/11 k-inil n frlF,,,,t 
hűlőviz sziirkés.frhe,· gr.zp t;/O· 
mott/[!()1/. ll'tf>rf,ffe a � arcárl>I 
pa!ai?;ó t·e '"Í f'krt. mef!r !.!·a1:a 
puskáfál, jölu�rolt, 11él1á11y lé-

,1 tö/1biel• c'menekü/Jek. ..Szo/Jwk ,•issza.é(e e a fiatal 
Jdüközbe11 Szamue' ll/ elr'lár� Vaos Huds reg /urlenetébe11 

,•orös kato11,i, is be11 11011111/lak a oMkké fe11yes marad. 1 román 
városba és a swl11ok/ pro'-elárok bur;soaziu teg,1 ercH•el 1elsze
segilséJ;fáe s,e 'ek. A z e/sii r·ii• ,elt fehérek ti yu i gépJrg11u ,. 
rC,; ezred 11ro i l<Ír'' ttrcosai l,er:es /iizé/:ien bátor t'urós katonáink 
utcai hurcb,m ltpésrú/ lépésre ha.ülmeg,•etés cl 1 0r; a/lák ,,,sz-

. . .  ,· issz,fo![1a'ták a stra'éghl• 
Ing rcndkíviil fon'os sza'no'.<i 

hídfőt 

s;:oriro//ák ,•issza n fel;er •kel 
l(ülö115sen ádá.> M,f a kü:: le
lem a t•liros'1áza. és a Szepcs:k
ház kömyéké11. A lwrcnk a/alt 
- amin/ az az et'11korú ha•lm ·;. 
t•e/efi okmányokh;íl ki/tinik -
„a csap:ilo� 

0

k1/ünöe11 tartnl/ák 
magukat .a meJ!Sebesu.t t•iiriis 

ka!onák loc•ább harco/lak:· 

sza a ,, unkihrn1m1a:0111nak 
Szr>l,ir,t. ró·· i- . 

,1 ,\fagq.r Ta11á kCzl,írs,ság 
1orradal•n1 kert' unyzútwu,, á-
11ak /;a/,iroza•aú íl kifolyó,ag a 
knrmá11yzóta11árs es a hadse
re!J/'iparancsnukság ko z; netét 
és el,smeréset fe z, ki a ha"ál
m 'Qile•;; b ·1or 2gga ' lla•coió 
els„ Vürös f.zred a 13 har; \-o
rc Gúrd,,. a Teugeré,zdat1d ·,, 
a fi //,12, szam<1 u/eg 11aJ!y,z ru 
c.•Drüs katoná11Jak l\lilónos p'. 
i meressel adózik a he1Pk ti/a 
ú.tlamtón11 ha rnl? katc náinkal 
lelke,itö Szumue ly Tibor elu• 
rá•snak.'' 

„A bem11u/ó kn.tonák mellett 
a szo'nokl felfeg11uerzet/ mun
kásság, élén n t•(lsúti munkás• 
sáJ;fgal, pr()letárnkf1oz mr/ló 
ern�•el és bálorsággal cet/e ki a 
részé! a harcbó1:' 

l(ercl,cs Zoll!n 



r 'fl!5l! októ�r 1 ,1 

Kora hajnal \!111. A teherm- munka fol yik. megérkezik a m n· 
nat kereke 13udapes[-f·erenc· dunyf< l 1  ,g) ázo utasi tasa: a 
�:íros á l!c,más heJiira ti vál [óin  4 1 1 08 1  ·cs gép az 1282-es[ to 
cs.al-L,gnak. A ,oHal az á on,as vsbbilJa. Az ;,idu,ása nyolc órn 
központja felé közeledik, sebes- nu . l a  hat perc, m1cnetre11d sze
sége c,ökken . . u f�,1,uskó� . cs· · ri11t. 
k:>rognak, mar " u  .epl,_,cben - bla. ez az egész munka 
halad. majd megá .. a h Z!Ns. gi gyo1 sGbba,1 rnem a ,zokottnál 
határje-!en be. , i  ,\ m ,zdonyKa ·  - mondja K,•vác-s Jenő, a moz
zánbó; k -zfüf,du r:ny meg, . .  á - düny vc,etii' e  de így •s n-égy 
gitja _• �k'?11)h,ir;. A tT:udon_f ó,a 1�:1 cl , mig a szerelövaga nyr 
,·ezcro arcan a \'1 rn az eros �,h.1::n1a mo«i ,nyunl;. 
lény. Leveszi kez"t t• szahá y- Az dö gyorsan mul ik. /1 szén
zuró, és órajah >z nyti l : 4 óra $Zerelócsepat vál l .  \ csi ·  ék üre
t izenöt perc. A rn11a'vve,ő ka- S<k. Ez nag) han alrndá !i ozza a 
tonásan jc!entkei·k a vörössap- l<Y , szerelési, mert mi 1e  az 
kás szo!gá' attevené: : az 1251 ·es új mun�oc.sapal d iog:a !ja he· 
meg�-rkezelt. ll'é-t, s me�kezd i  munkáját. 

A mozdonyt Iekapc,c-'.ják a 1
1 0- 15 r_crc te::!� �'- . H�lyes l en· 

szere!véni , 1;1, s c ·ndul
. 

a gép ne a muszak va, la&at ugy meg-
szokott útJára, tűzet r ,ztil, vi - szc.rvezn,. hogy 
zet vesz. sz�nct siere!, hc,gy _mi- 1 a súnsz�re '.

.
?.re érkcz? v�lló-

P1éibb indu.hassun egy mas1k csapat kezböl„ venne at a 
vonallal új úljiir.r. ,\:n g ez a cs,1 .eket. 

Harcoljunk a munkalegyelemért, 
az utasítások betartásáért 

Az F. 2. sz. forgalmi uta
sítás 192. pontja elölrja, 
hogy a váltóőrökncl< (váltó
kezetöknek), szolqalatvezetó 
váltóöröknek (váltókezelök
nek) és vonatmenesztö ter
felviqyázók,1ak a vonat ér-
kezése C:-s indulása elól.t 
vaqanyr?ltenórzést is kell 
tartania. A váqanyellenör
zést a váq:ányut át.el<in�ésé
vel, hr1 pedig az nem lehet
seqes, a be-. i l \etöleq kijarati 
vágány tr.ljcs bejárásával 
kell megtartani.  
Az F. 2. sz. u tasftis 1 93. 
pontja szerint  a forq.�lml 
szolqálattevóknek a vonat 
érkezése é.:; indulása elött a 
váqány sz.:.bilrf voltá,..ol meq 
kell qy62.6dniök A forqalmt 
szolqalat!evók ,:- vag.;._nyel-
lenörzést ;, jet=6 szabadra 
áll ítása előtt kötelesek véq
rehajtani, 

A vátTúnvc: lenürz �snek az-2rt 
,an kii'.ön,i,s i <'!PntiíségP, hogv a 
do:gozúk fdcd ;kenv--ége, sza
bálvlal an szo'g.il a ,!él- 1 ,  ,·ag\ 
e !ensége;; c-elf.'hménv f<>l ,tan _ 
kje'öl1 be- <.'s ki,'ira'i \ Ú ''�nyon 
Vfl2"V arna1\ özet ·hl"'11 iC'\ Ö va• 
w· n}okon a , • , Jk 1.tu.11 ;_· zr "" 
lözl, kcdés( ve lt I n , _, eset 
leges akadal\' lk< t éQ" ic!riénPn 
fel:smerhess '1, 6.s így a h,1lese
tet elh� ri1ha ,,\ 

:-.:�m egvsnr d3iordul t  mar. 
hot!"v a vú«á'IH n h •gvolt 1ár 
rnüvekröl megfcleo ·pzfok, Yona-
1<>król kor-- :rnt lN�: -1'-zlnttak s 
a rrúl a.z é •·dei·PJ !c-kPI nem érte 
sílet l<'k, a f,,rg·hr,1 szc· (!á!�tte
vö enzcdéh r  n '! kii! ,01rntfoga 
d,ídg:in1Ta j.ír111ií1Pkd b. ú ! l í -

tollak. p,l lvakncsikal, ha i lányo.  
kat behel1ezlek kocsikat biztos
sági hataron kíríil tolt:,<k. a vá 
ga 11\olmi1 V J �ú júrmiíveket meQ'
futamod{Js el len nem bizl ositol 
1:.k, vfzdaru„ 1;iömlörsö1 é1 nem 
rögzít. 11 h, �a(!v bef• rdifva 
l:agvt:íl,, ah!élfákat és é,;;eker 
helvtztc� a \ .. � gányra. 

A ua,:Ján11et:h11örzés je'enlösi-
J!,ét méq sok,11l nem érzik út, s 
,-zzp/ " la.ta mwlk'l{ef!I/ IPmmel 
nap mint nap ,·eszélyezte1i'1 a 
kozlekedíí c•,1rta/o/1 b,ztmisáf.!ál. 

Szajol :i l lom1,or a közel 
11111 : tb<1'1 a 77-14. m. sz. munldis 
voPat el 'MI al t  vágúm ra iMt, 
mert a 15 perccPI l,or{1bb�n 
tl!!\'311:ura a vágfm\ ra beCrkezö 
655. sz. ,·oratrú\ Za ji,c, Andr:is 
fiiá' lomásc'iil iáro forgalmi  ,zul 
gálatle,ö. l kp-Pdib l., Zo! t{in 
,,, D,r Isi á n  Y:i llókezeliik mez
feledk,,2tPk. nígány<'I IPnürU:st 
pc g cp-1 i',ük s m tac• lt 

\' ' ...  1 >má50n 11(!;'\Jnr,;ak a 
k1.jzc ' n" , ... ': an a 1 1"1 sz szemé') -

1 '  c:v 1 >7 „0 :! l\ ..l l  i >"4�hlt 
v .  g ' 11ra jár�. meri a m�2donv1 
z: na ,\l ihálv l'á l , ,'>\ezt· ö a for
•!.:i ' rt11 c..,n' 1!:i.lal t�\·G t•nqedt!h·e 
é-; g-�pl : ·rö né'kii l he' iHdtC' a 
1 1  sz I agá11 1 rn. maj<l a -�o 
P "·e ,.,. ·,h a  ér�ez<i l 'l l  ,;z. 1 0-
n:1• érkc•z:se dott az 6 1 :omási 
n�� eliaj .í�i u 1asi1.·í�ba n  rloír� 
m,ídon Szr,m'lH'r .József léit i ,zl 
ír rn-n l i  ii �?Y:I '. �ála1t,..vö é_.:; z;ma 
\\ihálv vzr' tókczel ö vi1gánnJ . 
!�11őrz,: l nem tarlottak 

Akik szolgálaton kívül is magukénak érzik a vasutat 

• R_úk�: ál!cm,!' lr'•.�•im_Jl�a :ar- 1 H_�í é . va!:í, azonnali inl�zke
tozo :i.1bo Ká, ,,/q f •· l ol!e- de ukk s11 v ,s halese'et hmi::e/ö .<2abad1wr,,i,n, ,·m111tmerrri to t, cl. , eze te� P,:lrlitl mula�úsáfTJ/ .�1l!1fr, _é-:re nz i'{.{l/- tal ak 'l1 1 1 1d1.: nvi1 1nknak a rra,  mast r.'e�zt: 11r2tf'to t1nr1;1tof A '.-0!:!\ an I e! I  A do' o-,z(}k t ursa r,ec,; !.erüiet .t;;zaksz,?rtip -efi fe- da'.ma, hazilnk ir·á�ti sz;:rt•lel é'leláse Simo,1 Lósz'ó Pít,szt. ,,o. ·1 bé\-,, üi:ryél ne>ncsak sza,·akna/011 utazc•a. arrn /l't/ fit:!11e/. bl . hn 110111 •eti<-kl,e• j, l;i feir7 
mrs. hof!u [•nn IÍ�ínnlt $::emélo� ni. \ \ t.·z1:r· �azga�1'i�úg d i -
zete a ,.Mel!áfl i '  '-állás lérk6z- • ér,, <'h111,'résbr11 és 1ulalom-/elzéil fiJ::1J•lmc11 k·c••il /,ngyia. kn ré usflct � ök"t. 
.................................................................................... 
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Csak s így tudják ldes-é · né'kül 
io1ytalni a szere.ést. em CSQda, 
ha mozdonyunk most is csak 
késve végzel! a S'llerE>léssel és a 
menet rendsze1 íí indulási id,l 
ulá-n hat perccel je'en·lkezelt a 
i Jrga lomná l .  Tehát máris hat 
percet késik a uowt és még 
m111dig nem i11dulhat. Közben 
megjárja a gép az 1tarc\vágányt, 
az el egyére jár és v·ssza még 
L-gysze1 meg1e6Zi ugyanezt az 
u<al. l gy mu:nak a percek. vé· 
l{iil megje:enik a forga :mi szo!· 
gá 'at levö. A k'járati je:7.ö sza· 
badot mula t. i ndu ,hatunk. Száz
ki lenc perc kooéss,e\ és mindös1 · 
sze 1 7  ten-ge'.,lyel. 

21 előjelentett kocsi 
helyett 4 

Kovác.� elvtárs keze a sza · 
1 báiyzón. tekinleie a pái yát f;-

g) eli. Fürői Németh János � 
1 Németh József le nem vesi:iK 
szemüket a pá :yárr",1. e\ swlgá
:.ati kocs boi Z,í d Gvurn ,  vtnat
vezeit5 figye,i a két

. 
s ínpárt. a 

szaoad u•a1. Gyors egymkutá,n · 
ban mar>adnak „1 a lérközjel z.üi;., 
közeledik Buda[)<'"Sl- l(el-enfö.d. 
Sza oad a bt•járat, s l'o.na·lun k  
begördül a harmadik  vágányra. 
Pár perc várak JZás, majd fel · 
vessziik a huszonegy elöjele11te/l 
kocsit. 

Tíz óra t íz pe1 e-el muta I az 
á l:omás hom:okzatán a vil any·  
óra. A vona t  <•lűrehúz határ.g 
fo várakozunk. ,1\ár  l íz óra negy
ye.,1 percet mulat az ó, a, mig 
Yégül m('.�1kc1.clüd,ik u tolatá-". 
A g�·pkiséri5 jf.'lzőzás>.'.aja adja 
a parancsot . f\'éhány mozgás n 
! izenkel!ediken. elörehúzunk. 10·  
natra zárunk. Eredm�ny: a hu
szonegl' k,csiból csak nég)·,t 
tudtunk fel venni, a kocs:rende
zök elmanHliak a kisorozáss.al .  
Legarn b>b tl<.'I ,g ke::ene varni a 
többi kocsira, de erre n incs ídö. 
A fel nem ve1t eieR'ret csa k a 
kövelkezil tolauís l eherw·-na t  vi
heli e:· este. iredi g  a kocsikra 
��ükse.g- vo:na ni.íöho!. Ros.,z 
munkát végeznek ebben az e-el· 
ben a keloofüldie:, Az elemzést 
ll!,/!JÜTI 1d;,bp11 adliik. de a 4!!/'1-
korlati m1111kat•at tlmurad111k. 
Fékez..k a kxsifv1 du,lót. 

Néhány kilóméter után 
kétórás késés 

Közben meg-lörlént a f.!-kpró· 
ba. ! · r ra készen ál iunk. Terhe
lésünk 167 lonna .  m 'ndüssze 
húsz lengeíy. lf,anyz,k 12:1 ion· 
na. U 1ahb  k:ír a 11épgazdas.iR"-
11a k. l(iha,wa.a,;  nelkül köz..e
k�dteljük a rnnatot. 

V<'gre, t i zenegy óra harm·nc
öt percko1 a Í<!llyJt•l-zö , örü.- szi
n,',t iei l'alrja a zöld. I ndu lás! 
Forga,:munk szégyene. ho.gy az 
induló á l lontú 'túl a:�g n.éh.Jny 
k'lométerre már közel ks:tórás 
kést'sse: fo\y-latJu k  utunkat. A 
telefonpówák grnrs E-gymás· 
uránban m.araclnak m<,g-ötiünk. 
Budaf .ik következik. Sza/Jad a2 
út. Kilenc perc a menet idő, de 
Koaáa; elvtá1s öt perc a latt te
szi meg az utal Cn p : J  anatra 
sem veszi le tek·n1etét a p ályá· 
ró:. a je '.iőkröl, 

A pályatesten pályamunkások 
do,gozna k, szabályozzák. a!ávc
r'k a &índ;et. hogy veszéJymen 
!es legyen a pú va a csúcsfor
galom ideJén. Nagytétény követ 
k c z1k. A bejárat i  iőjelző k it.érő 
i rany1 mulat. C :�ökk.t-n!jilk a se
bes,.;get, Ul'�ürdii : ii 11k az á l lo
másra. Szabó Ferenc fo1 gai 1111 
swlg-á:aitevö szabalyszerűen fo 
gadja  Yon-at unkat. A rnna tveze· 
tö je,enti a hozott e'.egyel. /..öld 
e:vtárs átveszi a 10:,atási jegyzé
kei és hCYaálitrnak a munkáhn 
I nnen már csak száz perc ké· 
sésse,I indulunk, l(ouács elvtárs 
röl'iddel su, adt id.iig és t izenöt 
pe1c-et behozoc1 .  1 1<" fci daljuk 
útunkat Széke,iehérvár felé . . .  

Egy példa csupán a sok kö
zül. Egy ro,;57. �Ida arra. hogy 
hogyan bc nt jí1k meg egye;;ek a 
menetrend vastörvényél. Az ál ·  
lomásnak ana ke:,J 1örekedn'e, 
hogy ezl a törvényt betarlsa és 
minden eliikésziiletr! megi<gyen 
ehhc>z. hoQ"\' vonala · k<i,sé, n-<1 -
kiil, menetien<lszer nti indu ' :ís· 
sa l hagviúk el az ál lomá,t. Eb
b•n se,rít&ék a vonta 1 ,i, do'.=· 
zói a forga lmi szakszolgálat 
do:,gozc\it, hogv ez-.'i,et a h ibá
kat minél elíibb megszüntessék. 
Harcoljunk a vonatok menet
rend s-zerin1 va:C> l,:öz'ckerh�é
•éért. kü1djiink azért, h:ig-v a· 
menetrend végrE' , aslöryénn yé 
váljon hazánk va.&útja,n. 

H O G Y R N 5 E 5 Í T  ,.,,,'}&..fr!�I 
_a � w4dkl-3JiJf# 

V alóság-as k·s stud ióba lé-
pünk: a2 asz.la on mikrofon, 
hangerősít<i berendezés, a [alak 
hane-sz!getelőanyagból késziil:ek. 
A m:krofA1-asz· al fö'.öl't t,é,rkép, 
amely azonban n"m he,rieke!, 
vö!g-vekel, városokat tüntet fe:. 
ha11em á.fomásokat és ,•ág-ány
há lózalol. S hűjsv a ,tudió
hasoni a1 nál ma1 adiunk. a .,!><>
mondó" e'ölt n incs írott szö
veg_ hanem hatalmas papír ap, 
amelven színes ceruzáva l húzott 
v,ma'.ak szöve,déke fut ker,.,z. 
l ii l -kasul. Ebben a !(,s studió· 
ban a bem·mdót „rnet1el lrányi!ó
n.aJ?." hivjrik. s ezek a menet· 
iránvító-szobák a fo1ga:0111 
.. ae-1·!<67non: ja · •·. Tíz i lyen me
,-,ei ir{, nvíló-szoba van éjje! -ltap·  
pa:• Ü7emhen a budapesli igaz
!l'nló�á\! lf.'riilf.'lén. s ÍP-\" e, az 
..azyközpont" á l l andóan f'gye-
1���1 tud i! kí•;'l

"';
i va :am�ny· 

n,· , fuvonal J◊rg-t1 :mat. 
A budapest-ceg!éd-szo·noki 

rnnal menef i rányító'nak szobá
jában Ya11,:runk. 

í.l kocsiforduló leszorítását 

tol kbieltesse. Ezért rend'kivíii kevéshl>é sürg&, szál . ítmányt 
fonll:>s a szovjet mód,si:er a:ka ·- továbbító szere,1vény épéve! 
mazása: a menctirá,.•1!J.ílónak ál- cserélhebi ki, ha ál andóan se• 
:andóa11 kapcsol�tban ke:L /ennie gítségére va n  az áJ :omásoknak 
a mozd.onpve�eto':'�l. _ • azzal hogy e:öre jelzi, mi l yen 

A menet1rany1to kolele;seg-e : . . . , , 
kü:roeni a menetrend betartá- 1 :,,.á)htmany erkez;k, �sz·e to.-a-
sáért, a ,.l(özlckedj ma ponto- lás. ha szabad u ta l b iztos.itta! a 

A meneUrany1tó szobában. Márton József es Ozsqyán Mihály� elv-� 
társak a von�lon futó von.atok helyze�é� tan-ulrr.ányozzá«. hoq.y a 
kellő Időben rendel:<.ezhessenel< az e!eq:yáramlá.s és a személyfor_ 
qalma-t ér-intő kérdé-sekbe.n. A rendkivül fontos menctirányítói 

- /\. 7�5�ös ii:thnl"' rf� - szó- s:zclq-á.!.at kiváló szakértelmet, önt-evékenyséq.et és a, rendl<ívUI bo-
� al meg a hangszórób-an 8 nyolult eseta-k határozott megoldását követeli m�. Az ösz.i tor. 
monori �'ZO'.!lii :,:nt-éyÖ hangja, s q-aloin vérker.nqése áramlik a menctirányiW.<on keresztül. 

Retkes lstván, .. az éíszi Jor[!/1'" sabba11 , mint tef:!1.Wp"-mozga!om vá/la,it sebe<.,,séggel köze edő vo-;on, lef!jo/Jb merretirányítója" m'nd  11 betű jének irotl parancs- nal::>knak. 
címért fol vú vers<>ny vándor- nak kell lenn ie a . zámá1a .  s fsmét föibúg a hang�zóró: zászló 1 ;inak  ie en.J,egi tu 'ajdooo- csak í�y küzdhN a kocsiiordu!ó ,,Cegléd jelenti: a 657-es gyors-
sa a mi.kufon felé haj lik: meggyors:tásáért. Hogya n te: - teher áiha/ad1." 

- l g-en, vet!Pm. jec,:;he'i mindezeket a feladalo- Retkes elvtárs egy pi l .anlást 
J\\ ntha egy szob:i han ii'nc kat? Ha szabad idejében több· ,et az  órára, s a színes grafi-

Retkes lstVán mene-lirányíló a ször véai<>utazza vona l á t, ha k nra újabb jelet húz. A me-
mor.-:>ri &lOl e-á attcviivel. v.,,,..,. l!yorsan� tud határozn', például netre�� berartásáé_rt: !'. kocsi-
esetleg a robozó yonat 111-�- ha célszerűségi okokból szük-sé- fordu,o. megg-yoi-s1l�_sa_ert, . a 
donyYc>zeliive: i s. am Imi � mni aes hogy he 'ylele-n vágányon b,,.tonsag-os, k?rszeru uzemerl, 
donvverető a vonal Yalame'{l< '." ,  ' .· , " . , . .  , . · . 

/ 

s a vasuta.snap,, forgalom tel1e
:í l 1 >'11ásán t artózkod ·k nf.hánv irany,Lon e;n ·':_r�•' en) 1 :. h

. 
� silé�ért küzdenek a vasút dol

p<>rcig A menet-irányító a szi- a:°nnol l�d,a,_ ho�� az u:rem g-ozoi ezen a fJn lO<S ör!>e yen, a 
nesr�ruzával rn_i w, t graf 1k,; ,1 keplelenne va ll gepet mely k menel :rányitó·szobában ,s. 
f'.e(!itség{ye\ vnlósf,gR'al maira is 
a vonalon u1az'k. még-pedi <r né
ha ,•1?-y'dőb-,•n 5 · fi szemé:vvo
nnlon és 1 0-- 1 2  tPhervonarcn. 

N�héz lenne ftls1>rolai i. mi  
,n'ndent kel( t udni� a jci mene'l
irJnyítónak azonkívlil, h:>g1 is• 
mern'" kell az  ntész vona'al, 
a 'eJtviswnyukat. az ívekPt, 

,az al !orrp�ok v 6giITT1J 1,i 'órn•:ít. 
a vú 1 tö at. a �/2prk fe!jf'�íV>kti
pf'"ssegét, a vonarok �zú'.iJi1má
n 1iit  

- De eis<isorban személ yesen 
ke:; tsmerníe val;,mennyi á i 
lomás iszol�á laltevöjé-t. ismern'e 
kell képes,.égeAet és ;_gffi hasz
n:,s személyesen ism.,,rn1P a 
mozdonvvezetőket "'· h�y tud·  
ja ,  me'vikük1 e !,ehet számirnn . 
ha - mordjuk � 11-l!Q"yobb se
besst'ggel kell ádv'nni„ swrr+ 
,·�nyél ee:y·egy vona:�7akaszon 
·- mondja Retkes elvtárs. 

Hányszor múlik egy·t'Q'y rako· 
mánv pontos hl'ábbírá.sa azon. 
h ,gy a tehPn·onatoI két sze· 
mé'. yvona t köú k,:>l h("Szorílan,. 
[ lyarü:ior a mozd0n yvezet&nek 
egy bizO'Jyos mPgad ir t st>besség
l�rtását kell válla 11 a. l'eh<>f!Y a 
nyomában haladó s2t'l!lélyvona-

Dolgozóink a kocsiforduló lesm;tásárnl készülnek 
a Nagy Októberi Szocialist:a Forradalom 35. évfordulójára 

'\"éhány hé' mu:,·a tinnep' k csöl,.kffiti. Barta Józ:'Tl ,a Sze. a v !ag dolgozói " l\:agy 01<,ó- g-edi Va-sany.agja,·ífo OV-ben her· Szoc'a",t,a Forra da:Om .35. 11�1.ikovács. Ké,l.a'[':1 br'g-ádjá\·a! é,fordu!,\;á A n�rnzelközi pr,>• val al ta, . hogy októberi ten•üket •hrla .n,  l"gn agyöh'b ,ina�p.:!J-. 1 00 órhval korábban i�ie,,.,ii< be. 11ove1r.b,'r 7-re ké�zü"nek Y.asub . :\ sok-sok pé!d,a kfüötU k,iemelsaink L g� ké,ziil ne:, do'.guzó,n� k.ed'ik Na,gy,kanlz'Sa ál lomás for a,z évfordu ',; mé:tó módon va · í ga :m, ,  vonat,kís-érő <' · k�rc,kemcgiinn�p'.{·sére, hogy vál "·a ·á - de:.mi do:gozóin.ak f<.aján ' ás.a, wl<la t t<>e--znek a ko:,iiorduli\ :1me'yet Rákos, ,e',v-tár�n 1 k  is mezgyor,ítá,ával összdügg-ö IT!<>gk;;l dlek. A kan,z,a,i do: gofo;ad,1tok maradé'.d.,:,:in  e·�'égzé- zok vii l ' al tá•k, hogy a kocsiforsére, a t<'n·bcn c:manadt do.go- duió meggyorsítása érde!«:hen a zók arra, hogy tú:le!je,itik ler- �oc:;,:!1artózkodá;;i ten--et 94-röl viikeJ, m íg más<!� a legkü' 'i,n. 96 száz,a,lékra te:j .Hik, ug-yanfé'ébb mndon. de mindenfé:�- akkor ,a 1ehervonalok á l 'iagos k-éppen a z  iísz i  c•úcdorgalma-, terhcl..!sét a tervszámmal szem,segí,ö:eg, •karnak ünnepelni. ben 6 száza '.ékka! 1ú teíjesilik, 
Ezt b1z-0nyítja pé.dául a Sze· az ál':i,grys rakodási ;döt ped :g  

ged·i Fűtöháznál Jánosi József 15  sz:u:Jékkial csökken-.::,. Xern mozdon,Tezetö \ t1 ... é' ;a, aki f�lecfkeztek meg a m-e.:1ie{rcnd-javítástó! javításig 12.000 ki lo- szerinU inditá.-,ról sem megméter futá·i tervét 15.000-re 
I 

fog<ad:1k. hogy „ te!ie:.V�n.atok eme,), széntak�rékosságát 6-ró: á-l!agos ur.azás,i sebesség,ét ,s j a.-8 __ sza�a- �kra f�_kozza � üzem:· víLják, mégp<.'dig 1 . 1  ki:omélerkö1 heg,el J 5-ro: 1 2  szaza.ékra rei. 

Al/KI TAINIUIL�'el� 
Eredmenyek a Keleti-pályaudvar múszaki kocsihivatalának továbbképzo kö�en 

M'ntegy / ''.évvel e,e·-- 1 1  kezJ. A !•ap.a.sz :u,:.a:  ugya'.l·s a.zt mu 
ték meg- munkájuk.a ! .a Ya,sú!ná !atta, hogy lct·hn,ka,i min imum-a miistaki tO'Váboképzö körök � ;z, _g-á'.< :ete�·éhez k ,1dott fii
E ri.h-;d fd-3 a ·�.a mi:lr:s igazo- z-0teke-t :1 m1m'.iáb·ll fáradtan ha. 
ast ny�if .  m:J yen rendkí\'ii: ;,a t-éró dolR"ozt;\ n:!m na,'7von 

hasz.no_.;, hogy -.:za\ ,zerveze:iink íor�..,,'j (;,k Ps kev�- t i.anu'.�13k, 
a párt -egitsé;.. �vel étrehozta .\ cél az. hogy .a te::hn:k,a i  mi
a -tov{1bb\épzi5 köröket n'mumo'; .a ny.Jgát a tovúhbh�p-

J:.i példa, i-rr• a Ke:e\ i -�á:yn - ző_ körb�n tanítsák a do'.go
udvar 1\líiszaki Kocs hil'atalának zokn-ak, 1gy mindenki köm1y-,n 
lo,·ább•képző köre, am�:)  múr el sajá t í:1ha tjru a t0'jes lra,na.nva 
eloo tanL,iyamán szép eredmé gol. vi szon ' a tová bbképÍé,s 
nye-ket ért e!. 1\1árciusban 56 rt!-.zveY6! ·"Z ÍY'C''-�bben krnu !11.'.lk 
rJszn;•,·5,·e-� incJu:t : i1 a miisza- é5 nie-m morz:<,o!ódn1k l,e. m�r� 
ki lol"áhbképzés. hétr;; ,;s ,zom a l,anfo:yam konkrét eb. j a•l,,,':,t 
ba,: kivé:e·i've' nap' két <ir�ban. o. t lebeg eliítfok a techn·kai 
a következő t.antárgyak'.<a::  rr,:n.imum-v,zs<1.ik le,tétt".e. Az 
marxiz.mu� ! ;1n :n :1.mu ·, �zámtan .  e:sö tamiot v·ani e'.vég-zése utan 
mértan. fz •ka, ,�111 ,a .  ta:-•mo: ó- m nd az 5(i r.é,zvevö letette a 
g-i,a, óZEkm.ai anyag- é .;; g-yarta "'- k•c+in : 1.-r1 1 n 1 inimum-,·i1.saá t. kö
i smert!. :-.zakra'jz. s :1b. A tanfo- zül ük 1 5 o'.} a-n Jó ered�énn,-e'.. 
· ,-am résZ\ e,·öinek a �2.aksz.er- hogy nyomban 
,:net d i jmen·es.cn bo,,s:1,:ott ren- m:igasa,bb bé,(categ&rl.il,a 

sorolták öl,et. 

.szah-nájában ,a,z <d&�bb 5zakmunkásnak is, mert ak, ,lanu' Jobb muru.kája, révén nemcsak n�gyobb megb<,csülésben része-5u 1, hanem többet is kere,; teltá t jGlbb é:etet tud biztos:fani ir:-aga!'�k és_ cs,a : ádján.ak. Egyéb lrjh�tö�eget 1s nyujt az e:öre:ia.adashoz a müsz,a ki toYábbhóµz�c.:IJ.e.n ':''a'!ó ré�zvétc-: é� a ,t�hn<1ka1 mm1mull1-vizsgá·k lctélf.'le. P(;d� erre Molnár 4. lstYán &1szta 1os. :a'k i t  éppen kitünö viz:s_ g-aeredme,nye rén',n míivezetől tarno ramra küldtek. 

dt"� ke-z..!.;.:re l a�3zcreket. i\ 10-
\'i: bbkép,ö kör .szaklf, rg, a inak 
e:iíadi.súl a Koc.s-ihiwitaJ mii
!->Z.ak; ér,.el m1iségénck do:-g-0zü; 

. ,\ _l(e:t:,:,;.pá lyaudva,r .\\üszalci I,=in,va:ia-. ában jelen'.eg .a má-�_d
_-
k_tov3:bbkép�ö \anfo'.yam fo

rl 11' 13 reszvevüve .. Ez a t,1n. -�1?'Ml o�t.?�� vé�tl-vcl fejeződ k  be. �,ore,. �thatol.ag sz'n,én J� eredmennye,. 'Erre e:1,0-ednek kovet�ezfe!n: ,a már m�grl:ezdett v12sgak. Eddig 20 rész\·evö leNe _le a -te�bn :ka; m,n muni-Rocla E:e'. mázo ó pé, diolu · .a J\' v,z,.ga t, __ _ a hon,a,p v,égéig pcd'ig liérk.aiibzóriából - az V. k.ate· .-nr ker-i- _a lGbbi�kre. '-:oy('n,. góriál á lugorna -- eg-venesen a hNben ÚJ ta,nfo;yam kczdöc:,:1,. Vl .-ba kerii 0 t és rír,a,bér,c 2.% Hamarosan száz, meg sz:íz ,,., 1• 
iorin lrcil egyszeriben 3.69 ro- gas�bb . _képes_ilés�. nagycbb r in,Lra emelikiede!1t. BéJwj, Antal s��ktudas_u dü,gozoja lesz a 
-36 t'\'i'S l akatos :i JV.-bő' ug-yan !,e,�IJ - pa!yaudvar .\\űszak: Kocs,ú a \ f. bérk.at,e,gór·áoa 'i<<-'• cs,h,rnlúínak, a kik löbb � rült l �y iga.7·,:o�ott be. ho�y 

l 
jobb munkával tudják segíteni 

�rdeme� tovabbl«'peznl e maga, l!lZ &u forgalom ügyét. 

vá ;J J l ták. 
A Mr munkájának eredmé-

nye.«égét fokozt,1·, hogy 
a néiryhónapos tov�bbképzö 
tanfo'.yamot összekapcsoltá.k 
a technikai mmrmum-vizs-

irák letételhel. 
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Jó és rossz tap;zsztalatok a művezetők köréből 
A művezelok nem a lökések tó részlegének művez;�öje. Ta- müvezelöjiiket. noha nem vol t haJcsátaj több,;, hanem a szo- ,·as,z;;d még a mozdonyszerel - e:nbö hibájukkal ,szemben. A cial.sta terme.és legközvec!� dében do1 gozott, mint szakmun- rn:koncát::m fiatalok egyizben 

nél>b irányítói a mühclvekben és k-'s. onnan emelték ki jó munká. mcgindítoM,tk egy újO'l1nan el
fontos lényezöi az ötéves terv •ja és srnrg,:( ma juLaimául, ami- készü l t  gépkocsit anél kül. hogv 
megvalósítiisának. Eleinte elő· kor a ki�mo!oro-ztli:y mcgia'a- erre engedélyt kaplak volna . A 
brdui.tak hibák, ezc:,nek k•kü- kul t. Az új ontály új műveze- do:og,�ak i}a '.eset lett a vége. 
szöbö'.ése cé!jú-bó! adta ki az 

I 

tii;e mé:tónLl'k bizonvu ' t  a b,iz<i- ,\lás al kafomma,I a munka•idö 

A fegyelemlazítás nyomában 

el mu1t é, ben a m ,n:sztertanács lomra. Tú:nyomórész!I fiatal la:l t „jálékból" 1-.-.a r,biddal !öll-
és a SZOT ismcn,tes határoza- · • ·r,vik•• adr:k ,1 keze alá ,  tötfek megi e-gy ka111I1át és meg-
tát, amely megszabja. mik 32, k o' yanoka l, akik . ei>r.en arz eszten- gyújto!lák. A f,ókokban rendet
a jogok és kö,ciességek, ame· d >nen . sz�•badu, l�·k. s nemcs�.k !enül, egymás hegyén-hátán he
l yek révén a mííve-;R�1ök, a do,1 - sz-a !,m_anJ-cb.1n vc.i-ak m�g!eheto. vertek a- sz•�rszámo'k a,z élelem
J?Oz.ókra támaszkodva, ei•edmé- seri 

1 til!l?r�z.ta !a: : :,a
,
-��k. de , a f�- me! ö-5sz.ekeverve, a mífueiyré· 

n yesebben vehci·ook részt a ter- "' • . ..,,. · •I ',  ha e·, a?on a l l ta .,. szek pic,zkos:i.k vo'tak. Hidoégi 
me!f,; növe'.écébe-n . A mur.k.a .i,zonban !iamar m�g. e1vtá rs kem,ény kézzel ,  példás 

L · , 1 h Javult, mert f-1,daeg, elvlam sziaorrnl ul van bünlelés.elret sza-aS5u,,. _hogy�_n a akult a ely- L,.o dha t•l annak bizonyu,t az boM ki, arrie'lyel helyreái ! ítotla 
ft a vasuli 1:1uht��ekb;n a ,h�- ok;·J liíshan. E:-mék,f'. eg és gya,. a műhely re-ndjét. Ma már nem �rozat . megJelen",e .?ta e.te . !  k,r'.ct. :,a,:; is á l : andóan képezi fordu1na,k e'.ö il yen e.,etek. Hid-tobb mmt eiry esz!endo a latl rész:cf'.ének do:,gozóit, s nem- oJgi elvtársn,ak ,a fe;,ö szer.ek-

u.· 
t tt "·e' csak te,:l1m!óg-:,ai útmut.atáso- kel, a párbzervezet1c>l, a sz<ik-llKI nem ll C Rla�fü:1a !m-t ad nekik, hanem új munk>a- szervezettel , a, szak.swl gál at: 

a minisztertanács határnn!:át mód,zer,kre is Lanít, ja, őket. Tu- veze,iikkel va,ló együttmííködése 
dá-á

. 
hói b ·,,.:'.,e,en tel ik mert 

I 
is •u\-hmnőrnentes. Igy könny� 

.. 
n 

A Landler Jenő .Jármüjavít6- rr.a�a, i:; ta:iu;: az á! t,a:· irnos gé- f;'"'!
1h 1vé vf' ·k. hoCYY ré.;7 1ee-e 

ban a pártszer\'ezet és az üze- részel; i-eclin 'kum esDi lia9oza tá- á llandóan túlteljesíti tervét, s 
mi bizott'sá11: sorozat )s meghe· �ak h1q:o •Jévr,; ha,l 'gatója. A 

I 
szep,.,mberi terv,eljesíté:i.iik e:l-

szé,éseken do\g-ozta íel a miíve- Ctr gozók ham-3r megszereMék érte a 1 1 9 száz.g!ékol 
zetökkel a halá1ozat egyes pont
ja :,! s azóta egyre többen fej 
lesztik szak!ud:isukat, resztv0sz
nek a munkaverS('nyben, a Srta
hanov-moz_g-2•!omban, egyrt> 
eredményesebben biz'osítják a 
verseny műszaki fr-:,'éte'eH, ne
vel ik, szakmai okta tásban ré
szesítik a d :,lg-ozókat. Alta lá
ban e'.,eget tesznek l•ehát köte-
1-ességeiknek, de még mindig 
,sok � panasz, ho·gy . 

nem érvényesfti� eléggé azo
kat a jogokat, amelyeket a 
munkafegyelem megsz·tárdí
t ására, a mühe'.y rendjére és 
a munkaügyi kérdések ren
dezésér„ nyujt a hntároza1. 

Sokan l iberái:san \:ezer k ezeket 
a kérdéseket. 

fonlí!$!:ililk ncgrohb gond.,t sztalianovisttffk 
ntvelésrire a Miskolci JKirmiijavító/;an ! 
EJ.?"vre több szó esik a Szta 

hanoY mozg-a/om lcj lesztésér,i l , 
annak fonlossá1:áról. A iárm•i
javítóban az okleveles szla11a
novisták, mint például NaJJ.y 
Géza. vaJ.?"v lsfoánkó Károlv fs 
a többiek munkájukon kere:;z. 
tül adták lanu jelét annak. horr,· 
méitóak a me1Z!isztelö sz1ahano
vista cím v'se1ésére. A vá! !a lst
vezető,ég- azonban nem fop-!1l
kozik  - súlvának meg-felelikn 
- sem a mo1.Qalom todbbf.'i
léid 'sével, sem a sztahanovis
t:í t.:J.s1 

J\\inrlössze csak 21 szta-

hanovistáiuk van és ebből 

csak kettő jelvényes. 

helyes: meg- kell válog-a tni az 
érdemeseket. de a tcliesítmé
nvek mellett e'siklani naQyobb 
hiba, mert fi'kezőleg hat 

Javítsa meQ munká ját az 
üzemi bizol(sáJ.?"! Ellenőrizze 
rendszeresen a- vá l la latvezetési. 
A szakszervezeti biza lmiak. a 
mííheh·bizotlság-ok vezetői fo,i-
l a l ko7.Zanak ee-vénileg- minden 
szlahanovistáva l .  Ha nincs ez�n 
a téren ke"lő tanaszfalat. Úl!V 
szervezzen a vá!la la!veze!és és 
a szakszervezet közösen tanasz
t.a la lcserét. példáu l a Szoln<Jki 
Járműjavítóban, ahol néoszerií
s ít ik a sztahano\'istákat. HZ 
üzemi bizot!sá!! rendszeres.,n 
eP-Yéni!Nv foQla 'kM•k n•lük se
gíti őket kezdeményezéseik 
meg-va lósíl{1sáhan A két rn,í
helv leheifüép-ei azonosak. azon
ban a vitl le. laivnetés és a szak
szervezet munkája merííhen k,i
!önbözik a miskolria�étól. T:1d
iák azt. hoo-v a szlalrnnovis1ák
kal való lorrli1 'kozii< eg-vben st,-
1Zíti azt. hop-v /ö.l�k dn/11'1,,i 
eme!l!<'dien fei a szlahano.Jis/,ík 
színvonalára. 

Az újságíró utazik az omzág
ban és sok mindent lát .  Lálja a 
becsületes vasutasdo!g-ozók lel· 
kes. óramíipont('sságú munká· 
ját, a kocs:.fordulúidö lcszori tá
sáért vívott kemtény küzdel met. 
Látja hogyan harc.,lnak a gyö· 
riek az iparvág,u1yok mi,net ·  
rendszer inti kiszoi g-á!ásáért, a 
szolnoki.ik a gurítás m<>5l'gyor
sítás:íé1t. a miskolc:ak a kocsi" 
tartózkodási egys<égidő leszorí· 
,ásáérL Az újságíró lát azonban 
egyebet is, a hihákal, a hiá· 
nyossá11:okat. Nag-yobb-kisebb fe
gyer mezel!:en,égd, nem1örődöm
séget; az utasilások be nem tar· 
tását. A jó �s a rcss7. mét lege· 
l ésénél a serrenyö fehél'enül a 
jó :>!dalára bil len, d-e szükséges
nek ta-rt, juk megmutatni a rnér
'.eg- másik serpenyőjét is. 

f':éhitny nap tanuisá,g-áról 
szóíunk m·,st. e'öttiink e jeg-y
zetfüzet vádoló feljegyzésekkel. 

Pili�en r:mcn ki• ilái�va 
a ba;árati jebö 

Ao. 706·os gyors már Pi'is;g 
;s késik 11<'!1á11y percet. ez a2on
ban a kisebbik hiba. A moz
do•1yuezető lefékezi a uonalot, 
lépésben halad. Mi 
törlénl? Nincsen 
kivi/ágitua a be
járati ;etzö. A moz
donyvezető végül i,q 
kélsé.aet kizáróan 
megá:/apitja, hO/.[b 
a ielzö szabadrr. 
till és felgyorsít. Történhetett 
volna baj ,s. Nem történt. O,vc,n 
kiló szén és néhán_11 percnyi 
újabb ké.,és az ára a fegyeúne
zellenségnek 

Az mo es \Cnat fü• ö;e als1ik 
Ceg-!s.'den bcl a ad az 1 770-es. 

A fűtő k',könvököl Ez rendben 
van. Azonban szeme lehunyt, 
sz3bály'>&an horkol. A szom

szédos v{1 g,í nycn 
á lló  vonat u' azó
közönsége ezt meg
rökönyödé<seJ l átja_ 
Az utarok közül 
valaki megkérdi: 

1 - ,\\i a fel.,d.ita 
1 � ·nnek a (iítíí11,·k? 

- Semmi, - adJa mei:; a 
vál aszt egy nyurga .fiatalember. 
- Amíg a , másik ffüö tüze:, ő 
pihen 
· - Nem éppen így van 
javít ja ki egy vasutas. - Ha az 
�gyik fűt.  akko1 a másik figyel. 
Ez 2 le.adata. 

- Hát akkor 
gyelherne. 

j.obl>an is f i ·  galom és vontatás között. A21 
áITTomáson csak a géprevárásról 

Az újság-író noteszében sok a 
feljegyzés Kisvárdáról. Nézzük 
csak meg köze:ebbről. 

Mi történt 
a kisvárdai 37-es őrházban ? 
A 37-es vonatje!ent-ö öritáz. 

A vonat jelentő őr szabályos visz.. 
szajelenlést kbr az 1791 -es után. 
A kisvárdai forga'.mista dühösen 
rárivall: 1 

ma-;á�\ 
az

Va��
b

f!� 
lán egy spicli van 
ott? 

E:zekután kíván
csiak voltunk arra, 
hogyan megy a 
mun1<a a-z állomá

son. Erről lehetne jót is, rooz
szat is mondani. Ezúttal az 
utóbbiva! foglalkozunk. 

,�. �élnek, a fűtő-

�::vrr��
sak 
t 

versenrtáb!a azon. 
b.ln mind a kettőről 
beszél és azt 111Md
Ja, hogy a teher• 
vonatok menetrend• 

s.zerlnti indítása 34 százalék, a 
szemé·lyvoru:foké pedig 84 szá
zalék Gondolják meg a sre
rencéekt 

H'ányzik az öntudat 
E1<crben is rossz az egyii.tt

müködés a forgalom és ;-von.ta
tás közört. Nagyon rossz. Al• 
lan.dó je;enség a gépre· és a 
von.atrauárás. Kar 

sai Já:nos mozd
. 

ony- IJ .. 
vezető 13 órát várt 
vo.�atra gepévcl 

�

· 
Mikor végre kész 

A kulcs!11lí diís volt a vonat és
� Az &öjelzcm csak egy lámpa hívták. akkor ki-

ég. Kellő talán luxus? Az l-es jelentelle. hogy nem ' 
szám,í örhelyen a vá.tóőr tele- tud kijártú, mert az egyik kenő• 
fonál. szelence nem működik. 

A kulcsok számát Az i'yen kis hibákat az ön-mondja be. Kezé-

,

. t:i rudatos mozdo11yvezeló/1 maguk 
ben cigaretta ég. 1 t javítják meg, mégpedig igen 
És hol v.uiru:rk a " rövid idő a1aJli. A 13 óra nern 
kulcsok? Azokat -� volt elegendő Ka.rsai számára? 
m_ár bet.ette a szek- : Ogylátszik nem. Avag11 az idő 
ren ybe. I me az _ Cetegendö lett volna csak az ÖJl:-ilqen gyakorlat a U 1, tudatta/ van baj? ' balesetek. kulcsa . . . M 

Kü'.ö11ös módja a fékezésnek A túra véiJe 
Végére értünk íitunknak. Még m nd'i:g Kisvárda. Kü!ö· Tura állomáson a jelzők sza• 

�ös za j üt i  me� a� ,degen fülét. badra ái lnak. Robog a gyots, • \1 okozza e banto hangzavart? •d  1 · e1  1-' 'k �'éh ·  A bi atás köi,l>en nem fékeznek ma 1 ,irt en '"e ez. " any 

,_ és nem használják :s?mag az �t·as_ok 
• o . a fékd-•.

1 

olebo hoff. M, •r 

�
' --� helyette sínekre na- · ,. . tént? Ijedten hajol-

\�· kott kövekkel, !ég- ' nak ki az emberek. 
' 1 �- l·adarabokka:l . igye: Semmi sem történt. 

keznek 1Tieglekezm „Csak'' éppen a 
, .,, 

,,.
�. 

a kocsikat; Ez � • · forgalm'sta nem 
, , ?kozza t�hat az [ölt ki jelzést adni. ektelcn l annat. Csat<t�gn�k a

zt
z A fenti példákból, tanuljanak frtközök. sírnak a kOOS1k es a mindazok akikre V)natkozik. És r'kol_tják: tö,l>b kímé:etet. �Jun· szívleljék ' meg azok is, akik ki· 

kacs, J��ő . t?latasv::zeto�� ínáratltak a tels8ro'.<á&ból, de 
a�o�ban ugylats�:k vatta van a ugyanilyen súl yos; v,agy még fuieben,_ ne_m .�allJa m� a ko- súlyosabb legyelmezellenségeket csLk n yoszorgu panaszai köve; nek el. őrködjünk éberen 

Smencsétlen egi üttmüködés a forgalom biitonság,a fe;e<tt, 
védelmezzük a dolgozók életét, 

Szerencs. Ezen az állomáson rest; ép&égét, a ráokbízolt nép· 
nem jó az együttműködés a far- va11:yont. 

Itt van pé' dául Kiss Mátyás. 
külsős m(Í\·('Z)ető. a movdony
osztá l  y Jesze1dő részlegének mű
vezetője. Szakmailag jó; kép
zett vezető. aki most :s ál lan· 
dóan fejleszti ludí,sát, a 
sza kma i tanfolyamokra e'.jár, 
ami t  tanult, i g-yeksd; :ítadni la 
kafosa in,a;k és segédmunkási1i• 
nak, arra is gondot fordít, hogy 
do!g-ozóinak jó munkafeltete'.e
)rel biziosítson. /\ munkafeyve· 
lem megszilárdításában azonban 
gyenge. Az elkésőkkel . hiány
zókkal szemben e:néző és ritkán 
él azzal a jogával , hogy a fe
gvelemsér!ökre, vagy a munká· 
jukat gondat:anul végzők1e biin
tetésl szabjon ki. Azt szokta 
m:>ndan 1 : ,. Ugtt tekiatem részle
gemet, mint er:m nag,, csa'ádot. 
amefoben szép szóval többet le
het elérni, mó,.•u sz'gorúságf.[al." 
A s'Zép szavakban meg-nyilvá -

i\ vít l la lal vezetö<ég-e ug-van 
rendszeresen ,•ezeti a7. okleveles 
szlah:inovisták eQyéni lar, j :it, 
azonban a jelvénvre való fel!�r
jesziésr/íl már meg-feledkezik 
Naf.[u Géza többszörösen iu1n l 
mazolt okleveles sztahanovista. 
láng-heg-eszlö például már az el 
mul1 é\' novembPré!öl 1 86-2 13 
százalék között teljesíti á l l an 
dóan normáiút. Va1Zv /stvánl•ó 
Károly [vheg-esztö, aki a mull  
év októbere óta rendszeresr·n 
1 60-200 száza lékot teljesít. ,\ 
második vasulasnnp a lkn lmiiból 
naP'vszerű tel jesílménve1ért ,.lú
váló uasutas"-jelvényt, és a v,,!e 
járó 1000 forintos pénz jutal
mat kapta .Mindketten és 'llé2' 
többen érdem szerint jog:osak a 
s-zlahano,•sta -jelvény viselésére 
azonban a mühelv vezetösé;re 
nem terjesztette fel őket. szta
hdnovista jelvény eln re résére. 

A m isko'ci mílhelv ,·Netös�ze 
az ilven hibákban. a, üzemi hi 
zotlsáQ a hiám·os el "enörzésben 
keresse a terv t{t l s1árnvalás:í 
nak akaclá'.rnil Például az,. 
hog-v a kocsi-osztálv do!Q"ozói 
az a lkotmánv ünnepére kezde
ménvezelt versenvsz akaszb,111 
\'ii l 'a lása ikal csak e1Zv•é1Ztel je ,íi
mé1wben válto! lák \'alóra. a .J o 
rab,zámban már elmaradtak. A 
sz>!,ahan °v1s!ít 1,. az iillfm dolg-n
zói fiQwlmél a Í-'g-fejlelLhh 
szoviet munkamód,zerek bir:o
kában irándls:ik a tervnek min
den rés11p'(,ben val,í tel jesí é
sére. a Rákosi e!\'lársnak adott 
szó betartására. 

„Az államigazg atási dolgozók 
nuló puhaság awnban már 
többször adott a ··ka ' mat le-
gvelemsértci.0ekre. kü lönösen ami  
az ig-azolatlan hiányzá50kat és 
ké$éseket i l ' •1i .  A részlegében 
fol vó munkaverseny megszeive· 
zésében is hiánvossá17.ok t apasz· 
•a lhat'ók. A szervezésben nem 
elég aktiv, n yi'.ván!artásaJ hiá
nyosak, sokszor az események 
után lai! hg-, az osztái wezefö
nek küldendő írásbel' je'.entése
k"t is cs·a k  többs-tör' fiO'vel,mez· 
tetés után kés?íli el. Versenv-
swrvezési mula,s·;t /is.ainak lö 
okát abha11 l á tjuk, hegy 

a párt- és szakszervezeti 
funkdonáriusokkol nem tart 

suwos kapcs,olatot. 
A mul asz!á,sdka t igyekszik a 
bizal,nira ltárílani, holott neki 
kd!ene a vá'.:•1' ások !e!jesitésé
ről á.'andfon tájékoz-tatni a b:
ui: mi!. hogy biztosítva 1egyen a 
verseny ny: lv�nosság.i. Ez 4:zon . 
ban nem történik meg, reszle
gének versenytáblája nincs. 

Hidvégi János jó példája 
Az BsMki Járműjavító műve

zetői ann.akidején három érle
kezlet"'n tárgya! lák meg a mi 
n 'szkr!a111á<'S hatftrozatát, a2 
osztálvvezetői értekezleteken p�
diD' m·ég most is :L :,sndóan n,ap' .  
re;den·-szertcJ:>eL Jelantf'sen mei:; 
is javult a, he'.yze! a�. e:mu!_t esz. 
tendö foh,.,1mrn a muvezetok le. 
lelGss-égvállalása, . köle!ezett-:_ég
tel,iesíl·ése fokinte[.eben. Leg1obb 
hiányosság itt' is a munkafegye
lem megszi lárdíl,1s,íhan !apasz
ta!ható, de m:•nd több olyan 
művezető akiad, a•kinf'k mühe-
1 yébcn egyre jobb a mun·kafe
gyelem. 

Ezek közé !Jaliozik Hídvéa, 
,János, az eJ.?"yedi gépg-yárt'ss 
kismotorosz ! {1 lya vAg-ány�épko
csi és pályafonntartási gépgyár-

a vasuta ok harcát a legnagyobb szeretettel és figyelemmel kisérik" 
A Közalkalmazotlak Szak- a jövúbevi hetenként fo1< megje. !tétre egyre ertdmérupeblnn 

szer\'ezcietÖJ kaptuk a ú•tmi. Szakszervezetünk elnök- tükröződik a t•asutasok érdekaé-Az ellenorzés hiónya következö levelet: sége és szerkesztöbizF>ttsága delme és ezáltal egyre lehelöb-
A vál lalat vezetöséQe lel ü!e

tesen, sablonosan ke1.el i  a szta
hanovisták, a Sz!ahanov-moz
galom ügyét. Az üzemi bizolt
sáQ sem el lenőrzi a vá l la latye
zetés hanvag- munkáját. J\lée- kc
vésbbé fog-la lkozik a sztahano
v isták továbbképzésével , a fej · 
leltebb munkamódszerek á l la l ,1 -
nosílásával. Az év eleién m �g-
kezdett Sztahanov-iskola lemo, -
zsolódott. A lemorzsolódás okát 
elsősorban a do/1:ozók érdek:e
lenségében. a ,·á II a: atye<zeiőség 
és az üzemi l>izoltság: hanyag 
munkájában ke)I keresni. Az is 
bai. hO!!V nem szervezik a szta
hánovisták tapasztalatcseré iét, 
aho l átadnák ú j munkamóds�e
riiket. Az üzemi bizottság- n°m 
ellenőrzi azt sem. hol!V a méi 
szaki vezetők. - a sztahánovis
táknál vá l la ! !  .,oédnökséa" ri
mén -. seQítik-e az élenjár',k 
mun·ká iát. - Tapasztalatunk az. 
ho!!V hár pap'ron véclnöksée-el 
vál la l lak. de köteleze\tsé1Zeikel 
nem teljesítik 

őröm.mel értesúltiink arr,jl, naf!,y fig11elemmel és érdek/ö- bé válik, hogy a vasutas dalgo-
déssel kísérte a multban is a zók a magukénak érezhessék ho.ll,t/ a „Swc,al,Slll Vasu,ért.. ..Szocialista \lasutért'' szerkesz· s:za,klapjukat.. --------------------- tőin:ek harcos munk�ságái, Az államigazgatási dolgo,tók, amellyel a vasutas dolgozók P9• a mi szakszeroezetünk Jagjai. a 
/itiko,i és szakmai neveléséb.m felszabadtdá.s éda a 1.egnagyobb szüntelenül harcolua, jelen.,íís szeretettel és figflelemmel kísérik eredményeket érlek el Azok a vasa/asok hurcét,I; a szocializa szerkesztési munkamódszerek, mus építésében és ehhez kiilö• a��el�ek 1: _ .,Szoc_iali=ta. V1;s• nösen a t.unácsok . von.OJ/án igyiULl'rt hasa�Jatn tuk;oztek pa, • keznek segítséget nyujtarú. A tunk, kormanyunk es a_ �fO! mi szerkesztöbizo/lságunk sok határozatainak lu:mkret,za.fu,11/ sikert kíván a Szocialisia a .  va.sula�';k mrmkaterülel�re: vasútért" nyomdászdolgozóinak peldamuta oak voltak a .. fobb, \ és szerkesztőinek a !,et; megszakmai lapok szerkesztöbizolt-

1 

jelenés alkalmából és bizJos aó. 
sáf.[ainak számára is. A •. Szo. ban, hog11 ezzel az új lehető
cialisla Vasutért'' hasábjain a séggel harcos fegy,,erfársunk 

Segítse és becsülje meg a d!· 
la la!veze1és. az üzemi bizottsiie
az élenjárókat. Foe-l alkozzon a 
sztahanovisták problémáival. 

Miért késeU Petővári László 
sztahanovista jelvénnyel való kitüntetése 
Dolgozóink újílúsokka l ,  UJ végez ellenőrző munkát. Az ér-

mun,kamodszerek a lkalmazásá- dekessége az ügy,wk az, hogy 
val küzdenek a sztahanovista maga Pellfoúri Lász:ó az OB 
cím einyeréséért. A szol gálati elnöke júniu; I óta. Mil yen le
vezetők kötelessége a sztahano- het ott a mull'ka, a Sztahanov
vista szintet e lérő dolgozókat mozgalommai va l ó  törődés, ha 
fel terjeszti sztahanovista okle- az üzem.j bizottság elnö:,e még 
Yél, va.gv .;.i,taha�m·ista jelvény a saját személy�! ér'n!ő kérd<'s-
1-ső, vagy fl. fokozatára. l>m is megalkuvó á l láspontot 

A bürokrácia édestesi\·ére az íoglal  el. 
ellenség-nek. Egy gyökérből láp- Hbás a Vasutasok Szakszer
l á lkoznak. Ezt láttuk Petőuár; vezetén<>k központ ja  és a Vasúti 
László a Landler MűYek szek- Főoszlály Sztahanovista Osztá
rénvlakatosának esetében i s. lva. men ellenőrzése1 k során 
Petővár; elvt úrs még májusban nem törődnek azzal, hogy az i l 
elérte a l l . sztahanovista jel- letékes üzem, szol gá:ati hely 
vényre való jogosultságot, azon- időben lelterjeszli ·e a sztahano
l>an Kiss elvtárs. az üzem szta- vista szintet e/ér/j dolg-ozókat 
hano\'ista felelőse nem sQlkat kilüntetésre. Szep1emher 12-én 
törődött a felterjesztéssel. Fiók- ismét a lkalnm lett vo: na erre. 
jában .,fe:ejti„ 

a sztahanov's- A szakszen·ezetből \'árköZi elv
ták neyeit és hanyagság-a kö- társ, a Vasúti K>0sz1á l y  Szta
ve!kezlél>en csak augusztus hanovista Osztá'vúnak elöadó;-
26-án terjesztetté� fel Pe:öváril va l brigádmunkát végzett az Lea11en. biiszfle az üzem veze-
a 1·e1vénv e ln"erésére. üzemben, de be:enyugod,i\t ab-/őséae. minden dol!lozóia azo!,- , 

ra, akik rendszeresen ;:,/- Ebből az is l átszik, hogy a ba, hogy a sztahanovista moz-
ezárniia!/é!fi normáiuknl. /liifö,iö- Landler /1\űvekben sem a mun- gaiom fele:iise szabadságon van. 
sen az o!tian élen,árókra. a:,•k kaversenynek. sem a Sztahan_�v - :

1
;z_ il_\en_ bür?�r�tikus /'S .';1eg--

150-200 százulékos telies•I- mo-zga l0mnak n incs gazda1a. a ku,o _ugvn1,ezesek iral<;l tak . a 
· 1 bii<zki:lkednek. \/a- Sem a pá rt.szerve1..et, sem a· dolgozol, versenv!endule(et, tag 

m. 
e
wu,he 1 , 1 ·n l,o�v az 1·izerii szaksze···Vlczet de még a v,ill a, beret engednek a szoc1al demo-D'VOn e v e e . � . . , . . . ·, ·t . k 'd  

. . .. 
bizottsá!! elnöke. Viski elvtárs l atvezelés sem . kere�1 a7: oka �! aia mun ·a!n� szer e�venyesu· 
úg-v vélekedik, ho!!V azért kev&s 

I 
annak, hogy m:er! kuldlek ;I .esooek. s ve�ul � . Sztahano\1-

a szlahanrivis'a. morl „merr,,a- oly késve __ a _ javaslatot. De __ su- m:ng�}om_ . fekezes�n_ ker�ztul 
1 t . k a•zo'•at akiket sz/aha- lvos felelosseg terheli az uze-

1 

gatolJak oteves te1 vunk vegre-oga JU , . . . . • . 1 h · · - r t novisla jelvényre javaslunk". Ez m1 b,wtlsago! 1s, ame y nem aiJ lasa . 

legszembelíinóbb, hogy hétről újabb sikereket fog elérni, 

Labdarúgócsapafaink a vasárnapi fordulóban 

A labdarúgóbajnokság vasár-
1 

u[ascsapa•lok va�árnapi eredmé• 
napi fordulójában a vasutas- nyei a következők: Bp. Lok.
csapa.tok közül az I. osztá l yú ózdi Vasas 2:2 ( 1 : 1 ) ,  S. Pe: 
Szombathelyi Lokomotív 2:0 tőfi-Debreceni Lok. 0:0, Egn 
( 1 :0) a rányú vereséget szenve- Fáklya-Hatvani Lok 1 :0 ( 1 :0), 
dett a,z :>t!honában j átszó Cse- Gy É.pítök-Nliskolc1 Lok. 3:2 
peJ i Vasastól, a Pécsi Lokomotiv (2:2), Szegedi Petőfi-Szol noki 
honi pá1'.yán l : I  (0: 1 ) -es döntet- Lok. 2:0 (0:0), KőMnyai Lok.

-: lem éti el a Bp. Vasassa l s7,em- Ceg-:édi L->k.. 1 :0  (0:0), Szegedi 
ben. A Szombathel yi Lokomot,v Lok.-Szolncki S7ikra 1 : 1  _ ( 1 :0 ) ,  
a bajnoki táhl ázaton a ha•lodik Soproni Lok.-Várpalotai 1?á.., 
helyen á l l 18 p:>ntta1, a pécsi nyász J: 1 ( 1 :  1 ) ,  Vörös Lobogo
csapat t izenharmadik 12 ponttal . Nagykaniwai L9'lc 3:_� (2:0\, 

• Kaposvári Vasas-Gyor1 L:>k. 
Az NB II.•l>en szereplő vas- 2: 1 ( 1 : 1 ) . 

zt b. tt · � L tulaJ· Ionos a liöz!ekedé.sügyf Szak:szcrvezetének hetilapja Meg!elenik minden héifön Szerkeszti a szerke� � 120 sa,..,.- ap_ _e : Ra�t.l&..;..,,,,·_u· t 54 _ _. As · T · RT A "asu· ti Főoszta'v és a Vasutasok h · • l6 T · r 1 1 3  -887 1?• 093 3Iu ,44 Kiadóhivatal Vll Km..� 
SZOCIALISTA V_ U . E, .. -: . • ,  ., k Szalkszervezete. Szei·kesztő,;é.l!: BudaDest. n., 1l ur,k�csy M a. v u. . e e on: • -..-o , - • - • " 

Minisztérium 1. Vasull foosztalya es a ,asutaso 
Szikra Lapnyomda, Budapest. VIII., Jozset ·korut 5„ Felelős n,omcla vezetö: Kulcsár l\lihály, 
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,,A szakma legjobb _dolgozója� �imért folyó versenynek · 
segítenie kell a csúcsi orgalmi időszak feladatainak 

végrehajtását 

Az f szaii Járműjavító ÖV dolgozói a Nagy Októberi Szocialista 
forradalom 35. évfordulója tiszteletére 1,627.074 forint értéki' 

' 

terven f elöli nmnka elvégzését �áHalták 
A vasút <lervének negyedik 

negyedévével" ősz' furgal
mun.k új sz.aka.szába lépett. A 
most követjiezö két hónap al at1 
zaj.ik le a l�r&ebb i dfu.zak, a 
osúcsforga!mi időszak. Ha a va 
sulasnap óta eltell két hónap 
teljesürnénvét \'<Zsgáljuk, me,g
á,, '.apíthaiijuk, hogy bár .igen 
je1erl'lÖ6 eredn�ényeket értünk el 
a R.ák<>si e\,társnak teM foga
dalom. valamint il VI I .  Orszá· 
goo Vasútüzemi .Érleke'Llet halú· 
rozalainak mc.,.rrvaló;ítása terén, 

feladatunkat nem teljesjtet· 
tök maradéktafanul. 

Arrrra-k e:,lenére. hr:>gY pé·dául 
62e!)lemberben napon ,a 900 ko
csival raktunk többet. m;nl 
auguszlusb.ln, a szeptember hó-
1mp ra tervezett kocsimennyisé· 
get <iem si-kerüll biz106ítani a 
raknd.íoo)<hoz és így jelentős 
m1ID11yiS<-i!Ű szá!lításra [elk'.náJ;,t 
árnt nem tudtun-k időben ren
deftetés! helyére jutlatni. 

Be kell va Wanunk, hogy a va
su4as,napi len<lüiet kissé alább· 
hagyott, s ez káros.an érezteti 
batását az őszi íorgalom ala
k1(ásában. Eredményt a20nba,n 
csalk a%kor tudull'k el'árni, c.snk 
a-kkor tu�uk a Va&úlü:remi tr
�kez:et l111ilá.roz ·l ·au .,.étrrehai· 
tani, a Rákúsi eivtársnak tett 
fogadal rt1nt megva(ósítah.i, ha a 
vasútüzem minden szoli;'.tlati 
ága, minden ö(l'ltKlatos, becsű• 
!e.les d�!gooója lentlfr!etesen, lel· 
lresen. ba-rcot a saját munJ<ate
rü:.etén az etmwadás behozá· 
sáért, a koé�Jorduló havi szin.t
fé11ek eiérés#rt, a csúcsforgalmi 
idlisza.k felada,iaW'IP'k eluégzé. 
séért. 

A -rersenynek vannak ered-
ményei. A sza,kszllrvezeti 

munka javul ezen a területen. 
Egyre több üremi bizottság 102'
laikozik a ve.:.ermyel, bi'.lllosít
ja a ny.iivénossá,gát, értékeU a 
vers-enyt és ami a múltban rit
kán tö.Ptént meg-: egyre jobban 
bekapcsoljá'k a munkába a bi· 
zam hálózatot is. Pél'.dáuJ- a 
RllJIJáromi, .a sarl,gótarjáni fütö
ház, a szombathelyi ál lomás, 
osztálymérnökSég és járműjavító 
üzemi bi1,0b1'6ái:!'a ilyen munkát 
véiiez. Sok szolgálati hcl:}·en az 
íra&mi bi7.ottsá,g néPiSzerűsíti a 
leg-jobb do!RQ1.óka�. a szalllma 
élenjárói�, s íitY ernnek segítsé
R"'.•v€1' ez a versenymozgaiom 
egy.re ma�asabb színvona,l,at ét 
Eil. Az ősz.i f.,rgalom célkitű:ié· 
seit üzemi bizottságaink na gy 
többsége megtárgyalta, enne1< 
eredményeképpen mo7.R"Ó6ílotlák 
a dol,gozókat ,a Rákosi elvtárs-

oo.k ix,11 fogatlalom megté'te!ér-e 
és va lóraváltására. 

A szakszervezeti területi bi
zottságok is behatóan f�-la1 -
koznak a fog-adatom értékelésé
vel és brigádmun•kában vi1JSgá-l
ják meg az egye.s üzemek doJ· 
gozói felajánlásának mikénti 
teI jesítését. f geo helyesen jár ell 
pélc1ául Péos é.5 Debrecen k
rü!eli ))izottsáaa. 

J<öz,:,udomású, hogy a vas(i(
üzem terü'etén „A szakma leg• 
jobb dolgozója" címért ludílott 
verseny vc'taképpea nem más, 
m·nt ,,Az &zi forgalom leg· 
jobb egyéni do!gr,zója és bri
g,áaja'' címért folyó verseny, 
amelyet rendszeresen ért...'4.el
nek. 

Ebben a versenyben egesz eor 
kiváló teljesilfüény szü!elel4 a 
iegutól>bi augu,szms havi érté
ke'és szerint iS, Az „500 f8Jomé
teres" -mozgalO\lllban pé!·dául 
Szalai János roozdonyve-.tető, 
Gá!ya József és Mesrer Jáln,:JS 
fűtök a feren<:városi fűlőhá,znál 
424-es sorozatú mozdonyukk-al. 
napi 221 kilométeres teljesít. 
mény,t értek el. A „2000 tonrws". 
mozgalomban Damzsacz Lu
kács mvzdonyvezelő és Lukáci 
ls1v.in rntü a péaii ííitiiházn-ál 
�-as sorozatü mozdonyul<lkal 
5872 tonna havi többtarhe!ést 
értle'k el , mí.g át!agcs teThdésük 
35 · százalék volt. Vaigy: Máhrer 

József sztahanovista fa�ztergá
lyos oklóber 15-én befejezte öt
éve;, tervét. A forgail,m; sro111,fá
laln-ál pé•dáu'. Honfi Triva.dar, 
rákosrendl!'li5i lérfelvlgyázó a 
vona�forga Imi tervét l 06, a vo
n a tok mene1ren:dszerinti inclltá
sát a tervhez viszonyítva 122 
sz.ázalé'kra teljesíte!-te és 1 18.20 
pontegység-et ért el. Vagy Ht 
van a ,k�reskedelmi szol,gálatnál 
Laurencsik János, Nagykanizsa 
á·l!amás létszámába tartozó 
terve: lenőr, aki iirányvoln.a� tono
na te.rvteljesítését 157 százalék
ra te11esítette, de hosswn lehet
ne sorol n-i a ver senybein l�itii nt 
élenhaladó dd gozókat, a•kik be· 
csül>ele.sen küwenek az őszi for• 
galom sikeréért, 

Ezek az eredmények 320nban 
a'idmr jelentenek emelőerőt 

i,g-.aiián, ha töme2'6ben vannak 
lelkesen ha•rcoló. az adott 6-zó 
bevállásáért sikTaszát-ló dolgo
z-áin-k. Meg- k-ti l azonban mon
dani, hogy á verse-ny keretén 
belül is ezámos hiányoosággal 
ke� rneg-birkóznun-k ezek egyike 
is már fékezi a verseny lendüle
tét és a lkalmat ad elmaradá
sdkra. Melyek ezek a h.bák? 

'A háromnapos kocsifordulóérf 

eorst János sztahM1ovlsta kocsimester� Budapest-Ferencváros áHomás dolqozója, Is k&szQi november 7= Tudatában van annak hoqy 
milyen fontos a� 6 inunkája .abban a harcban, amit az október hó
napra elöirt 3 n�os kocslfordUlóért vivn.ak QQllqozófnl<. Borsi Janos öSSZd<apc$0fja, vállalását az öszl forq,alom üqyével. Azt akarja, 
hoqy _qyórtesen kerlli'JOn1< ki ebb61 a, kil21delemb6I és rnlnd�n 1qye
kezetéve1 azon van, hoqy � a maqy,ar nép vezérén� tett 
vaautasnapl foqadalmát ltppen e2lért felaJán-totta hoqy vonattert,e
"- "'1'vét 100 $Zá.zal'él<r-ói 103 SZáZ.rlékra a kocslta.rtózl<odást 105-1"61 106..-a. a k�zqatást 104-röl 105-n a menetr"'1dszerint1 ..,. 

dltMt 12-<'61 J4.n>, a QUritá.st 102-röi 106 SZázalékra telJes;tt. 

E':só,sorben nem tudarosítj ák 
kélöképpen Ü7Jemeink jelentős 
részében a s:1Ja,k,málk legjoibbjait 
Üzemj bizottságaink ·nem gon 
dosko<ln.ak arról. hO!!'V a· szal<lm.a 
legjohb dolg-or.ója címért folyó 
versenylel reteleket kífüg{:'lSSEék 
a mtmkabei'Yeken. A bizalmi.ai< 
nem minden eeetben vezetik 11 
biza,í,mi napló!, nem ellenőririk 
és_ ízy nem is segithetilk a vál
la.Jáso.k leljesílését. A szaksze�
vezeli egyéb reszortmunidik 
nem támacsztják alá kel·[ökey:p€$! 
a termelést, íg-y „A szakma leg
jobb dolgozója" címért folyó 
versen-.( sem. A kul!úrmunkál 
nem iiasz;nosítják a versmy 
nyilv-.ínosság-ának bizfo,sitására, 
nem bi;ztosita11.a,k jutalomfülü· 
l,ret az élenj {is-ók részére. 

A V asuta$04< Suk&zeweze• 
téne.k lcözpo.ntr ellenőrző 
munkája laza, a kii<üldölt 
elvfá.rsa.k sem i&merik e ,re. 
mes v«senyt eléggé; fleftl 
tanulm1Ínyo21tik Jcel'lőképpen 
a Va.sirtüumí Értekezlet ha· 
tározatalt. Nyilvá.nvaló, 
hogy munkájukat nem tud· 

já.k 'kielégítően ellitni. 
Hiba az M. - a verseny élleret 
fi gy€!l"°é - hoin, a sza-�e
t<..-t,i- ektl\lS,',,; n n törekednek 
suritma, &>v; aizmus leküzdésére, 
holott igen éles ellentétek -ran
nak .a forgalom és a vont&!.ás 
do4!uzái közol( A múltból y!a.z. 
szaroo:radt 8lll'UtlliZ1111us az e!i!en
ség fegyve""®Jt így ékefi be 
ma1,;áot cfodgozóin,k közé, s. a so
v,inizmus mérgétől átitatva meg
feledkeznek arról, ho� a ver
aeny közös célért, magasabb 
termelékenység eléréséért fal�. 
EZlt �zti,k szem elől egyes 
szolgalati vezetőir.t is, a1k;k nem 
lá1ják a veroon. y ben azt. ami 

annlH( lényege, 
nem szívügyük a Ver-s«lf, 
húzódoznak a \'erseny érté-

ke!ésétől 
és ezrei a verseny lerrdí4őerejét 
m�ól'Í'k, akadályozzák az öszi 
csúcsiorg.afom lebonyolítását. 
A versenyt !!'átló másj1k hiba, 

hogy 

Dr.iga RálkOlll E(vtárs! Mi, a MAV &uki Járómííja- A MAV ÉSza!d Járómüjav'ló 

Augusztus hé 12-én ígéretet vító Ozem.i Vállalat munkásai, 0.remi Vilil lalat dolgozói ne\ é-

tettünk önnek, Rákosi elvtárs, mémiikd, technikusai és a1kaf. ben: MOLNAR Mll(LOS 
hogy alkotrnányurlk ünnepének ma.zottai megi,eszéttük ezt és MDP titkár 
üszteletúe tett vállalwiinkkat . • VESZPREMI IMRE 
ifúlteijesitjük _ • Ill. negyedévi megfogadtuk önnek, drJga DISZ-fflikár 
tervünket. Rákosi elvtárs, hogy felajánlá- SURMAN IMRE 

Büszke ör00111IICI }efentji,"k, sunkat, az öttrrek tett fogaclal-
1 

O B.elnök 
hogy ezt a viáBalásunkat tel,iesi• munkat maradék nélkül teljesí- BRANDL JENO 
tettük és UI. negyedéves meny• 1:eni fogjuk. igazgató 
nyiségi tervünket 106.9 sziza· 
lékra teljesítettük. 

Előttünk áH még öortt'ö terv• 
évünk utolsó negyedéve, amely
nek .sikeres befejel>ése nagy lé· 
pes lesz a szocializmus felé ve
zető úton. Tudva ed, röpgyülé• 
sen megvitattuk W. negyedéves 
tervünk fe'tadatQit. Elb:rUároz:
tulc, hogy annak a napnak a 
tiszteletére. anreiyeo a mi s:.m.. 
badul ásunk Is megsz,ii eiet.t, a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 35. évfordulója, OOVMI• 
ber 7 Us:tteletére 1 ,627.074 fo
rintot termelünk terven felül és 
ezen fe!ajánlá&tmk teljesítésével 
a IV. negyedéves tervünket ha
táridő előtt, december 21-re be
fejezzülc. 

Globális felajánlásunkoo befill 
egyes osztályaink a köveücezö 
fclajánlásoka.t rettéik: 

VI. OSZT AL Y DOLGOZÓI: 
t darab nagyjavításos gőz. 

mozoonyt, 1 'darab vízszállíM 
-kocsit, 2 da:rab 601-es sorozatú 
mozclony láia:akítását, 1 darab 
futójavításos mozidooy javítását, 
2 darab .,.íztartlány _;a.,.ifás'át, 1 
darab föjavü.ísos mozdony le• 
szerelését-, 2 darab meleg,moz. 
dony futócseréjét, klegyerniié
sé!t, mérl�'.ését, különfé!e 
mozdooyjavjifási munkálai�at. 
220.513 fot',nt értéi<bffl. 

Vili/a OSZTALY DOLGOZOl: 
l(iilönféle sz,erszámmunk ák el

véfillését 25.875 forint értékben. 

Vlll/b OSZTALY DOLGOZOi: 
l(Olönfé!e mo.zdonya'katrészek 

és mű.szerek ja.,.ítását 32.446 fo. 
rlnt ériéikben. 

IX. OSZT AL Y DOLGOZOi! 

A Sz,lá'in Vasmű és Sitálin. 
város do! g,ozói,nalk levele RáJkoisli 
•�lvtJá<rsho,z. amel}'ben bejelen
tik, hogy negye� negyedévi 
tervűk túHeljesi<tésével ünnep
lik november 7-ét, a vasutas 
dolgozók körében i6 leJ1kes kő-
vetésre talált és egymásután 
csat'al«>z..ak, jelenLik he Rállos, 
elvtársnak, hogy behozzá•k e.

mana-clásukat, és olyain lendület-
, te! !készülnek november 7-.re, 

hqgy lllJ<lgltere11I1fi'k a kocsiforduló 
előírt szirujét, véírehajtiák íl 
vasútüzemi �rtekezl� batároz.a
tait és min-dent el.lro�ek azé.rt, 
hogy adott sz.avu,kat, íogadalmu
ka-t betartsák 

Budapest Nyugati-pályaudvar 
dolgozói a terv határidő előtti 
teljesítfuét 1.iízték ki célul, ez.ze' 
•kiüzdenek a csúcsforga.fom si•ke• 
réért. ez:rel h111rcolnak a békéért. 
VátlJalásukban a ikővetkezőket í,r. 
jálc 

A SzovJetunló Kommunista 
Pártjának XIX, konqresszusa 
viláqhó fáklyaként raqyoqja 
be a haladó emberiséq útját. 

A maqyar dolqozó nép, köztük .i maqyar v.asut.assáq, ha
talmas lelkesedéssel foqadta 
azokat az ú1rnutatásokat, ame� 
lyeket a konqresszus kijelölt 
a beke harcosai számára. 

�idői 120 ,;zázalékr.a w,J< si-
4. A Ill. vasútüzemi érte!< ,z. 

leten e:foqadott 3.5 tonr,ás 
qyilJtőkocSi kihasználását az 
5UO kilométeres mozqalum 
keretél:!en állomási viszony. 
latban 4.6 tonnára teljesltfü. 

S • .,óvd az árut" mo;z;<Jal<l 'llo 
ban 1 5.000 forint ér•ékQ m·:<1-
takarítást érnek el. 

6, Munkafegyelem terén v u. 
falják, hoqy az iqazolatlan .:á• 
volmaradást 50 Százalék! .al 
csökkentik, 

A fet\tl váHalások t:eijesltéc..6-
hez él"ól ad Sztálin elvt„ rs 
::.:WJ::' a b,,"�ek

m 
/:. 

kUZ(léiiet. 
De nerncs.tk a N yuga,ti-páA) a,. 

udvar dolgozói, hanem szá111: JS 
más üzemwlik dolgozói is le.·.:,!.. 
beo jelent. 'té1• be R.á/wsi e· 11-
tánsn.ak, hogy bec&iiletesen e e,. 
get tesznek fQgad-a'mukna'k és 
teoljesíti1k oeigyedilk negyed, w 

temiiket, az ős21i sziái!lfüísi. f. '11<
adatakat. A Landler M,űv � 
dolg-ozói pédd-ául jerentett.. k. 
hogy harmadik negyedévti tervü• 
dret 105.4 sz.izalékra, teljesítettü, 
ami a.rmy·t jelent, hogy 700.0 )0 
forint terven.felül i ér.reket adl :i."1' 
népga2daság1Hlik számá,ra. Mo.,!, 
november 7-re pedig e!haiárc i> 
ták, hogy 250.000, a Béke1kon
gre.i6zus tiszteletére 230.000 fo>o 
nnt értékű munkát lreszítenek ,e,! 
terven felű '. 

még mindig nem elég 
kieJégítö a munkafegyelem. Felújítási munkáket 28.090 

Budapest Nyuqa,\i-pályaudvar 
dolqozói magukévá tették a 
konqres.szus minden szavát 
Hálájukat és raqaszl<odásu
kat úqy a1<arjá1< kifejezni a 
�vJetunló Kommunista Párt. 
Ja és a naqy Sztálin Iránt. 
hoqy a reájuk h/iruló naqy 
feia:datoka.t az eddiqinéJ jobban 
és 

Ei�:tá;��Uk:teljesitlk  

A terézvárosi p,áay.afenirrta:r!.i si 
főnökség élüzemének do�z5i 
pedig arról sZ>á•molnaik be, h�,Y 
az alépítményi m1J11ká'klat 1 1 5  
a felépíilménvieket 121 ,  a mag.? s: 
építményi munkáikat pedig J �  
s,zá,z.a,l&ra, teljesí-tett,6.k, s ;, y 
megtakaríitottaik 320.000 fo1ri � 
lot, amely körei szá-z.ez,er mu 1, 
kaórának felel meg. Ezzel E �  
gítik az őSlJi for-galom jó lcb > 
nyolítás.át. 

&1k a feig-yelurezetlen dolgo+ó, forlrlt érf.ékben. 
a,z ig-azolatlan távo1lét. a muri
kaközben,I alvás, a mtmk.á rossz 
minősége, más területeiken pe
d,i I? a ;;elejt. 

X. OS-ZTALY DOLGOZOi: 
1 darab villamosmozdony fö

lülvi.zsgáját, 13 darab fel<újítá
sos turbódinamót, 1 darab 4000 
l(W Amp. transzformátort, 25 
darab fíités; mmsz;fomrátor tJel. 
jes fövm.g.áját, 1 teljes rudazat 
javítás'át, 1 teljes kerékcsoport 
javi1lásla°', lwlöniéle munká'kat 
208.855 forint érté'kben. 

A lelsoro!tak a fő Jriá:nyoosá
gok Ezerrkívül még vannak más 
hi'bá,k is. Mel! kel!'. mondani, 
hogy ahhoz, h<>jzy rJeID'edlk ne
gyedévi tervüket. az előttünk 
á,J.ló csúcsforg.a<lmi időszak fel. 
ada4a;1 ma,radékt.alanu,J tudjuk 
tei}esiteni, elengedhetetlen szúk· XII. OSZTALY DOLGOZOi: s.ég v-aJn. arra, hogy a V'errell!)'• 
ben törne�n vegyünk részt, 
a,z eddigi egyhelyben topog� 
fell51Lámolj,tnk, behmzuk elmara
dásunkat és len.düll!lesen e:őre

vigyük a kocsiforduló s az az4 
segítő venseny ügyét. 

Ehhez ped� elsösorba,n meg 
kelít szüntetnünk a hiányosságo
ka�, üzemi bizoHsá,gainknaik klér
niök kell a páirtszerw-zet segít. 
sey,ét és milfl.dent el- kell követ
nii?,k, hogy a sz�ervezeti bi
zalmi<lik mo�ásával, a nyil
vánossá!? bizlos.$t-ásávaC a ver
senyt azzá fejlessz&, amiért el
induH: állítsák nlljzy ne-mzefi 
felada,fun-k vékrehajtásána-k len• 
d·Möerejévé. Jó politiikaú ·nevelő. 

422. számú motorkocs,i te1újí. 
l!ását, 2 da.rab új gazdasági von
tató ell<észíitését, 30 darab te�
kocsi futójavítását, 317. számú 
mooor.kocsi futójavítását, 1 'da. 
rab taJltalékmotor föja.,.ftását, 
egyéb javítási munkákat 827.595 
forint értél<ben. 

XIV. OSZTALY DOLOOZOI: 
Lakitelki ái ornáson 305 folyó

méter vízdaruvezetéket, 2 darab 
vízda:ruva1, a balinkai fordító hely. 

f sz,íní SZltf'elését, 1 darab 20 rb
szü készü-léket, 50 darab váro
t�i pad elkészítését. egyéb ja. 
vitási mun1<:ákaJt 200.900 forint 
értékben. 

munkáva,1 magya,rázzák meg XV. OSZTALY DOLGOZOi: 
dol•gozóiruknak, hogy a másodiik t danb 39. pályasZ/ámú y',á. 
magyar viasutaooaf)Oll a R.álmsi gánysrépkocsl föjavítását t da• 
el-y-társnak adott szó betartása 1-b Wanderer tipusú ;zemély• 
mrn<len becsületes, hazáját sze- �pkocsi főja...ítási és sínrehe• 
�ö dolgozóna,k szent Wtties· fye:Plési IJU1k,;itt 82.800 fori.11 ér-
sege. tékbeo. 

1 .  ltvi szállltás; tervill<et 
noYember 7-re a Naqy Ol<!tó
beri Szocl.iillst.:t Forradalom 
35. évford•,16Jának a tlsztelelére befeJezl1<. 
tel���ik�

ocslfordulót 3 napra 
3. A kocsltart6zkodási eqy. 

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

f g)' műszakban 650 mázsa orl.Jt mozdítanak ezentúl 

Delics Sándor, a nyuqatipályaudv,a,-J ponk XI I. szak�nak sztan, n
tá

ovlsta csapatvez:et6Je is tudja, hoqy elmaradturu, a Rákosi el' , rsn"'< tett foqadalom tel,Jesltése terén ami él csúaforqalom sikeres lebonyol{lását Kövesd; 1�f,,...�r
z
:,.et

�l1f �t I. pat �anovlsta csapaitvezet6Jével, valamint a XXII. 'ral!«>dói' cs, :  pattal uqy seqltlk a kocsiforduló meqqyorsltását, hoqy N tóberi Szocialista Forradalom 35. 6vford'".ilójának ttvtele�re"q�'. ; ml!'t a Ill. rnaqyar békekonqresszus tiszteletére váll,riták hoqy ec, 1 musza"k alatt, délután 14 órától l"'eqqel 6 órálq 65'0 mázsa' árut moz. dltan-'M< seleJtnwntesen és száma<láselválasztás néfkill A kltan6 var �.i-á
1 
s �!'

1

élda1<épül szolqálhat az orszáq többi kereskeci.lml szolqálat.; •- =qo.zó mun1<atársak számára Is. Dell� k; ;,. hlVl:áf< az or • száq vai,amennyl fordacsapatát, hoqy csatlakozzanak k-ademényen . sükböz, !Wip(ln4dln Delics SMl<lort lát,IUk munc.:a J<ö:a:ben. 



2 SZOCI ALISf..\ VASúURT 

� 
J952 oklóber 20. 

Nagy.segítséget jelent a debreceni dolgozók munkájában. 
az új elektrodinamikus biztosítóberendezés 

Látogatás az őszi versenyben éleniáró 
miskolci fűtőház ban 

Debr�cen áJlcmá5 dolgozóinak 
1 

<'ppen az öszi verseny küzdel
munkáját nagyban mc,gkö11) - m,eiboo. D� fényes. bizonyítéka 
nyítette a közelmu, tban üzembe- annak '5, hogy szüntelenü l  gon
helyezett elektwdlnamikus biz- dos:kodik pártunk a ,•asutas dol
tosi t<'lberende?éS. Bales�tmen- gozók munkájának megkönny[. 
tes.sé, . b.J.zl'O�ágossá le&z.i a téséről, munkavis,zonya nak ja• 
dolgozok munkáj,:\t ,  mert lkikü- vítósáról. A dolcozókna,c nem 
szöböii a téves váltóá l l ilásból ke:J so'.ilirzáz métert, tehát sok
eredő ba'eseti veszélyt. Emellett sok kilométert mecrtenniök e,,y
m_E\!lm'Orsi�ja a munkát. J\\íg a egy szo'.gá at alatt, megóvja" a 
�zel va lo \'ál tóál:itás idejen ber�m:lezés c:,et az esőlö!. hótól 
vá lfókez�lőinknek so,,szor két- <és fagytól egyaránt. A beren
háromszáz. métert is meg lrel lett dezés megkíméli őket az iJéí
telIDiók, mo&f a torooybó! mind- já<r.á,s szeszélyeitő' és óvja tesü 
ez a beren<lezés �egítségével erejüket is. 
történik. Azel&tt egy vonat k1• 
vagy bejára-sáná! a v:ltóá'lítái:; 
20 percet i� igénybevetl, j?len
Jeg >két-három percnyi idő szük
sfgcs csupán. A kézi vá'tóál l í •  
tás húszpercnyi idöla.tama a:a-t' 
a többi munk.a állt, a gépi váltó
áMíláss.il nagyon sok idő srn
badul fel .a toliatások. vonatfoga
dások és menesz'ések .számára. 

m�te, né! i6, aki kijelentett-,: 
hogy: ,,Neh.ez.cbbe11 fog men11i a 
m11nka, mert /1/velték kezéből az 
irányítást, a vonatok lassabban 
lognai.�� be- és kljfi.rni.'' 

Az e.' lenség nyilt támadáJsba 
,kezdert. Kukk I l l és gépkisérő, 
�tlaki vasutas a kulákok be
lolyá$a a! alt ig)ekezett hangu
latot kelteni a biztosító bere1t
dez.és és ezzel �zocia l'sta épí · 
lésünk e. len. Azt hangoztatta . 
hoi:-y „pont allkor hr,zna.k ilyen 
gátló ;ntézkrdéscli·et, amikor 
uösódik a for�alom:' Az öntu
datos vasuta,.,k azonban lelep
'ezték az  e. lcnséget. Clx:rcn 
ügyeljenek ezután is. hogy ami
kor bizonvos e;maradfns. mutat
kozik az ··öszi forga .om terv
szerint i végrelrnj lásába,11, keres 
;;ók az e::enséget ós tárnl íbak 
el sora ikból. 

Ha a hegedühúrt megpendí
tik. a húr még hosszú ideig re
zeg. Éppen i lyen re1.dülései 
vannak az örömnek is. Napok
kal ezelőtt közölték az öröm
hírt a misko1ri í(ilőhá1. do!go
z.óival: a minisztertanács és a 
SZOT vá1rdorzászlujúérl folyó 
versenvben jelen!ee: a m'skoici 
fütőhá1. {d l az el,ii !,elven. S a 
megpendítet t húr mo,t, napok 
multán is tovább rezeg: a íülö
ház dolg;,zöi büszkén beszélnek 
az elsőségről, s nemcsak sza
vakkal ígérik, hanem fokozot
tabb munkáva• is alátámaszl iák 
el-ha•ározásukat . hogy nem en
gedik ki a, kezükböl az elsös.:
get. 

� herendeiés révén 
erisen nöiekedeU a munka 

termelékenysége 
Hogyan nö,·elte az. új deklro

tl.inanükus biztosiló�rendezés 
Debr�cen ál lom<ls dr,J,goz<Ynak 
munkatennelékenyregét? Erre 
,egyetlen sz.ámadat is e!ég [ény, 
vetít. Míg azeHíU naponta leg• 
!eljeob 1 200-1 300 ko�'t gurf• 
totlak az ál lomái,on, 

a IYiztosítóberendezés üzem
behelyezése óta 1 800- 1 900 

kocsit gurítanak. 
De meg:növe:i a berendnés az 
á '·lomás átbocsá tóképe..sségét is. 
Egyszerre több irál'lyb<il is jö• 
het be vomit. Nincs sz.ük_ség ar• 
ra, hogy a íorgalmi sz�lgálatte· 
vő a vonatokat a jelzőnél vára
koztas,a ke-resztbejárat e'. kerü
lése végeit, m�rt bátran fogad
hatja és menesztheli a ,onalo· 
kat. egy:dőben többet is. 

Már az elmondottakból is , i 
lágos, milyen nagy tá.mo�atásl 
kaplak pártunktól, kormányunk · 
tói Debrecen á' Jomás do;gozól 

Az ellmégnek nem tetszik 
a dlgouíkról ,aló gondoskodás 
Az :íllomá6 öntodatos, nagy 

többségét képvise'.ő doigozói 
örömmel fogadták a biz!ooíló
berendezéJ üt�mbehel ye1,ését. 
Azonnal feli&merték jelető:;ég�t 
és a gyakorlat  is megmutatt.a� 
meonyírc igazuk va•n. Pe/ho 
Gyu a térmester megjegyezte 
társai dött: ,.Ha ezelótt l11ísz 
évvel kaptllk volna, akkor ma 
nem lennéli reumás. Nagysze,ii 
ezzel a berl!n.dezéssel dolgo:mi." 
Pa/aki S.ándor dltóke:l!e1ö pedig 
csak enn)·it mo11do:t :  .. Mos/ ké
nyelmesebb és gyr,rsabb a mun• 
ka. Me>gbecsülnek bennünket, 
'gazában. tigy van., ahogy olvas• 
cam: legfőbb ér/ék az ember." 

A• tomásunk pártbizottsága .-s 
a szak-szervezet fokozott !el
világosiló munl,hal, a becsii:e
tes va.,utas dolg,:nó'.<ra tárnas,.
kotlva megmag1 aráz,;a és gya
kcirlati pé!dákkd! mutatja .-ne�: 
az. elektrod.namikus bizto0 ité: 
berencJ,ezés a do!gozók m1mkájá1 
megkön11yili. él etét jobbá és 
sz�bbé teszi, s hunájáru! ah
hoz. h�,· a debreceni vasutasot< 
szeretet( Ráknsi efolár<urzknali 
tett vasutas fogadalmukat va'ó• 
ravál ts.ilk 

Gál Györg-y 
debreceni tudósít.1 

Sztrájkolnak a tuniszi 

francia vasutasok 

Akadtak Mwnban ,k-,vésbué ön• 
lu<lalos clolgozók is, a-:-ik a va
sutasok "oraiban megbújt ellen
ség han,g1ára ha l ' gatlak. E l íe• 
)ej tetté-k, hogy az imper.al isták 
üg-vnökein�k nem tetszik at, 
ho.gy a debrccene'-ek e-lektrodi
namikus b'ztosító-berendez.és se• A tuniszi francia- vasutasok 
gílségével \ú l le'jesitik é,•i ter- sz!rájkba lépiek t i l takozásul 
vü,'.-:et, gyöze:emr-?: viszik a ko� egy sz.aksz�rvezeti vezető eI
csiíorduló. az éí.s.zi forgalom fel- �ocsátá•a e':en - jelent; a 
adatait. ldegooiked�;el. h!z.al . ..Ce Soir". A hatóságok a 
ma!la·cul fogadtá,, az újat a jú'ius 16-i sztr:ijk meg,;zerve
régi ,  vaskalapos vasutasok is. z(-.<e mia1t feliüggeszleH�k a 
Az ellenség bevetette a köztu- S,'ax-Gajsa-i helyi vasutas szak. 
dalba, hogy az új berendezég ne-

, 
·zervezet fütitkárát. A ,,as1íi

héz·kes,sé t�szi a munkát. A ré- uonal franria vasutasai azonnal 
gihez való ragaszkodás nyfvá- határidónélkiili szlráikba léptek, 
nu!t meg SZ!Öke Sándor tér- tillakozásu/ a m;;glorlás ellen. 

- Nehéz t>0/1 az e/sű helyre 
/ürnii11k - mondja Benke Ká
rolv íütöházfDnök . de iqen 
sok segifséget is kaptunk. · A 
�•astilüzemi értekezlet határoza
tai po11/osal/ IIIC'�11111/a/lák teen
dőinket, ezek<!/ a határo:,a/olwt 
kellett kü,,etniink. A iúliusi ér
(ekezlet óta hónap•ó/ hónapra 
emelke'dctt a telie<itményünk. A 
tervhez mért sz<'nme{!.takarilá
sunk jú/;11sba11 még c.�a.� 7 szá
zalék vo/1. auqu<zlusba, niár 
20.2, szepcemberbe11 pedig már 
22.9 százalék. Ug11a11i{!t/ eme!
ked,;zt a többi 1e1;esif111é11yii11k is 
ezalatt a három hónap a/alt. 
Le�nap;yobb százele�ytonna 
mennyisc'gi lerc•ünket szeptem
berben . .1.3.6 szúzafél1ka:. fe{!na
gyobb állagos terhelési leru<in
ket pedi(! szeptemberbe,, 66 
százalékkal teliesíle/Wk túl. 

- Másik hala,mas segítsé
günk - folytatja - lermésze• 
tesen a szov;et módszerek alkal
mazásn c•o1t. Első helyen kell 
említeni a Nazarova-moz{!al
mat. 

Mozdonyve7ető'nk a gépel< 
76 százalékát 7ocia'.isla 

meg-őrzésre vették át. 

l í!V e-épe'.nk ii 1 ?and<>an ió in'"• 
ban nnnak, mozdon\'Vezetöínk. 
aníl\ 1ra vigyázna!; ·n mozrlo
,n�·okra, hoJ:!'y például fia ta l .  
kezdő fiítőkct addig- �em en
gednek liizelni, míg lega:,íbb 

------------------------------------------"' egy hétig E>'m�Ie!i oktatn•ban 
nem rés1..esiiltek Ctazósz<'
mé!vzelíink csal< olyan műhely
javítáGt ad át, awelyet ők ma
guk a fiókmµhelyuen nem tud
nak elvég..zni. fg-y �ikerü l t  elér. 
n[ir.k, hogy csak jókarban tar
tb'.t gépek mennt>k vora:,s.zoJgá
l atra. 

A teherp'á lyaudvari kocsitartózkodás csökkentese 1. 
Csúcsered mény 

a „mosástól mosásig" 
mozgalomban : 86.150 km A gördücőanyagforduló meggyorsítása sokban 

függ a térfónöktől. Mindig figyelembe kel: vennie 
a kherpál yaudvar011 fennálló konkrét operatív 
helyzetet: rugalmasságot és intézőképességel kell 
tanusítania. Az a térfőnök ér el sikereket, aki 
részletesen megtervezi az ál'.omás egész üzemi 
munkáját és szigorúan ügyel minden művelet 
végrehajt.lsára, ke.zében t�rija az üzem minden 
szálát. Csak akkor biztosítható az  egyes végre
hajTók munkáJának összhangja. a magaslokú 
munka- é� technológiai fegyelem. 

AZ tRKEZO YONAT SZETRENDEZÉStNEK 
SORRE'.\ DJf:T, a menelirányítótól vagy a for
galmi szo'.gálat \eyülől kapott rendelkezések a'.ap
ján, rendszerint a to!alásvezető ál lapítja meg. 
Világos. hogy a lo.latásve:iető nem veheti f igye
lembe az elegyfeldo'.gozás· további körülményeit, 
ha nem tudja, hogyan tervezi a térfőnök a ko
csik kiál l ítását a rakodóhelyekre. Rendkíviil cél· 
szerű·, ha minden vonat szétrendezésének sor
rendjét m aga a térlőnök' határoz.zn meg és már 
kész m(ml;atetvel ad ·a tolatásvezetönek. Minden 
esetb�n meg!esz a saját ferv a ,•onatlcloszla
tásra. Szétrendezésnél én pé'.dául f igyelembe 
veszem az előállfi operatív helyzetet, az  áruk 
rendeltetés (rakodóhelyek) szerinti elosztását a 
szerelvény1Jen, a vonat elegysúiyát, az időjárási 
viszonyokat. Nem lmrláto10m tevékenységemet 
tsak arra. hogy kiadom a tolatásvezetőnck az 
á'.falam kido'.gozotl szélrendezési tervet, hanem 

·részletesen megmagyarázom a végrehajtóknak, 
hogyan kel l teljesíteni az egyes míiveleteket. A 
tola!ásvezetövcl erről rádión, a vá ltókezelőkkel, 
sarnzókkal, l aútókkal a gurílódombon felál lított 
hangos beszé'őn, a r.aí!-Otárnokkal pedig lá,v
beszélőn keresztül értekezem. Csaknem mindenül\ 
bevezetik, hogy a venai szétrendezése után a 

·tolatómozdonyok azonnal átállítják a kocsikat a 
rendező ,•ágánycsoport vágányairól a rakodó· 
helvekre. Ez azonban nem mindig célszerű és 
ezért az sdott fe'.tételektől függően más mód
szereket alka lmazok, amelyek jelentős időmeg
takarítást biztosítanak. 

Teg)ük fel, hog)' több szere'.vény vár szélre�
dezésre és érkezőben még több vonat van. Maga
tói érthető, hogy rendes módszerrel nem lehe: 
szabad vágányokat biztosítani az irány�onat?k 
fogadására. Hasonló esetekben egymas utan 
folyamatosan kél·három szere!vényt rendezek 
szét és a nagyobb kocsicsoportokat csak ezután 
á l'.ílom be kirakásra. Ez azonban nem mehet a 
kiálfüás ü temének rovására. 

kocsik gurítása nélkül rendezem szél, a kocsik 
egyidejű kiá l l ításával a rakodóhelyekre. Gyakor
lati lEg ez a következőképpen folyik  le. A szerel - - Mozdon!lvezetfiink és fii
vényt kél-három részre ontom. Az egyik moz.- fömk a lrgszé/e,ebb körben al
dony felveszi és ki:, : l ítja a sajiit to:atási kör- ka:n1az::ák a sw,,;et tapa�ztala
zelénel< rakodóhelyére a vonat végét. a másik tokai, valami•zt az élen;úró 
az eli:jét, a harmadik pedig a fennmaradó részt. Msutasdo!gozól• példam1,tatá
Ha vafamefyik részbe más rendelletésií (más sál. Marton G11i,rg11 fömozdo1111-
tolat{1s! körutbe való) kocsik kcrü'.nek, akkor a ,,ezefönk példáu/ /71 százalék• 
mozdony azokat a rendezővágánycsoporlon k1· ra tel;esiletle százelegytonn'l 
5orozza. teruét. Mu11kamódsz,,.ré/ Tóth 

EZT A MODSZERT AKKOR ALl(AL.\1AZO.M, Ill. János Kossu//1-diias, , .ki
ha a vonatban a kocsik rendeltetés szerinti el- váió t•a.rntas" fómozdcmtveze
helyezése jó - a tolalá�i körzeteknek meg[e'.elő, tönk/öl vet/e ál. Mielö/1 killll'/!!/ 
ha a kedvezőtlen időjár6si viszonyok mialt nehéz a vo11at;ára, fellzi�ja a men�t
gurítani. ha a rendező vág:inycsoport vállókör- ,rányilót és megkérdezi. mek
;zete foglalt, ha nagy terhelésű vagy hosszú vo- kora /esz a lerhcl<'se, hol uesz 
nat érkezik. valamint akkor, ha a szerelvény ,,;zel, !tol ál-e meg Misko/c
ké!Iéle -- helyi és átmenő elegyből á '. I .  Hatvan között. Ig11 pontos és 

Az. ó!yen szervezés nagyon meggyorsítja a részletes tervel ké,zit az tí/iá
munkát és lehetővé teszi minden szcrelyénmél 20 ró/ és nagyobb súlyt tud io
perc megtakarítását. íll azonban meg keÍJ emlí- vábbítani, a forgalom pedif! biz. 
teni: ha a tervezett kirakási he!yen nagy csoport losit;a számára a2 állandó me
kihúzásra váró kocsi van, akkor ezt a módszert netel. Ugyancsak szép eredmé
nem szabad használ,1i. nyeket érnek el dolgozóillk a 

A tartózkodás e:emeinek csökkentéséért küzdve „mruástól-mosási1(' mozga/om
müszakunk jóval tC,lte!jesiteUe a megállapított ban. ,\lozdompezetöink vúl/a/
norm,á'kat. !gy példá,ul az elsö lé'lévben a kocsi- tá11, hogy a Javítással egybekö• 
tartózkodás ideje az. érkezéstől a vonatösszeál:í- tölt orszá(!os 6000 kilométe
tásig a terv szerint 2.3 óra helyett 2 óra, a vo- res feltételt az év ve�ere 
natszétrendezése 0.6 óra ne\ett 0.4 óra vo:t. a 9000 kilométerre teljesítik. Fi/
kocsikat pedig kirakásra 0.7 óra norműva I szem- töhúzunk ielenle1< 77.JJ ki/o
ben O 3 óra a latt á l l ítot tuk ki. méteres állagnál tari. Sok 

MINDEN TEHERPAL YAU DVAR TECI lNOLO- mozdo11yvezetö11k küvefi ezen 
G IAI FOLYAMATA előirányozza a tartózkodás a téren Kiss Jenő „kiivá/6 

igen fontos elemét - a kihúzástól az i ndításig. vasutas" s2talta110,,is/a )'fi
Ez 25-30 százaléka a teljes á llomási tartózko- mozdonyvezető munkamódsze
dásnak. Ennek az elemnek maximális csökken- rét. aki mindell úl ia után labn
tése. az e'egygyüjt.és idejének megrövidítése - raráriumi t,íwiz<gálalot csi.11ál
lényeges belső tartalék a kocsiforduló meggyor- lat, me,netköiben csurgalássa l  
sítására. Allomásunkon például a susari rendező- táoolít;a e /  az  is:.apol, a fordaió 
pá lyaudvar rendeltetésű áruáram!at nem kii '.ö:�ö-

1 

állomáson teljes ka:ánfut'alásl 
sen nagy és a rakott kocsik rendszerint 24 órái véaez. Kiss e{t'lárs ezzp{ a 
is tartózkodnak eleg:,:gyüjlés a'att. Hoz.závelő-

, 

móds:errp/ e/só helyen ál, a 
leg ez a helyzet a leningrádi elágazás más á l lo· ,,mosástól-mosásig" - TIWZf!a/om
másain is. Az i lyen rende'tetésű kocsik tartóz- bl'11. 86.130 ki/ornélerl lelt mrf! 
kodásának csökkentésére javasoltam a csomó- f!Í!pével két mosatás kö,ó/t. 
ponton át� llítós keze!ö tehervonatok szervezését Legjobb köuetö;e, l 'arga Ká
Ennek a fényr-ge a következő. Tegyük fel, hogy mit, mu11kaérdemre11ddel kilti11/e
A·állomáson 12 kocsi, B-á : J omáson 1 7  kocsi ,  lelt. szlahano,ista mozdom1-
C-állomilson 16 kocsi, O-á ' lomáson 15 kocsi vár uezetii .11.950 lliíométert telt 
indításra a renclezőpálynudyar felé. Az álál i ítós meg két mosatás kii,ölt. 

re tábiát szereltünk, e zen pon
to.�an feltüntetjiik, hng,1 hang 
óra, hány perckor köteles h11 
1őnt1i ,1 gép szerelfl i 

Miért alszik 
az „ötszázas" •mozgalom 

a miskolci fűtőházban ? 

A szép eredmények, a le1lett 
munkamódszerek mellett a fütó
ház dolgozói a hibákat, a le• 
maradásokat sem rejlik véka 
alá. Belátják, hogy az. ,.ölstá
zas"-mozgnlom terén m.ég- ÍUt"n 
sok pótolnivalójuk van. A fíiln 
ház mozdonva,nak e a!< igeri 
kls száza!éka vesz rt!szt a 
mozgalomban, mindössze nyok 
gép. 

A miskolci fíitölláz rlolgor.ói 
tudjak, hogy további sikereket 
csak úgy érhetnek el, ha poli
tikM és szakmai réren egyaránt 
tovább k�pezik magukat. 

Az OB külön agitációs íro. 
dát állított fel. ahol a nép
neve:ök ál landó s.zol gá'atot 

tartanak, 
az esetenként felp,�rülő probl�
mákat azonnal feldole:oz.1.ák �s 
szorosabbá teszik a kapcsolatot 

a párt es a szakszolgálat kö
zöl t. 

A munkaft>gyelem megsziiár• 
dulása terén l� szembetűnő a 
javulás, a dolgozók maguk tá
volítják el soraikból a !egyel . 
mezetleneket, a rendbontókat 
az ellenség ügynökeit. ' 

P. l(ov'ács János mozdony
vezetőt, aki nyiltan lázitott 
az új szénprémium el len, az 
öntudatos dolg-ozók eltávo-

lították munkahelyéről. 
Ugyancsak elhel yeztelték a tü
tőházból Bese11yei János lütöt, 
aki a Mkekölcsönjegyzés ide
fen dolgozótársait igyekezett le
beszélni hazafias kötelességük 
tdjesfléséröl. 

- Az eredmények köte'.ezrek 
mondja búcsúzóul Benke 

elvtár,, s szavaival a, liit(iház 
dolgozóin�k véleményét is ki 
fejezi. - Az első helyezés nem 
azt jelenti, hogy megpihenhe
t ii 1,k bal>érainkon. Tudjuk, hogy 
az öszi csúcs[orgal om ba n még 
jobban helyt kell á l lnunk, a 
vasútüzemi értekezlet határoza
tainak 1&2ellemében kelJ tovább 
dolgoznunk. mert tudjuk. hogy 
versenytársaink is tovább Jo. 
kozzák lendületüket. 

Megválasztottuk küldötteinket 
a kerüle'li és megye i békekongresszusokra 

A vasú.tüzem termetén 
minden Jelent6sebb szolqá
lati helyen lelkes hanqulatú 
qyüléseken választották me;:a 
a dolgozók kUldö�te:ket a kerületi, meqyei békekonqresz
szusokra. 

Soká;g emlékezetemben ma
rad a :--: } ugati-pályaudvar béke
bizoltsága;nak a napokban meg
tartott lelkes küldöllválasztó 
békegyülése. Valamennyi béke
harcos, akit a szolgálat csak 
engede! t. részt ,·ett ezen a rrvü
lé.sen. Mintegy kétszázan g);ül  · 
tünk össze a különbör.ö szak
szolgálati helyek békebizottsá
gainak lagjai közül .  A gyűlés 
lelkes örö'llmel határozta cl, 
hogy 

a Nyugati-pályaudvar béke· 
harcosai békevonatokat ln• 
dítanak a november 22-2�-i 
lll .  Országos Mag-yar Béke
kongresszus alkalmából a 

négy országhatár felé. 

A határokra induló békevonatok 
a baráti szomszéd-1llamok, 1t 
nagy Szov je!unió. a Csehsz!o· 
dk és Román Népköztársaság
ielé .azt hirdet'k majd, h/Jgy a 
maayar vasutasok. a magyar 
dolgo,ók valamennyien ,·elü l( 
e<YVüll küzdenek a békéért n 
s';ovjetun'ó HZeté,é,·el. A ju
goszláv határ felé induló ne
gyedik vonat íigyelmezletés lesz 
dZ imperialisták .alja· ügynöke, 
Tito számára, hogy cl vagyunl, 
szánva békénk megvédésére. A 
menetrendszerinli gyorsvona
tokból alakított, [e:diszílett bé
kevonatokat a Nyugati-pálya
udvar legjobb do:gozói viszik 
útjukra,. 

A jelenlévők ezután sorban 
tették meg felajánlásaikat a 
békekongresszus tiszteletére. A 
felajánlások arról !anusko<lnak, 
hog·y a Nyugati-pályaudvar dol
gozói komolyan veszi!< béke
haroosi hiYatásukat és tisztá
ban vannak \'e:e: 

akkor harcolnak legeredmé
nyesebben a békéért, ha jól 
dol g-oznak, ha a békehanot 
összekapcsolják „az osz1 
forg-alom legjobb dolgozója·• 

címért folyó versennyel 

és felajánlá•aikkal a kocsifor
duló leszorítás�t segítik elő. 
Balázs Károly kétszeres szta
hanovista kocsimcster p.§ldául 
vállalta, hogy csapatának kocsi-

mozgatási egységidejét 103 tel
jesilményszázalékról 106 száza
lékra emeli fel . Jforválh Zol
tán, az autós rakodó ponk szta
hanovista csapah·ezetője v.il . 
laJ l.a, hogy a 100 százalékon 
alul teljesítő 1 . ,  valamint a VI. 
beraköcsapatnak átadja mun
kamódszerét és 1 00 százalékra 
emeli teljesítményüket. Halmai 
La;os kereskedelmi oktató me::(
togadta, hogy 65 csapa tvezetőt 
határidő előtt leviz.sgáztat. 

Magam pedig arra vá'lal , 
koztam, hogy megszervezem a 
dolgozók levelezését: írják meg 
a megválasztandó békeküidött
nek, hogyan adjon hangot har· 
cos békeakaratunknak a béke
kongresszuson. Ekkor méi;r nem 
tudtam, hQgy etzel a magam 
dolgát seg-ítem elö. Csak a kö
vetkező tárgysorozati pontnál 
jöttem rá, amikor a b-ékekül
dölt megválasztására kerül t  
sor: béi<eharcos társaim engem 
bíztak meg azzal a gyönyörü 
feladattal, hogy mint bé1,ekii l
dött hangot adjak törhetetlen 
harcos békeakaratuknak a ke
rületi békekongresszuson. Attól 
a hata-lmas élménytől megerő
sítve, amit a Szovje.tunió Kom
munista Pártjának X fX. kon
g-resszusa és Sztál in elvtárs 
erőt, lendületet adó beszéde je
lent minden magyar békeharcos 
számára, ezt meg- is teszem és 
mindent elkövetek, hogy állo
másunk dolgozoinak elszánt 
békeakaratát hűen tolmácsol-
jam. 

Kenesei Károlyné, 

a Nyugati-pályaudvar 
békeküldöltje 

Slazsenov: Hoqyan qyorsHJuk 
meq a mozdonyfordul ót. 

Viktor Blaz.senov elvtárs, a 
SzocialJsta Munka Höse. az „500 
kilométeres"-mozqalom elind1. 
tóJa a Szovjetunióban, Ismerteti 
ebben a könyvecskében, hoqy 
hoqyan harcofnak a szovjet vas„ 
utasok a mozdonyforduló meg„ 
qyorsítás4iért� milyen módszerrel 
oldják meq ezt a f"ladatot, 

A könyv sok gyakorlati ut. 
mutatást ad a maqyar ,,ötszáza„ 

soknak'', mozdonyvezetőknek, a 
forqalmi szolgálat dolqozóinak. 

Fzzel az intézkedéssei gyorsan fel lehet sza
badítani a fogadó vágánycsoport vágányait és 
minden vonatµárnál  120-200 P:rcet lehel me_g
takarftani (a ta,tózkodás elemeinek - a szel
rendezése és a kiál l ítás_ idejének csöl�kentésé�el) . 

A vonat szere:vénye1t gyakran kozvetlenul a 
·1oiadó vágán)·csoport vágán�ain részletekben, a 

vonat ezeket a kocsicsoporlokal egv szerelvénybe ..:.. Az UJ m1t1ikamórfszPrnfl 
egvesíti és rendeltetés szerint továbbítja. E!em- !?i;zótt kell említeni. ltO!!l/ a tar
zéssel meg lehet á' l�pitani minden á'lomásoil a taték gépek most meg/1<1/árnzott Bé!<cl>izottsáqaink késziltn1'k a november 22-�l-�n i!tf.>:1

do
t1s�;1 

meghatározott rendeltetésű kocsiáram:at kelet- időben jönnek be a ftil�házba. s_záqos Békeko�qresszusra. á
Kepil<>kön ���ótt,'.;...inak e ;

zo
Béke

kezését éa í_gy az átál l ít?s kezelő ,l:her_v�n�t<;>t Azelőtt néha 5
--:

6 J!ép erkeze/t t�ká��Y��"hrv'.r."á':,�".;: �Jd ma� ezt köv--!6 bé�sl _bék!vlláQ• 
be lehet á!l itani a csomoponton be,uh atalhtos e�yszerre szerelesre. s l'Z torta- . k�res:,zus Jel..,,tóséqét. K�!lnk a Budapest-Jozsefvaros, patya-
vonatok menetrendjébe. dást okozott. Most mi11dew aép- udvaron ké5z.!llt. 
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November 1 5 -:2 0-a között haz.ánkba.n tartja ülését 
az első nemzetközi közlekedési kongresszus 

A ,\lagyar Tudományos Aka
démia KözJEJ:,.edésludományi Fő
hi,.oltsá,isa és a Közlekedés- és 
Atl'Jyépité<tuclom:ínyi Egyesiil�l 
elnöksége október 15-én sajtó
fo�adá'St rendezett az Akadémi• •. 
frlo'.vasótermében. 

A saj1óíogadáson Csa11ádi 
C"rvörgy el dárs, az Allamvasu.
ta k vezér:irazgatója .  a Budapesti 

A k.ong,res:,zws értekezésén<i!k 
tárgya: a közlekedési pá!yruk -
v�sutak, közutak, - t'-pílésének 
<'s l<'nntart•&-sának gópesí!.é,;e, 
efb' olyan 1kfrdt'-sesoporl, rnelr
nek tudománvos megvitatása 
ha1;ín,,,han n�mcsak időszeríí, 
de rnűsza ki. gazdasági <is szd 
ciál i;; je'Jemő.ségénél log-s a a 
har.ai közlci(edés egy. k dootö. 
súi\>pOnti t..;m;;küre. 

A kongrP.sszui; hatnapos prog
rammjában nemesa,i( elöarlások 
rs vilaülést'"k �:zerepelook, han.em 
� gya•lror,ati vasúl- és útépítéE:i 
munlCálk helysz.í.ni ta,nu'mányo
zása is. lr\ i  1•dez ar,� irányu!, 
hogy e tudomány és gya•kor!at 
egységének jegyéoen s.egits.é-k 
elő köz'ekedésünk egyi1k leg
nagyobb probl�májának miegol
dá1,át. 

.l\\íí.sza,ki Eg;etem tanára ismer- A nemzetközi kong-res'5Zus elé Azt várjuk a kongre.•szustól 
JP.tte a sajtó és a mag·ya; tu- nagy várakozással tek:ntene.k. - fejezte be ismertetését Csa· 
dományo, é;et képviselfüv�l az Az üléseken at út- é_s vasútépí- nádi el,t�rs, - hogy a tudo
elsö nemzet-közi köz'.ekedksi !fs ICS?kivá-ióbb hazai szak.;r!öi, mány fegyverével, az élenjár-0 
koo�res..;zus e .. őkészitő munka- mfiszaki r-s gazdasági sza!'<0m- Szovjetunió és a töobi baráti 
latait. a k.:,ngresszus munka- berek, a tudomány ('s a gya- ország tapaszta ,atainak. ered
orog-rammját és célkitlizéseit. El- korla·t dolgozói vesznek ré:;,zt ményeincú értekelésé\·•I, a ha
m,-mdolta, hogy a r�ndkivül Budaoestriil és vidGkről egya- zai  ,iszonvokra történő átü:
na,gyjelentfuég-íí esemény ez év •ánl. De r<'szty<'sznek rajta kii ' - letéséve1 va•;,úli é6 tözúli h c•.'ó
november 1 5-20-n között 1kerü.l föl d i  tudósok, szakembe.rek 1s, zatunk fei 1es-ztését, korsrerűsité
hazánkban megrendez,ésre. A �kik azr-rt jönnek, hogy hazáiuk s.-t dönlő lépéssel visz,i majd 
kongre;.szust a,z Akadémia Köz- faoasztal ai•ait \<'lünk is.merte�-

1 
előre és ezzel hathatósan 5elsit 

IP!wrlé&tudománvi FőoizoUságia l "ék eredmény�iket velün•� meg. r:nnün•ket a szooializmu,s épí-
kezdeményeztc és irányítja. vitassák. !,ésének útjá,i. 

- A győri vasutas dolgozók 
is harcba indultak. hogy ré
szesei legyenek a nagy szocia
l ista munka\·ersrnynek, amely 
,.az őszi forgalom legjobb dol
gozója'' cim elnyeréséért folyik. 
Ennek során a laposan ki akar
ják \enni ré,zükct a Vasútüzemi 
Erlekczlet határozatainak ,·égre
hajtásából. az őszi csúcsforga
lom sikeres lebonyolításából, 
hogy mindnagyobb mértékben 
hozzájáruljanak a Rákosi ch·
tár nak lelt fogadalom valóra
\áltásához. 

Baraczka József c1vtárs, Győr 
állomás párlszer\"czetének tit
kára mondja ezt, s hogy szaya 
nem frázis, lépten-nyomon la · 
pasztalhatjuk, ha sorralátogal
juk a győri állomá� különböző 
szakswlgálati helyeit. 

Mitöl várják a ja111lást ? 
Amint Gerencsér Ferenc állo-

másfőnök szarniból kiderül, rr Győr afelé hallltl, högy :;öfsz,j'. 
zas" állomás lezyen. Azt máris 
elérte, hogy a förnnalon közle
kedő \·onatok 75 százalékát, a 
melléhonalnn közlekedő \'Ona
fok 1 00 százalé+;út a vonatköz
lekedési terv szerint indítja, a 
tehervonatok terhelését I O,'\. dc 
sokszor enn�l is mngasabb szá
zalékra, az átlagos rakodási időt 
120 százalékra. a kocsikihaszná
lást 105 százalékra t�ljcsíti. Az 
elegyforgalmi to\"1ibbfü1si terv 
90-100 százalék közölt mozog. 
Az őszi forgalom során jelen
tősebb baleset nem fordult elő. 
Csupán az „ötszázas állomás" -cim elnyerésének azt a feltételét, 
hogy a tehen·onatok menetrendszerinti indítását legalább 78 százalékra teljesíts�k - nem si
kerüll még elérni. Ennek is meg
van azonban az oka. A győri 
forgalmi szolgálatnak igazodnia 
kell a szombathelyi igazgatóság 
S00·as mozgalmához is. A gép
fordulókat szombathelyi viszony
latban be kell tartania. ezért a 
tehervonatok menetrend zerinti indításának teljesítése egyelőre csak 60 százalék körül mozog. Ezt azonban. hogy egvelőrc" nagyon hangsúlvozzák'. mert éo: pen most indultak tárgyalá,Ók 
a szombathelyi mozdonyíordulók 
és a menetrendszerinti teher
Yonatindítás egybehangolására. 

A javulást azonban főként úi 
500-as mozdonyok bcállitásától 
\·árják. Győrnek pillanatnyilag csak egy 500-as �épe van :  naponta. háromszor fordul GyőrKomarom között. napi teljesítménye ilyen mórlon 240 kilométer. Ez a „pendligép" hosszabb. 
T<omáromon túli útra nem vá 1-
l nlkozhat. mert ennek, a moz
donvforduló és a tehervonat in
dítási terv romlása lenne a kö
vetkezménye. Komáromtól Kan
dó-mozdonvok \'eszik át az ele
gyet. A cÜkorrépakampány tar
tamára azonban. amikor a kör
nyék répatermését az ácsi eu
knrgyárba kell szál!ítani. napi négyszeri fordulóra állítiák be, 
s teljesítménve ezzel 320 kiló
méterre növekszik. 

Csupán napok kérdése két má
sik 500-as mozdony forgalomba 
állítása. A három „pendligép" 
így majd lehe\ö\·é teszi, hogy 
minden elegyet „eléje Yigyenek" 
a l(andóknak és azon az állo
máson adják ál, ahol éppen ta
lálkoznak velük. f lyen módon 
nem fordulhat elő, · hogy az 

elegy néha félnapokig vár to
\'ábbításra, de a \·illanymozdo
nyok ácsorgása is megszűnik. 

Győri „specialitás" 
\'an ezenkívül Győrnek egy 

,.special itása". amely egyedül
álló az 500-as mozgalom to
\"ábbfej leszlé,e és a gépek jobb 
kihasználása terén: az ipartele
pek menetrendszerű kbzolgá
lása. Ez abból áll - amint egy
ízben rih iden 111:ír ismertettük 
l �pun:-l>an -. hogy három fö
időcsoportba rögzitctték az elegy 
beérkezé<.it. ennek keretében 
megállapították az ipan uze
mck naponta háromszori kiszol
gálásál, olyan módon, hogy a 
sztikséges rakodási időt szerző
désileg biztosították részükre és 
\'ál!alták a menetrend pontos 
betartását. Az üzemek viszont a 
rakodás pontos és gyors lebo

�olítá�;ira� v;\ l l�lt!lk , k.Qteli;zett-
sége.t. Az elegy befutása előtt 
két óráYa I minden ipartelep ér
tesítést kap, mikor és milyen 
mennyiségii áru érkezik részére, 
hogy módjában legyen megszer
vezni a kirakodási. Ilyen módon 
két és fél hónap alatt, amióta 
ezt a remlszer! alkalmazzák, a 
régebbi 80 százalékos rakodási 
idő 105 százalékosra, a kocsi
rakodási egységidő pedig a le
adási kocsiknál 70-ről 98 szá· 
zalékra emelkedett. Ez azonban 
még nem végleges eredmény, 
további javulás várható, -mert 
az 500-as brigádok, igy pél ·  
di;ul Há'ám Józ.sel iparte'ep · 
i,is.'l'ol g.áli·brigádja, Szalai 
Gyula, 6.'llétren,dejZÖ·brligádja, 
Cseszregi János előké,,zitő·bri· 
gádj.a és a többi l>rigád egy-re 
nagyobb gyakor:atra -tesz &erl 
az újrendszerü ip.arl�lepi ki
szo:gálás löké1etei.Uésében s 
egyre jobban végzik munkáju· 
Irat. Ez;t a, móchzert máris 
több á: Iomás akarja átvenni. 
Hír szerin,( elsőnek Mi kolcon 
kerü I sor- a győri módszer be· 
\'ezctésérc. 

, . Melegszahályzó-átadás' ' 
A győri fíi!öház dolgozói kö

rében is állalá,'lossá dit nemrég 
egy új munkamódszer, amely 
alkalmas arra, hogy az egész 
országban e:terjedjen: a Somo• 
gyi Lajos mozdonyvezető á:tal 
kezdeményezel! ,,melegszabá
/yoz6-átadás". Régen, ha beér
kezett a gép. a személyzet a 
szerelőnél váltott. Most ,.közben
váltó tartalékkal"'. kint a rende
zőben a munkahelyen Yáll, mert 

kiszerelt gépet kap. Ezzel az 
egyórás kezelési norma jelentő
sen csökken. 

Másik dolog. amivel a fűtő
ház dic.sekedhet. hogy augusz
tusi szénmeglakarítár,a 1 1 .2 szá
zalék \'o: t  Akad azonban baj 
is. Barotá�yi László OB-titkár 
géphiányra panaszkodik. 

- A főhiba. hogy nem kapjuk 
\'ÍSsta gépeinket az Északi Jár
miíjavítólól - mondja. - Je
lenleg három gépünk \'an ott. A 
4 1 1 .206-os m�r 1 950 óta vár ja
dtásra. Ez a gép annakidején 
kazánrobbanást szem·edelt. Ka
záncserére lenne tehát szükség, 
az Északi Járműjavító azonban 
számtalan sürgetés ellenére, 
anyaghiányra való hi\'atkozás
sal. még- mindig nem végezte el 
a munkát. Bizony ezeknek a 
gépeknek a hiányát nagyon 
érezzük az őszi forgalomban. 

Ami veszélyezteti a gyóri 
„ötszázasok" eredményeit 

A külsős forgalmi szolgálat
nál  Hevesi János elvtárs o:yan 
súlvos hibára mutat rá, ami az 
elegytovúbbi!á<na l veszélyezteti 
az ,.ötszázas" -mozgalom sikerét. 
Elpanaszolja, hogy a cell
dömölki vonatok - kevés ki\·é
!ellel - sorra fékezés nélkül 
futnak be Győrbe. Rendelet van 
rá, hogy a cel l i  vonatokat 900 
tonnás terheléssel 25 <zázalékra 
kell megfékezni. ezzel szemben 
csupán 1 0-14 százalékra biz· 
tosí!ják a vonat fékezését. 

- Persze. mert a gőzmoz· 
dony Celltől Győrig rnlahogy 
e:hozza a vonatot - mondja 
Hevesi elvtá,rs. - A ce'.!iekra\: 
úgy látszik, csak az a fontos, 
hogy .,lerázzák nyakukról" a 
szerelvényt. Györtől kezdve 
azonban a villanymozdonyok 
nem képesek biztonságosan vinni 
a hiányosan fékezett \·onatot. 
Valahányszor ilyen eset előfor
dul, márpedig majd minden 
nap megtörténik. nekünk �el! 
4-5 féket pótolni. Ez neha 
tra'sfél ·két óra késést jelent. 
,.Olszázas"·m,oz.ga-1munk rontá· 
sa me: Iett a baleseti veszélyt 
fo'.<,nzák a félrez,etlen vonafok. 
Ennek 2llenére sem a miniszté
rium. sem a szombathelyi igaz
gatóság részéről nem történt or
Yoslás. holott a figyelmet sok· 
szor felhívtuk rá. 

Bízunk abban, hogy a Vasúti 
Főosztály és a sz.ombathelyi 
NlAV igazgatóság megszüntetik 
ezt a helyteien gyakorlatot. ( A 

szerk.) 

A 1110st kö\'fltkezö csúcsforgalmi 
illöszak kér4éseirül írjanak 

levelezöink 
A postá� �yre gyalm1bban 

kopog szen<e,z!ősé!,rünk aj!,aján. 
Az orsz.á-11: küfönböző részeib51 
érkeznek hírek, !C'Velek, tu dósí
tés(Jk. Beszámolnak a kocsHo�
duló leszorításáért folyó harc 
ánásáról. az „ö/százas"-moz
gaiom eredményeiről, hiá,nyos
ságairól. a Nagy Októberi Szo
ciaNsla Forrada:lom 35. évfor
dulójának bszteletére te<tt szo
cial ista kötelezett�égvá l•lalásOK
ról és azok tei jesitéséről. 

Cserháti József szel("edi tudó
sító legutóbbi levelében arról 
írt, hogy Baja á l !omáson Töl· 
gyes ls·tvá,n ifjúmunkás, sztaha
novista koosirendező briir,ádja � 
kocsimozgat.ísi egységidől 103, 
a koés'itartózkodási tervet l 00 
százalékra teljesítette. Az ered
mények mellett azonban azt is  
feltárja, hogy 

a háromnapos kocsiforduló 
megvalósítását gátolja a 

kocsik késői beállítása. 

i\\eyirja. hogy 7-én Békéscsabtm, 
Kecskemélen &s Szentesen 23 
kocsit későn bocsáto\!ak a szál
!íttató felek rende"lkezésére. 
Ez a szervezetlen munka ered
ménye - ál lapítja me,t Cser
háti ehiárs. - Az ál lomások 
ezzel a.:a1>o;an fékezik az októ
berre mel("ál lapitott 3-3.4 na
pos kocsifordulók elérés.él. 

A bír6lat nyom6n lényeges 

javulás észlelhető 

Azonban Cse.-háU elvtárson 
l<h·ül má.sok is ldhívj ák a fi. 
gyelmet arra. hogy elmaradnak 
az ószi forgalom harcaiban, Itt 
van például SárOssy Gyu'.a. az 
el!'ri lűtőházbó!. Vereczke; Ján-0s 
a La!Hi "er Jármüjavílóból, Kato
na Lajos a Felépítményi és 
Vasanrag-javító szeg-edi almií
helyéből. vagy Borka Sándor a 
Vesr.prérn-külsői fűtőházból. 
Borka elvtárs eyyik levelében 
például arról ír, hogy a moz
donyok minőséf!i jat!itásán kí
c•ül hibák vannak, a munkafe
gyelem lazul. Ezt a levelet rö
viden közöltük i,s lapunkban. 
Legut-0bbi le\·eJ;'ben már így ír 
erről : .,Orömmel írhatom meg, 
a kriflka nyomán /Jnyef!es ja,m
lás ész/e/heló." Borka elvtár.s 
bírá'ata seg"ítsél("ével megja,í
lo!tuk a mozdonyok javHási mi
nőségét. a megs1.ilárdulás út
ján van a munkafegye!-em a 
fűtőhá1Jban és az á,l!omáson. 

Az i-lyen levelezőket jelleme=<• 
te Sztálin elvtárs: ,.fogékon!J, 
oz igazsáf! lüzétól ltúif!oló, lep• 
lezni, hibáinkat mindenáron in• 
víta1ti kívánó emberek"-nek. 
Ma,jd így folytatta : ,,ezeknek az 
emóereknek kell szerintem, az 
e1<11ik Jó emeló szerepet be/ölte• 
niök. hibáink kiderítésében és 
helyi párt, - valamitll szovjet 
építómunkánk megjavi/ásábwi". 

Levelezóink feladata most 

az ószi verseny segítése 

Most, az ö� l?rl("alom_ i?e· 
jéu'l is Sztálin eTvtars tamtasa 
Irel-l, hog"y leikesítse leve!ezőin• 
ket. Sziinielenül bírálják fogya
té.'wsságainkat, keressék az el
lenséf! kezét, azokét, aJ,ik Jon
riorle>ltaJ a renáell>iek hPlytelen 
értelmezésével és t'éf!(ehajtásá• 
val akadályozzák az öszi csúcs
forgalom lebonyolítását. . Ne a 
vél el len-t 1 ássák Jevelezótn:k a 
kocsikisiklásokban, a vonatkésé
sekben. a munka selejtes termé
keiben. az utazá,i $ebes,ség 
csckkenéséoen, a mozdonyfor-
duló ross,:abbodásában, a 
hiányzó versenynyilvánosság-
ban, stb., hanem derít<Sék fel, 

pellengérczzbk ki az öszi 

verseny ellenségeit; közöl

jék az é lenjáró dolgozók 

munkamódszereit, hogy 

azokat közkinccsé tehe.s&ük. 

Ebben a munkában levele-
zőinknek újabb leve!ezőkkel kell 
erősíteniök a társadalmi e!len
őrzés széles bál ózatát. Ezen a 
téren számí-ttmk minden becsü
letes d(J'gozóra, a vasút új akti
váira. a nődol.gozókra i s. Tegyék 
maguk�vá dolgozóink Sztálin 
elvtárs tanítását. melyet a „Prav• 
da" eiső számában írt olvasói. 
hoz: ,,vegyenek tevékenyen részt 
a la.fJ vezetésének üg11ében . . .  Ne 
mondjúk n munkdso.�, hogy az 
írás részükre „szokatlan" mu:i
ka . . .  csak hozzá kell bátnm 
fof!ni a munkához. E,r1yszer•kél· 
szer megbotlasz, s máris meg• 
tanulsz ir,:i . .. /' 
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Sztálin elvtárs 

felénk sugárzó szeretetét éreztük . . .  
RéR"óta nem vettem részt 

olyan lelkesen izzó hangulatú 
röpgyűlésen, mint amelyen 
Sztálin elvtár.sarnk a, XIX. párt 
kong-resszuson elmondot1 beszé
Mt vitatták meg az Utasellátó 
Vá l la lat XIX-es vendéglátó üze
ménrk és 4-es árudájának dol· 
irozói. Es régóta, nem volt annyi 
hozzászóló, mint ezen a röpgylí• 
lésen, mert minden dolg-ozónk 
úe,r éiez1e. hogv Sztálin elvtárs 
egyenesen hozzá intézte szavait. 
Tudtuk hog-y - mint Sztálin 
elvtárs minden megnvilatkozása 
- ez a oeszéde is  vilá,a-lőrténel· 
mi je!entöségü s minden becsü
le{es, békeszerető, az il!az ügyért, 
a ,zocial izmus építéséért küzdö 
ember számára irányt mutató. 
ctat mutatott azoknak a dole-o· 
zó mill ióknak, akik az imperia
lista országokban. a töke nyo• 
mása alatt küzdenek szabadsá
gukért, szebb életükért és 
ugyanakkor biztosította számuk• 
ra a leg-nagyobb segits�t: 
, . . . .  pártunk rtem maradhat a 
testvérpártok adósa és a maf!,1 
részéről is támof!alnia kell óket, 
va:amint népeiket a felszabadu• 
lásérl vívott harcukban, a béke 
mef!Örzéséérl vívott harcukban 
Közismert, ho_t,.l/ pártunk Íf<.1/ is 
iár el" -. mondotta Sztálin elv
társ. 

A Szovjetunió és a n&!?Y 
Sztálin segítség-e 8J biztos győ
zelmet jelenti békellB-rcunikoan. a 

világ- valamennyi népének béke• 
harcában - mondotta a röpl("YŰ· 
lésen Kap_osvári Pálné kartárs• 
nő,, a 4-es áruda dolgozója .  Es 
kifejte\ték a kartársak és kar
társnők, közöttük Téglásné elv
társnő és Trosch elvtára. hogy 
nekürrk, a népi demokráciái,!( do! . 
gozóin.ak fe!'beosülhetet!en új 
erőforrás Szt.áMn e! vlárs he
s7,éde. Lehet-e orom nélkül 
olvamunk, hogy Sztálin elv
társ a kis országok mun�.á
ját is oly sokra értéke! i a 
békeharcban, a kapitalizmus 
vél!'SŐ felsl!:ámolásáérl folvó 
harcban: ,,Most, amikor Kínálríl 
és Koreától Csehszlovákiáif! é� 
Mai,qarországi1< új ,rohambri
f!ádok' jelentek me{! a népi de
mokratikus orseáf!ok képében - -
most kö.nn.11ebbé vált pártunk 
harca és vidámabban folyik ,1. 

munka." 
Sztálin elvtárs biza Imát, le• 

lénk sug-árzó szeretetét éreztük, 
amely új tettekre, új hősi csele
kedetekre kötelez minden ma• 
gyar dolirozót, a bányászokat, az 
építőmunkásokat, a műszaki ér
telmiségei, a vasutasok tömeg-eit 
- mindenkit, aki az életet, a 
békét szereti, aki a szocializmus 
építésével a saját és gyermekei 
boldo,tsá1<át is építeni akarja. 
Ezt éreztük valamennyien ezen 
a röpg-yűlésen. 

MOLNAR ISTVAN 
tudósító 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg 
a Gazdasági és Műszaki Akadémia vasutas tagozatának 

levelezőtanfolyamát 
Október 1 9-in, vasárnap dél-

1 
kásai, akik párt- és osztályhü

előtt ünnepélyes keretek közölt ségük, marxista-leninista kép
megnyitották a Gazdasági és zettségfrk mellett, magasabbfokú 
MüszaJ<i Aka,démfa Vasutas Ta- szakmai képzettséggel is ren• 
g-ozatának Jevelezőtanfolyamát. delkeimek. A mi ipárt és á l . ami 

Poros 1'amá6 elvtárs az funkcionár,iusa,ink meg akarnak 
Akadém"a i gazg-a,tója megnyíló- f�lelní _  a p�rt és a m!'nká�sz
beszédében elmondotta, hogy talv otzalma,nak é� eze_rt aldo
három évvel eze!őtt indították zatos munkaval .  k1tarto szorga
meg hazánkban először pártunk lom�aJ tanulnak. a . nehézsé· 
kezdeményeZ€6ére .a Jevelezö gektol '-'.1s.sz,a ne.m 17adva d�I· 
oktatást és 195 1 -ben adtá,k ki l("oznak es egymasutan rakJak 
Magyarorszá�.JZ els_ő Jevel • le si �eresen. a, vizs�áikat. 

•ző tanul ással szerzel'! dij;1"cmá- D�airn P7_,e�wf Jo�f elvtars, 
kal. 1 949-ben 80 hal . ga!óval in · �- kozlekedésug-y_1 mini szter .el• 
dullak és jelen'.eg 1 200 levelező so helyettese szoli a h�l!gatok: 
ha. lga!ója van az Akadémiának. hoz. Atadta Bebrits Laios m1-

A vasutas levelezöta.gozaton 
223 hal lgató tanul. 

E lmondott.a_ hogy oktatásukat 
a Szovjetunió levelező okia lá• 
si tapasztalatainak felhasználá
sával szervezték meg. A Szov
jetunióban löbbszázezerre ru.g a 
l eveiező oktatásban résztvevők 
száma. azoknak a száma, akik 
a kommunizmllS építésében rá
juk háruló hata lmas feladatok 
s;<J<eres meg-0! dása közboo vég
zik oehéz egyetemi és főiskolai 
tanulmányukat, Han�úlyozta, 
hogy hazánkban, a szocializmus 
építésének növekvő feladatai kö· 
zepette csak azok a káderek ál l 
hat ják mel!' helyüket, e,sak azok 
a kaiderek lehetnak a párt és az 
állam építésének haszmos mun-

n"iszler üdvözletét, majd arra 
fti,gyelmezletett, hogy a para-nos
J!Oki helyen cs.ak úgy ál l ják 
meg a dolgozók a he!yüket, ha 
szorgalmas, kitartó tanulással 
elsajátítják a vezetés tudomá
nyát. Hangsúlyozta, hog-y ma 
mindenki elölt szab.ad az út 
afe'.é. hogv a szocialista tudás 
le! legvárát oevegye. Szilárd 
kommunista magatartással kell 
helyt ál lni a tanulásban és, 
hogy érdemesek a hal lg-atók a 
pé-rt és a kormány segítségére, 
azt jó előmenetelükkel bizonyít
sák be. 

A meg-ny.j,!ó Jakab Sándor 
elvtársnak, a,z Akadémia vasu• 
tas tagozata levelezőosztálya 
vezelöjének záreí6z,avaiva,J ért 
V·éget. 

hátr6ltatják egyes szolgálati vezetők 
a kocsiforduló leszorít6s6t 

. A2 . i�e! . Ó51l:i .. _fe!.aidatok I ben fordul elő hönfutás is. A vegrehaJtasanal nel½uiozhet�tJen másik ok: a rakodóbrigádo!<at m!-Jnka. hogy az at� a.J lo- a győri rakodási főnökség irámasokon gyorsabban rakJ ak at a n it" a 8 G ör B d - . ·· • s·érült és rosszul rakott kocsi · Y_ J • • Y - u aor,, koze 
kat. Az átrakodás lassúsága e5? _ allomasokra, � ral<odó
m:att 40-50 órá!, sőt többet Js bngadok sokszor kesve érkez
veszteget egy-egy kocsi az át- nek meg. A komáromi ál lomás· 
menő állomásokon. na,k ezerrkívül n incsenek átrakó Meglátogattunk egy i lyen vágányai, úgyhogy a kocs:kat d ál iomást, Komáromot. Felvi lá·  gurí!óból a, rendezőbe kell , \� n'l' gositások sz�rint �-? nap!g á!·I onnan pedig vissza s amíg � egy..egy ½oc-:1,  ai:n)g at_rakJak, -� tartalék ezen az úton végig• a rako�any gazitas l,s sokaig vergőd:k, ez maga, is féJ.féI na· tart. Elofordult, hogy egy pot jelenl A háború alarc el-vasl':"1e�kf<�l . rakott sériJ!t ��ztu_lt két átrakó vágány újja-kocs, két �et,g. ,vesztege.t epttéseveJ és a;z állomás terül e· az álloma.son. tén dolgozó raikodóbrigádok be·· A komáromi állomás.főnök al l ításáva'l - régebben az áll<>· 24-48 órában jelölte meg az más szaba<lnapos személyzeteát lagos átrakási időt. bői a l,ai-1totlak átra-kó brigádo-Mi az. oka ennek a kés,edel• kat - 10-12 órára lehetne lemeskedésnek? El5iisorban az, szorítani 8'l átrakás idejét. A hogy az indító állomásokon nem komáromi példa is az.t mu:atja, 
vizsPál iák meg elé1t e-ondosan: hogy a rákodási, a, kereskedelmi megfelel -e a ra,komány elhelye- főnökség és a forgalom együt· zése �z előírásoknak. Van olyan tes jó munkája nyujthat csak nap, hogy 20-27 kocsi rako· segítséget a, kocfilorduló idejé• mányát kell igazítani. A rosszul nek csö�entéséért VÍ'l"ott harcrakott kocsiknál sokkal könnyeb· ban. 
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A minisztertanács határozata 
a társadalombiztos ítási szolgáltatások újabb szabályozására 

it�da_!izmust épí!ö népi d�; amely fokozza a gondoskodást a is, aki idült (állandósult) bcm.kl y�ci�nkbai:i • a S�ov1elumo tbc-s betegekről. A tbc-s betegek te!lsége folytán tulajdonképpen pe _a�a eis seg1�e, par•unk ve. eddig keresőképlelenségük má- nem munkaképtelen hanem rokze_l';_seyel 1-ehetové teszi a gyors sorlik évében táppénzt nem kap• kant. Indokolatlan 'hollY olyan fe1lode�I az 1;m�erröl való gon- tak. A most kiadott miniszterla- rokkant dolgozó iegyen hosszú 
ts�c,das teren 1s. A Marwar nácsi határozat szerint a, tüdő· időn át táppénzes állományban oz _MJ/ október 13- i , számá?an betegek egy �v hel�ett . két évig ak1nek á!Jlapotában mar vál� °!ef!:1elent , ·:A. �olgozok egesz- tarthatnak 1genyl tappenzre. zás nem várható és sa ját mun• s4:g':'g}'.l eilatasanak meyjavílá- A dolgozók kívánságának adott kakörében keresöképlelen lop· sar�J _es a t_á�_pé�z�el_ ''.3!ó„ vis�- helyet a miniszt<;rtanács '!-"kor, pen ezért a határozat é;telmé• sz�elesek k1ku zoböleserol Cl· amikor a csaladlagok korházi ben azt a dolgozót ak· 90 namu m1mszter!anácsi határozat ápolását most 60 napról 90 nap• pig egyhuzamban �ag; ugyan-

A hata�ozat_ intezke_dései a Társadalombiztosítási rend- összesen 90 napot táppénzes :.!-
ennek a (e1 lődésn_ek _úi állomása.

, 

r� emelle fel. l!'ZOn betegségnél � éven belül  
vasutas b1zlos1to(lakra 1s vonat- szerünk egyik hibája volt ed- lományban töllö(,t orvosi felülk?znak; Egyik ilyen fontos in- dig, hogy egy évig volt táppén• \ vizsl?"álat a lá kell' vonni Ha a fez1<edese a határoza.tnak az, zes állományban az a dolgozó felülvizSJ?á-iat a dolgozót idült 

Miért lésik 

_ 
1 

beteggé minősíti, ideiglenes rok-
kanttá kell nyilvánítani és láp
pénz helyett ideil1'1enes rokkant
sági nyugdíjban kell rész,esíteni 
akkor is, ha a rokkantsági nyug· 
dí jhoz egyébként szüksé1zes vá
raikozási idöt még nem töltött«-

a vonatelemzések Mvétd6nek egyszerűsítését elősegítő 
djítási javas lat elbírálása be. 

Egyre több é�zszerűsílési ja- igazgatóság június 12--én tá-r- A betegségmegelőzést szol-
vaslat, megva lósított újítá se- gyalta, 24-én terjesztette fe! gái ja  a határozatnak az az in
gÍli ösú forgalmunk lebonyoli - elbírálás végett a Vasúti Fö· tézkedése, amely a nagyüzeme
lását. A szolgálati he: yek dol· osztály forgalmi szakoszlály- k:t dié_tás _k�n"._ha felállítására 
gozói sok értékes javaslattal  se- hoz. Ogyláiszi<k, hogy a sok pa - kötelezi. Kulonosen fontos ez 

gitik a, kocsiforduló meggyorsí- pk közölt ez a j a-vasla� nem nagyobb állomásokon, szolgála
tását. Mezófúr állomáson pél- talál ta meg az újítási felelőst 

I 
ti heiye�en, f�tőháza_kná'I .. _ föl�� 

dául az oklóber 7-én megtar· a 8. szakosztáiyon s csak hooszú �z }lt,aozo szem�lyzet es a 1arm�
tott öiletnapon 14 helyi vonal- hetek után, szeptember 3-án tár- 1avilok dolgozom�k. egészségv�
kozású új ítási és észszerűsílési gyalta az újítási bizottság ér· de�me szemwnt_1abol; . ?tahsz.ti
javasiatot fogadott el a bízott- demben a javas.latot. ka1 adatok b1zony1t1 ak, hogy 
ság. Azóta ismét eltelt néhány nap, ezeknelJ_ � szolgálati helyeknek 

Nem így van azonban ez min- de Tóth elvtárs még ma sem 
dohi:ozomal  a gy�morn:egbete

denütt. Nincs még rendben m in- kapott vá,Jaszt újításával kap· gedesben szenvedo�. �zama, . 8 

den ezen a területen. Csak egy csolatban Többen kíváncsiak legmagasabb. A d1etaskonyhak 
példát a sok újítási javas-l at sor· vagyunk · arra, hogy vajjon felállhása. el�s��li ? gyomorbe• 
sáról, a bürokratikus ügyinté- miért nem értesíti a dolgozó- lege� gvof"'!tasat e� :11�n_kaké-
zésröl. Tóth Ferenc a I I I .  osz- kat újításuk e!bírálása után pes allapa,uk heiyrealhtasat. 
tá!y dolgozója május 9-én tett az i l letékes előadó. A javasla
javaslalot a vonatef.emzések fel- túl< akkor válnak értékessé, ha 
vételének egyszerűsítésére . .Mi a azok megvalósítását a felsőbb 
javaslat további sorsa? Az szervek m inden erejükkel lámo-
igazgatóság új;tási felelőse galjá:k. 
megbetegszik. A javaslat pi• 1 hen a fiókban. Az új ftást az 

Cserháti József 
szegedi tudósító. 

A bjelorussz vasútvonal dolgozóinak levele 
Budapest Keleti-pál yaudvar dolgozóihoz 

Az elmuH napakföan a. bje.lo· 
1 u.ssz vasútvonal kol'eklívája 
vMa·szolt a Budapes\i Keieli
µá-1 ya-udv�i; �ll �j,tív�i4TI9� ijí · ra .a leveiere, áHielyet a 1,zovJel 
vasutas n,a,p allk.almából kiüldtdk 
az eml ített va1súlvonal koHektí
váján.aik. 

A 1l>jeJorussziak ko! ! ek\fvája. a 
máoodik negyedévi eredmények 
a:apján az első hely"!-! vívta 
ki az ös:sz,szövell;égi szodalis
ta versenyben. Ko: lektívájuknak 
íliél1ék oda a, Szovjet Szakszer
vezetEik Köz.ponti Tanácsának és 
a Szovjetunió közlekedésügyi 
minisztériumának vándorzász
lajá<t. 

eléri mnndenegyes tonn.i rako
mány szál l ítási önköl1ségé-nek 
csökkentését. 

úrl-á�i cjég(éjell�l pJvqsLuli 
levelüket. Mindkét nép fiai a 
béke megiszi,lárdításáért har· 
colmk. A testvéri sw'iodari!ás 
nevf.ben lresziek vagyunk áladn; 
az általunk gvüjtölt tapaszta 
l afokal a suíll itá i munlka lei-
lenrlítéséért vívott harcba111. 

Megígérjük önöknek, drága 

b.arála i1nlk, hogy a bjeloruss.-z fő. 
vonal vasutasai éppúgy, mini 
�zovjet hazá,nk &is-zes dol1tnói, 
a jövőben is önfeiál dozó mun
kával s-vilárdít iuk meg szeret�tt 
t,azánk, - a béke !iálmas.zána•k 
,az egész vi lágon - hatalmát." 

A t6ppénz fizetése 

. Az öszi forgalom lelada�,ajl közös erőfesz.í
tessel keil,I megoldanunk. A Ságvári ifjúsági 
brigád tuda-'ábian van annak, ho.gy országos vi, szonylatban a vasútüzemi értekezlet határoza
tainak teljesítésében zökkenők mutatkoznak. A 
424-es SáR"{ári ifjúság; brigád tudja, hogy az 
október, kocsiíordu!ónál el kell érnünk a 3.4, s 
ha arra sz frkség van a háromnapos szinti,! is. 
Eppen ezért _ még erőteljesebben dolgozunk, hog-y a, nagy ossz.munkában a mi parányi rnun. ká11'k erős sejtként építse az őszi forgalom épületét. 

Hogyan csináii1uk ez,t. Azza,I keiidtük. hogy 
°2ozdonyunk ha_ttiavi vizsg.llatát előbbre vet· lu1'.-, hogy a . csue&for�alom ala�t ne Jegyen k;j. es:s· _ össz.eh!V'tuk a brigád tagjait a reszortmernok elvtars bevonásával. A· bn.lgádértekez �e!en a la11osan_ meg-tá�aJtulc a, VII.  vasútüzem; 
�rtekezlet hatarozalát, s eszerint megtetlük UJabb mookaverseny felajánlásunkat. Ebben az 
alábbi pontok szerepelnek: 

a ·mindenkori �vl fall.t<JOs szénkiadásból 3 
száza-lékot meqtak"rltunl<, Nazarova-mo,z. 
qaJom keretén belill az eQY kll<>méterre es6 Ja. 
vltási költséqet két fillérrel csökkenl)ilk,. A 
kisebb Javltásokat elvéQe-zzilk és Qéoelnket 
olyan Jókarban t.artJuk, hOQY bármikor vezénv,,lhet6 leqyen; a két mosás között a Javítást 
úqy eszkö.tölJilk. hOQy naciyobb Javítást csak 
mosáskor c.sinái.tatunk: a személy- és munk.áisvonatokat menetrendszerint. balesetmentesen 
továbbítjuk és foroalml késés esetén rövid 
menetid6t alkalmazunk és a tartózkodást 
csökkentlilk. 

A szeptemberi értékelés alapján kiloméler
tervünket 159, a szárelegytonnakilométer tervet 
pedig 137 százalékra teljesítettük, a szén,megba
karitásban pediJ? 12 százalékot értünk el. 

Ezeket az eredményeket úgy tudtuk csak el
érni ,  hogy 

brig'ádom áltandóan tovább képezi magát 

pollikaJ és szakmai téren � tanumányoz. 
za a s,zovjet vasutasok munl<amódszerett. 

Módszer a szénmegtakarítás fokozására 

, A �zén��l-akarílást így [okoz.zuk: a buktatón ugy ont:tJük a szenet a bukóba, hogy mikor leengedJuk _a srerkocsi,ba, már összekeveredje'l 
a , �ros _szen a . d_ar:3�al, a gyengébb minösegu a JOOb m:noseguvel, azután a szenet ala· posan meg:ocsoljuk, hogy indulásig jó érett legyen. 

Megfigyeltük, hogy a-z így előkészített szén• 
nek nagy a tapa-dása, minden darab elég és a 
léghuzat nem_ ránij-a ki a tüztérből. A tüzréteg 
sem vastagszik meg olyan hamar és hosszabb 
távolságra el tudunk menni tüztisztitás nélkül. 

A tüze:ésnél a szovjet vasutasolciól átvett 
egylapátos tüzelési módszert alkalmazzuk, ami. 
vel megakaoolyozzu,k a, 4üztér lehűlését és sok 
hőenergiát takarítunk meg. A Nauirova- moz
galom keretén belül elvégezzük a kisebb javitá• 
isokal, idejében kicseréljük a, k-opotl fékluskókat 
és a törött hordrúgókat, am i\·el biztosítjuk, 
hogy gépünk nem es;k !d a termelésből és a 
százelegytonna ki lométer ileniinket terven felül 
tudjuk teljesíteni. 

A személy-, munkás· és tehervonatok továl>
bi!ásáaál azon iparkodunk, hogy 

a vonatokat menetrendszerinti ponlossá,gga) 
továbbítsuk. 

Ehhez pedig eleng-edheletlenül szükséges a jó
karban klrlott mozdony, a jól előkészített szén 
és a uonalfsmeret. 

Nálunk n incs elmaradás, brigádunk fartja 
adott szavát és !.irtani is fogja. Tadjuk, hogy 
a-z oszi forgalom sikeres lebonyo\itáoo a jobb 
jövői készHi elő valamennyi vasutas számára, 
mert a vasút ötéves tervének teijesítése vagy 
túlteljesítése képezi alapját annak az ú,irrak, 
amely a vasutasok jobb jövőjébe torkollik. 

Féídi Sándor 
munkaérdemren-des, sztahanovista 

mozdonyvezető, 
Adler Sándor és Fülír Ferenc fűtök 

A ferencvá· rosi kultúrcsoportok 
az országos ku ltú rversenyre készülnek 

Ha né.hány héttel ezelőtt a Fe- a z  állomás, a z  oszlálymérnök
rencvárooi-pá lyaudvar szép és ség, a fűtőház, a köz,ponti szer 
tágas ku11úrháza felé járt  a Iá• tár és a páiy.iépítök kul túrcso
toaaJ.ó, azt hihette. hogy valami portja. Ez az e�t megmutatta, 
\11t� .J<1n h�lyrf! \�y�!jt. A n_agy bog;( szüks.-g- van ij cs�rlok 
uckal't felverte· a gaz, elbontot- e,..ayuttínüköd'éGére, így· 'so1\>k�1 
t11 � szemét. Belül sem volt . k�- na,gyobb a, lejqödési lehetőség. 
lönb _a he_ly�et. Egy-egy hely,ise� - A kultúrtermet megtöltő doti -1om-l?r kepét mutaHa, a, nag� - gozók hanaulatföói azt !apa·-z terem Üresen kongo�. n:c::n taltuk s;ivesen veszik, 11.a hani{zott benn-e a ku.JturmunKa· •·tÍJ T "k , · k 1t' sok dala-szava. Pedig volt kul• egyu a Ja va • .a'.°�!1_:1Y;1 -u �r-

1 • . ,k ekkor · a Feren,cvá-
1 

cso�orlunkal a kul(u, haz sz1nur'.11ui;i a IS • padan. !gy most mar mlgteremrc�1-palyaudvaron, d<; cs_a1k szél- tettük a fei(é!eiét, hogy a sik•.'r szor!an a szakszo1,ga-la·h helyek - • 1 1 „ k be k lt · 0 r aíban. Virá=�•t a remenyeve nevez 1essJn a U' �rc:s por 1 • • ,.� II. Orszagos K_,.:iúrverseny•P., kulturoooport-sov11111zmus, az I á • k' - • ··� - k i:1 

egyes csoportok külön életet él- ame yre m _ n� ·eo�:i , J,,;m • •• 
te!c !gy elkülönülve persze oom sősor_b_an fuvos�en ?�a

,rnnkat �e
érhettek el olyan eredm�nyt, vezz� be, am�,� K� ucz San
amit közös erővel tudtak volna. �0: .. ka-rnagy f? ra<llrn_t_atlan 

. 
n�-

Szakszervezetünk elnöksége ve1-0- . és okt_:1tomunka_1 ,1 ereJm�: 

nekünk. Sűrűn merü'nek fel pro• 
blémák iegjdbban működ6 együt
le.,--ünk, a zenekiar muakájá!ban 
is. A huszonölltagú együttes 
na!I}'r�ze fiitélf11íz:( dolgozó. A 
nehéz munkál vég7,ö zenekari 
tagok le!kesen., =rg-llllmasan 
já.1111a,k próbára, a sz<i,,gálrufi fő
nökség aozon ban nem .i'rel1tetik 
megérté&sel igyekezetük iránt. 
Többet közü•ük olyan vonalra 
heiyezet,t k;, ahonnan nem tudnak 
bej_ámi a próbákra . ,Helyes IEO• 
ne, ha a zenekari tagokna.k le 
heiövé lennék a próbákon va,Ió 
részvételt. 

A jég azonb.in megfört Fe

rencvárosban, sikerült a ku•ltúr
munkába eletet vinni, s m inden 
remény megvan rá, hdgy a gár
da eredmooy�,;en szerepelje111 az; 
országos kultúrv-ers.enyen. 

.,A vasútvona,I ko:lektívája -
írják levelükben többi köz{dl 
- szavát adta nagy vezérünlk
� ét� taniiórnkna'k, Sztálin e'v
társnak. hogy idő előtt tel jesíti 
az áruszállítások évi tervét és 

A Jeve'et Drozd.ov a bjeior-usSz 
vasútvona l i  iga:z;gatóság párt
iirodájának titkára és Zubricki, 
a,1, ig;izga·tós�g va,sutais sz.ak
szervezeti bizol1ságának elnőJ..,e 
írta alá 

ötéves tiervünk teljesítése so
rán dolg-ozóink száma rohamo
san növekszik. Nagy számban 
kerülnek be üzemeinkbe, szolgá
lati helyeinkre, különösen az 
építésnél, pályafenntartásnál, 
vontatásnál olyanok, akik a szo
cializmus eredményeit fclhasz· 
nálják anélkül, hogy az építés
ben folyamatosan résztvenné
nek. A társadalombiztosítási 
szabályoknak a táppénzre vo
natkozó rendelkezései eddig mó
dot adtak rá, hogy a �zolgáha
tásokai arra érdemlel>enek is 
igénybe vel!Wk: 4 Jrtlnisz!el-la" 
nácsi határozat most gáiat vet 
ennek Sok visszaélésre adoti le
hetőséget például, hogy rövid 
munkaviszony ulán is hosszú 
ideig !eheteH táppénzt húzni. A 
táppénzesek között igen sokan 
vannak, akiknek edd'ig önálló 
ioglai kozálSluk volt s most rövid 
munkaviszony alapján regi be
tegségükkel hosszú időn keresz
tül vannak táppénzes állomány
ban. A most megjelent határo
za t értelmében a dolgozó csak 
annyi i dőre kaphat táppénzt, 
amennyi ideiir táppénzbe helye
zését megelőzően munkavi• 
szonyban vol t. Csökkentett táp· 
pénzben részesül az a dolgozó, 
aki munkahelyét önkényesen el
hagyja, vaf[V fegyelmi úton el
bocsátják. üzemeinkben, szolgá
lati helyeinken még mindig van• 
nak notórius mulasztók. akik 
egy-két napot hiányoznak anél
kül. hog-y munkából való távol
maradásukat iirazolnák. Az ilve
nek akadályozzák vasútüze · 
münk tervleljesílését, száUHási 
feladata ink végreha ftását. A 
kormányhatározat most kiter
jeszt i  a csökkentett táppénz al
ka lmazását azokra, aldk egy 
éven belül két napot igazolatla
nul mulasztanak. Ezek a máso
dik igazolatlanul mulasztást kö· 
velő egy éven belül betegség 
esetén keresetük 50 suí-zaolékát 
kapják táppénzként. 

erélyes kézzel nyult hozzá a nyekenl_ mar. �r.;;_za�osan I 
JO 

forencvárosi kulolúrház i élet tes- neyet vivolt ki magana .< és .eg• 
pedl6égének megszüntelésé.hez. utobb a v:.13ut3,;;apon szrrep�!l 
Tetterős, lelkes, fi.a,ta,J kuitúr- s,1kerrel. f,.z or;z_ag-0:-9 v�r_senycn 
ig-azgalót állított az otthon élé- az . c_>5z!alymér!1ol:,e;z _ _ t,

a nc•:�c.
re Bojtor Imre személyében. portJ_a.t, . va).am1:i.l , s ,m_a�,:tom: 

v-••·································••e?. 

A m11lthól 

í 

Bojtor elvtárs szep.tember ki>- ��t. 1� 1'11�'.t 1uk, . a,,_k 3 ; ' 1110• 

· ett ' t kul! • olilio és �dez egyik ze,�s resdetét acl-zepen v_ e a a . .  ur . . .  n . ják majd elö. Verscnyszámain· a . �ultúrmunka 1rany1tasat es kat rövidesen be<Jn.:tatjuk cic lmans. sokat JavuH a, helyzet Fe- gozóinknak, hogy m�gbírá!has rencvarosba,n. -k k t · · ·t1 · k h Legelő -zör a kultúrház Kor- s� aw ·a es 1av1 rn,z,un a , 
nyékél � belsejét hovlák rend· bakon,. 
be. A távoli, eldugott bejáratot 
áihelyezték a házzal szembe, Több t6mogat6st 
ho,...ay az ol!hon könnyen meg
közelithelö legyen, az udva:1 
parkírozták. a háioo fron;!on 
előlkészílelték a nyári szabadtéri 
sz ínpad helyét. (C.,up.án a hepe
hupás teniszpályán< helyreál li lá• 
sa van még hátra,, ez azonba,n a 
sportkör dolg.i leooe.) A helyi 
ségekböi eltávolilottá,k a ltlm• 
lomot, mi n-clen szobát újra'ies
tettek, s meginduihrulort a<Z élet a 

kulrnrházban. Rövidesen meg
kezclii m íiködését a könyvtár is, 
amely eddig e,._ayszerűen - nem 
volt, noha könyvek rendelkezés
re áHtak Két hét mulva a mozi 
elöarlá,so\{ i& meg,in<luinak 

Legyűrték 
a szakmai sovinizmust 

- Sikerült mef!leremteni az 
együttmükódést a kultúrcsopor• 
tok között - mondja eddigi 
munkájáról Bojtor ig-azgaló. -· 
Ennek első kézzel.fogható ered
ménye az október 1 7-én mea
rendezett kul túnmüsor voft, 
amelynek keretében 

Kultúrmunkán.k gerincévé 
szerelném tenni a kullúrosopor• 
,tok harci szel lemének erősítését, 
hog-y műsoraikka l ha rcoljan.ak 
az ellenség ideo1óirája, a kleri 
ká4is reakció ellen és száma ik 
szobb, boldogabb új vi loáguni< 
szellemét sugározzák. Nemcsak a 

művészeti munkára, fekietüni< 
súlyt, hanem fokozni akarjuk a 
kulturál"is töme�nevelés�. a kul
túragilációs munkát és szaporí
tani akarjuk ku!Lúraktíváink 
számát. 

Bolgár filmhét 
október 23-29 

NépUnk soha nem látott 
érdeklódéssi!I fordul a 
te-$tvéri népek élet-e, ma
vészeti alko�ásal, új. szo
c.ia11sta kultúrájának fia-
tal hajtásai felé. Ennek 
az; érdeklód!snek naql(• s;z;eril példái azok a film• 
hetek amelyeket az el
mult esztend6k során ren
deztünk meq. 

Az október 23-tól 29-íq . 
terjedő héten rendezzük 
meq hazánkban elsó íz
ben a bolqár filmhetet. A 
filmUnnepen bemutatásra 
kerUl6 alkotásokon ke-
resztül újabb tlzezrek 
ismerkedhetnek meg a bolM 
q.ár nép életével és har� 
calval, a baráti Bulgária 
kultúrájával, színn,ú-vésze
tével, 

A kltOnó bolgár fllmek 
ecavike. a nemzetk&i dí
jas RIAOO clmú magyarul 
beszél6 bolgár film, 

Lazarov t!lrt6netén ke
resztill a film meqmutatja 
a bolqár Jneqális kom
munisták s partizánok 

harcait, h6s1 kOzdelmUket 
a subad�ért. Alkotói 
feqyvemek szánták ert a 

fi lmet a békeharcban, 

hoqy felnyissák a Lazaro
vok �mét. meqmutassá.k 
nekik is az iqazságot. 

A „RIADO" a bolqár 
filmqyártás h<trmadik Já· 
tékfllmle 01,nLrov d·Jat 
Karlovy,Vary-ban pediq 
a VI. Nemzetközi FIim

fesztiváion a ,,SzabadsáqM 

ért Vlvott Har�'•-díját kap
ta. 

. . . . 

• �33.J>an dr. Szert>ák Elek fqazqató alálrAsá..al rendelet Jelent 
r .. <>q, amely meqtiltotta seqédtisztek ozán,ára a vendéqszoba 
igénybevételét. A gya!ázatos rendelet „hiqiéniai" okokra hivatko

zott: Maavarul ez annyit Jelentett, hoqy a seqédllsztel< nem tisztál 
koclnak, otoehát nem alha'imak 1.IQyanott. ahot a Jólápolt. Il latozó tiszt. 
vise16 urak pihenik ki fáradalmaikat. E rendelet húséqes képet fest 
a vasút egykori urairól. IQY alázták meq, íQY állították eqymással 
szembe a dolqozókat, hoqy qyenqitsék ereJilket. Az Ilyen széqyenJe. 
tes meqko(llönböztetések méa ma is fennállnak. Amerikában. ahol 

elökelö szállodákban nem szállhaotnak meq néqerek. Ahoqy Ameri
kában néger portás dobja ki a szlnesb6rilel<et, uqyanúqy a mult· 
t,ao, altiszteknek kellett eltanácsolni a vendéqszobát kér6 seqéd• 

A határoza t  jó végrehajtása 
nagy feladatot ró mozgalmi szer
veinkre, üzemszerveink aktivái
ra. Fel adatuk, ho1111 helyi példá
kon keresztül magyarázzák meg 
dolgozóinknak a, határoz-a! ie• 
lentőségél, hogy a z  a dolgozók 
jobb betegellátásá t, társadalom· 
biztosításá1 segíti elö. A bizal 
miak, társadalombiztosítási meg
bízottak hivatkozzanak Rákosi 
elvtárs szavaira, hogy a szocia
lizmus építésében széfl)'en ló
g-ósnak, táppénzcsalónak, szimu
lánsnak lenni. Használjuk fel a 

kormányhatározat végrehajtását 

az előttünk álló feladatok meg
oldására. Segítse ennek a hatá
rozatnak jó végrehajtása a 
Rákosi elvtársnak tett fogada
lom maradékta I an te! jesitését, 
az őszi forgalom lebonyol ításá-

nak sikerét. 
már együtt szerepelt vala

mennyi csoportunk, 

- A munoka meg-indu-it tehát, 
de még sok nehéiség van, amit 

l le keH küzdeni. A legna.gyobb 
baj, hogy az üzemi hizottságok, 
j>ár-lszervezetünk, a szoig-ála! i  
vezetők nem adnak elegendő tá
mogatást a kultúnnun1kához, 
em iatt aktíváinkat nem tudju� 
meg-fe'1elöen mozgósítani. Kivétel 
a megállapítás alól Hq/lósi 
Lász ló elvlár,s, az állomás üzemi 
bizottságának elnöke. Az á-J.lo
más területén eddi� nem vol '. 
kultúrvezetöségi aktíva, az ö 
támogatása, nyomá111 már ot,t i1S 
van és ez nagy oogíts.éget nyuj! ...................................•... : 

tisztlekolt, 

SZOCIALISTA VASÚTÉRT _ A Vasúti Föosztá'y és a Vasutasok Szakszervezetének hetilapja. Megjelenik minden hétfOn. Szerkeszti a szerkesztllbizottság. Laptulajdonos: a Rl;izlekedésügyi 
�-1 t.ériu I Vasúti Főosztálya éS a vasutasok Szakszervezete. Szerkesztóség: Budapest, VI., Munkácsy Mlhá,ly-u. 16. - Te erón: 1 13 -887, 12-93, 313-744. - Kiadóhivatal: VII .. RAkóczJ-út 54. -.,..u sz m · Szikra Lapnyomda, Budwest, VIII., József-körút 5„ Felelős nvomda vezel.6: Kulcsár Mihály. 
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A Vasútpolitikai Főosztály� a Vasutasok Szakszervezete 
és a Magyar Államvasutak Vezérigazgatóságának felhívása 

a vasutas dolgozókhoz 
Vasutas dolgozók! Az öszi forgalom legnehezebb szakaszához érkeztünk! Pártun�

nak, Rákosi elvtársnak fogadalmat tettünk, h ogy a döntő tervév őszi száll ítási feladatait 
maradéktalanul végrehajtjuk. . • 

A vasutas dolgozók tízezrei m�gfeszít et_t �rővel harc�lna� a fogadalom. valoraval
tásáért. Ennek alapján jelentős eredmeny�ket ertunk el. A �masod1� _vasutasnap ot� naponta 
megrakásra kerülő kocsik számát több mint ezerrel emeltuk. Az iranyvonatok szarna meg
haladja a napi 350-et, a naponta továbbított túlsúly me!közelíti a ��-OOO �onnát. 

. 
A fogadalom végrehajtásában azonban egyes teruleteken h1anyossagok, h1bak mu

tatkoznak. 
A VII .  Országos Vasútüzemi trtekezlet határozatában megállapított kocsiforduló! 

eddig nem teljesítettük, a 3-3.4 nap �elyett . �ak �-8 n?�o� szintet értünk el. Ez megnehe
zíti a napi rakodáshoz szükséges koc�1me!1�Y! seg b1ztos1t�at. !'Y�ran arra ve_zet, hogy a 
szállításra váró cukorrépát, bilrgonyat. ep1to anyagokat, teli tarolasra szant keszletek egy 
részét csak késedelmesen tudjuk elszállítani. 

Tehervonataink utazási sebessége ala csony: a vállalt 17 km/óra helyett 13 km kö
liil mozog. Ácsorognak, késnek a vonalaink. 

Súlyos hibák vannak az előértesítések végrehajtásában. Lassan ínegy a rakodóhe
lyek, ipatvágányok kiszolgálása. Ez gátolja az üzemek tervszerű munkáját és növeli a 
kocsifordulót. 

Sok az elegyácsorgás az átmeneti állo másokon. Nem kielégítő az együttmüködéf az 
egyes szolgálati ágak között, gyakran a vonat mozdonyra - a mozdony vonalra var .

. Az ellenség lazítja a vasúti fegyelmet, uszít az utasítások ellen, balesetekkel akarJa 
gátolni többtízezer vasutas példás szolgálatel látását. 

FORGALMI DOLGOZO K! B,ztosítsá tok a vonatok menetrendszerű, akadálytalan 
futását! Gyorsítsátok meg a rako�óhelyek, iparvágányok kiszolgálását! Acsorgó, késett 
kocsit ne türjetek a szolgálati helyeken! 

't(El{·F':<-.�iftF.LMI DOLGOZOi(! Szá moljátok fel az elöérte!rltések terén fennálló 
hibákat! Segítsétek elő a kocsik gyors kiüríté sét és megrakását! Teljesítsétek a rakodási 
terveket, a rakodási müveletek jobb megszervezésével fokozzátok az irányvonatok számát! 

VONTATÁSI DOLGOZOK! Kövessetek el mindent a menetidő és a keulési idő betar
tásáért vigyetek több túlsúlyt! Szükség eset én továbbítsátok a vonatokat felemelt sebes
séggelÍ l(iiogástalanul _karbantartott gépekkel harcoljatok a feladatok sikeres megoldásáért! 

PÁLYAFEN NTARTÁSI tS tPITtSI DOLGOZOK! Biztosítsátok a forgalombiztos 
pályát! Csökkentsétek a lassújelek szán1át! Rövidítsétek meg a vágányzárak idejét! 

Vasutasok! Erörrk megfeszítésével, a szolgálati ágak tökéletes együttműködésével, 
fegyelmezett munkával Induljunk a döntő rohamra, Rákosi elvtársnak adott szavunk tel
jesítéséért, a csúcsszál lítások zavartalan, bal esetmentes lebonyolításáért, a döntő tervév 
sikeréért. 

l(ommunlsta vasutasok! Mutassatok p éldát! Járjatok élen a kocsiforduló leszorítá
sáért folyó harcban! 

Becsületbeli kötelességünk, hogy egyet len kocsival se maradjunk adósak népgazda
ságunknak. 

Budapest, 1952 október 25. 
VASUTASOI( SZAl(SZERVEZETE 

MAGYAR ALLAMVASUTA I(  
VASOTPOLITI KAI FOOSZTÁLY 

VEZtRIGAZGATOSAGA 

Az elmaradás bel,ozásávol 

a november 1-i vállalások úja/,/, eredményeivel készülnek 
dolgozóink a negyedik negyedévi terv túlteljesítésére 

Dolgozóink lelkesedéssel készülnek a Nagy Októówi Szo. 
ciolista Forrculalom 35. évfordulójának méltó megünneplésére. 
Tudják, mint arról a komáromi dolgozí,k beszámolnak, hog11 a 
Nagy Évfordulóra tett felajánlások, amelyek ef!.1/ ré7ze az_ e!�a
radások behozására, a negyedik ne,gyedeves terv túl lel1esitesere 
vowtkozik, egyben azt ielenli, hogy a vasút harmadik tervévét, 
Rákosi elvtársnak tett fogadalmunkat teljesítiük. 

A ferencvárosiak a rakodási időt 4.6-ról 4.4 órára csökkentik, 
gurítási tervüket 103 százalékra növelik 

Rudape$t-Fereincváros áU.o- 4) Az utazási s<>bes�qet 24.3-1"61 
24.5 kilométer óránkénti se. mas dölg-ozói Rákosi elvtárshoz besséqre emeljük. 

rntézett levelükben rnc,gfogad· 
iák. hogy „Az ooz.i fo11g1alo:n 
eddig már te'1iesí!elt eredmé-

5) TervteljesitésUnk fokozása ér
dekében a vonatterhelést 1 05 
százalékra teljesítjük. 

nyeit fokozzák, a lemara•dáso- 6) Gurltási tervtlnket 103 szA. 
k�t behmzáJk és vá,llalásaik�t zalékra növeljük, 
te,fjesíNk. E cél elé!'ése érdeké
ben - !rjá,k - A 1<öveti:<ezö 
felaiá,nilást teszik: 
11 A ,.2000 tonnás�-mozqalom kl-

szélesltésé érdekében naponta 
továbbított túlsúlyt 3200 ton

7) A kocsiforduló meqqyorsl
túa érdekében a koc.sitartó:z
kodást 104-r61 1015 szazalél<-
ra emeljUk, 

8) A fajlagos kocslmo:zq,atást 
103-ról 105-re teljesltjUk. 

náról, 3300 tonnára emeljük, 9) Az Irány- és .közvetlen vona-
21 Az „500 kllométeres•'.mozqa. tok számát 21.r61 24-re emel-

lom klszélesftése érdekében JUk. 
q6ztal"tásl tervünket 74-r61 78 10) A koc.slklhasználásl tervet 
szá2:al&r-a teli.sf.tjilk. 13,3..,.41 14-' tonn.ira n6'f<N, 

3) A menetrendszerlntl kllzlelce- )Ok, 
dést 68-ról 72 százalékra 11) A rakodási Időt 4.6-ról 4.4 
emeljük. 6r.ira csökkentjük. 

A· komáromi dolgozók levélben szá mo!tak be Rákosi elvtársnak tett 
fogadalmuk teljesi tésének állásáról 

I<omá,rorn állomás forgalmi, 
vonatikí.siérő és lrere!jkedelmi S1)()1·  
gála,tá□alk dol,gozói levélben tá  
jélrozta•btá-k Rákosi elvtársat, 
hogyan ál lnaik a vasulasnawn 
tett log-ad,a,lmuJk betartásával. 

lnJ tudjuk - írják tőbbek kö
zott -. hogy minde,.,z ígéret, 
felajánlás, határozat annyit ér, 
arn.eMgtt teljesíttink belőle. En
ne/'/. tudOJ/ában harcoltunk a uas
ucasnap és az alkotmány-ünnep 
riszte/e! ére tett mu,.'lkafelajánlá
saink teljesítéséért. A hós szov. 

jet vasutasok munkamódsz2-
retnek felhasználásával, üzemi 
pártaezetöségtink irányílásáv'll 
es ellenőrzésével, ü<Jemi bízott. 
ságunk munkaversenyre való 
mozgósításával becsülettel tel
fesítettü.k harmadik negyedéves 
tervünket és 

6.'.lomástmk nem vá't fékjé
vé népgazdaságunk eg-ész

séges fejlódésének 
Emrlán közi ik sz.ép eredmé

nyukel a harmadik negyedéves 

tervvel k.apcsolaföan, majd rá· 
térnek a vasutasnapi fog-a,dalom 
tel jesítése ál lásának közlésére. 
Ezek szerin-t: teljesí!et1ék. il • 
letve tú11eljesí-bették a kocsilar
ló1lkodási egység-idői, elei!}'• 
to,·áhbífási t,ervükel, szállHás.i 
tervüket és a b,a,]eselm�inles 
5wl gálalra tett igéretüiket. 

Nem teljesítették azonban a 
komáromlaJ< egy szbalék 
híján vonatforgalml tervll
ket, a vonatol< menetrend
szerinti indítási tervét, a ra. 
kodási időt, az utazási se
bességet éis l<ocsikihaszn:í.lásl 
te!'!Vüket. Eppen azokat, 
amelyek döntöcn befolyásol
ják a 'kocsiforduló a!akulá. 

s.át. 
A 1'<omáromi dolgozók bel át.: 

ják _hibáiikat és ez.,! kommunist.a 
módon, önl>irálalot gyaikorolva 
meg is írt.ák, népünk vezérének, 

A rákosrendezói dolgozók azt ígérik, 
hogy a munka jobb megszermés�rel 

túlteljesítik terrüket 
Rá•kooren<lezö á l-lomás dolgo· 

Lói, hasonlóa n  a ferencvár05i és 
Komáromi ddl;gozókhoz, ugyan• 
.:saíl< levélben számoltak be ter• 
vü.-< és fog11dalmuk teljesítésé-· 
nek áHásárÖI. 

Levernkben jelenliik Rákosi 
elvtársnak, hogy augusztus hó• 
ban 101 ,  szeptember hól>an pe
dig- 98 száz.alé,kban relilek ele
get kölele:retl-ségükn�k. 

Rá,koorendez5 dol gozói, min,t 
ahogy szamos üzemünk dolg-o

roi, megfogadták Rákosi elv• 
társnak. hogy fq:,adalmlllk.at be. 
csü·lettel teljesítik és muni<áju• 
ka1 úgy szervezlk me.g-. hogyi 
vállal ása i-kak túltel jes!lsék. 

AKIK ÉLENJÁRNAK AZ ÖSZI VERSENYBEN 

· Foqarasl Pál Safqótarján-Küts6 
pályaudvaron állomásozó kétsze. 
.-.. Jelvényes sztahanovista sze
matormester, a Munka Erdem 
t.rem BNJnz Fokozata és a 
Kiváló Vasutas. Jelvé-ny tulajdo
nosa. SZázalé..4teljesífménye ál
landóan 1 50-200 száza !él-< között 
mozoq és ezt már évek óta tart
ja., A mu lt évben ,,Az őszi for
qalml ve-seny leqjobb dolqozó
Ja"' címért indított versenyben 

· országos e!s6 lett. A elmult havi 
· értékelés szerint ls els6. Foqara. 

s! Pál tudja. mivel tartozik ha
ll:á lána,k, dolqozó népé'1ek. Nem 
�éqszik meq azzal, hoqy ,e; szta
hanovista, két munkatársának 
is át-adta munkamódszereit, poli. 
t1kail.iiq é-s szakm:i.Jlaq nevelte 

6ket és sztahanoviSfták lettek tnel• 
lette. Foqara.si Pál Jó munkával 
harcol a vonatok meqáliítás:t, 
v�qy 1<� felt�fse ellen. Erre fek. 
te4t • fii súlyt k munkatervét 
la �nt tlolq,aaa lcL 

Cs&-qll József, sztahanovista 
koc.simest-er Miskolc szeméJypá. 
lyaudvar-on l<üz:d a Rákosi elv
társn.ak tetit: foqada�om betartásá
ért. A faJtaqos '<ocsimozditást 
1 1 8, a kocsitartózkodást 72, a 
vonatfo --qalmi tervét pediq 107 
százalék1ra t-elJesltette. Usszes 
pontértéke 1 1 8.20. Csörq6 Józ:sef 
élenjáró munkájával a kocsimes
terek között az 6szf forqalmi 
verseny 61-én halad, s mindent 
elkövet - aml-nt m"'1dja -, hOQ!Y 
helyezését meqtartsa. Jó mun
kájával komoly seqllséqet nyujl 
a vasüt dolqoz:óinak ahhoz a ha.r. 
cához:, amelyet október hónapban 
a háromnapos kocsifordU'ló szint. 
Jének el1Óréséért vlvn„i., No
vember 7-1 vállalásával méqin
kább em&lf telj�ftmfnyét, ami
vel Jetent6sen meqqyo -sitJa sa
ját NrllleWn a kocsik fOl"QMiflt, 

------�-----

Dobó István, Diósqyl>r Vasqyár 
sztahanovista rendelkező forq.af
mi szo!q.álattevőJe. aki mindent 
elkövet azért, hoqy a Vasgyár 
rossz rakodási munkáját a maga 
területén • meqJavitsa. Hetyes 
mun-kameqszervezéssel 1 1 0.3 szá
zalékos átlagos tetjcsltmónnyel 
dofqozik. Az őszi versenyben a 
tehervonatok terhelésé-t 1 06, a 
vonatok menetrendszcrin i ind1-
tását a te�vhez viszonyftvá 1 00, 
a kocsi tartózkodást 1 09 s.záz.a_ 
tékra teljesftette. összes pon;,.érté
ke 1 1 4.50. Dobó István felaján
lotta november 7 re: átlaaos tel
JesHményét 1 1 5  százalékra em(!II, 
hoqy állomása elmaradásának 
behozását ezzel is seq:itse. Uqyan. 
akk-or váll.?.lta, hoqy december 
21 -re

7 
Sztálin e:vtárs születés• 

napjára, ;i,tlaqos l<,ljesltményét 
.1 1 7  IZ.izalékra emeli. 

Laure-ncsik János tervellenör, 
Nagykanizsa állomáson. Első lett 
az öszi verseny lequtóbbl érté
kelésénél és minden reménye 
meq van arra, hoqy kitúnö, qon
dos munkája továbbra is meq
szerzi részére az országos első 
helyezést. Havi fuvarozási te --
vét 98, irányvona�i  tonnatervét 
1 57 szazalékra teljesi,ette. Lau
rencsik János azzal ért el jó 
eredményt. a-?.zal kerillt az őszi 
verseny élenjár<>i közé, hoqy 
állandó kapcsolatot ta,rt fenn a 
vonaf valamennyi tervmeqblzott. 
Jávai és si �eresen mélyitette el 
kapcsolatatt a szál llttató vállal
latokl<al. Nem hanvaqolja el a 

rakod.ásokat flqye-femmel k�s?tml, 
a leqklsebb zavaró körUlmény
né! azonnal intéZkedlk és ha 
arra sz.ükséq van. igényli a se

qitséget a pártszervezettól és az 
üzemi blzottsáqtól. A rakodáso. 
kat naponta értékeli. összes 
pontérték"' + 20, 

Czibolya János sztahanovista 
előmunkás a hatvani pályafenn. 
tartási fónökséqnél, A XXVI. pá
lyameste�í szakaszon dolqozil<. 
Az el6munkások között orszáqos 
viszonylatban sikertilt a ver. 

senyt jelfemző nemes küzdelem
ben élre. J.-e1·ülnfe. Tel ·es; ési sz·á. 
z:aléka 1 70, fajlaqos · százaléka 
0.99. Tudatában volt anna.f< Czi. 
bolya János, hogy a kocsifo "'dUló 
megqyorsitása. az 6szi forgalmi 
versenyben vafó Jó es eredmé. 
nyes részvétele döntc5en seqltf az 
6szi forgalom véqrehaJtását. a 
vas.utasok foqadalmának betn.r. 
tását. Ezér-t amikor beosztották 
a kocsiforduló szintjét, annyira 
befolyáso!ó cukorgyári munkála
tokra és a széntéri váqánvok fc
fektetésében való �észvé•etre, lel. 
kesen, lendilletesen dolqozott és 
becsUletes munk.ijával orszáqo. 
san élre került. 

Bor-bély Lajos sztahanovista 
f6mo::z:donyvezetö a Debreceni 
Fütóház dolqozóJa, Antal M i k lós 
és Biró Mihály fütőkkel a 424-
1 72'-es számú mozdonynyaf az 
„500 kilométeres'-• mozqalomban 
az egyik ieqjobb eredményt ér. 
ték el. Meg a VII. VasútUzeml 
�rtel<-!Z�eten iqéret:it tett Bor. 
b1Óly Lajos és a fűtőház mozdony
személyzete párrtunknak, hogy ki• 
szélesltik az „ötszázasH-mozqal. 
mat é..c; balesetmentes. Jó mun. 
!tát végeznek. Be is váitott.ák 
szavukat és például az elmult 
hónapban 235 kilon,éterre emel
ték átlagosan napi kl lométerter. 
Je�ítménvUket, s e�zel ors:zágo.. 
san ,..1s45 helyezés• értek et_ 
Ugyanilyen szép erectminyt értek 
d a •. 2000 fonnás"-mozqatomban 
1s. kilenc fiífs\'Hyos vonato,!, to.. 
v.i.bbítottak 7.S50 tonna túlsúly. 
lyal. lgv dolgozik Borbély Lajos 
és brigád!� az 6szl forqalom J6 
lebonyolltás,i«t, 
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A csúcsszállítások lebonyolítása 
a vasutas pártszervezetek legfo ntosabb feladata 

A pá·rtszervezetek eJ!y része 
-- támaszkodva a, va.sutas dol· 
aozók nal!Yfokú aktivitására 
- irányilia a,z 5szi csúcs!orga'. 
lom politikai tömegmunkáját. 
Azokon a szolgálati munkahe
lyeken, ahol a pártszervezet iól 
dol2ozik, szép eredményeket ér
nek el. Misl-:olc fű!öháznál ve 
aetósé2i. népnevelő értekezle· 
leken állaodóa, me{l"tár!!"Yel ják 
• Rákosi elvt.ársna'k tett fog;a da
bn teljesítését. A népnevelő 
elivtár.sak mei!ITla,gyarázzák a 
hozzájuk beoszfott doli?ozóknak, 
hogy a fo(!'adalom megyalósí
tá&i becsületbeli üizy, hazaifias 
kötel�l!e minden doINzónak. 
A ,ió. felvilág-osM munkának és 
annak. hoev a nél>1evelök fi
eyelemmel kísérila a hozzájuk 
beoszfott dolg-ozók vál lalásá
nak vég-rehaitását, meg- lett az 
eredménye. A ,javításos mozdo· 
nyok száma minimumra csök
kent, a gőztartási idő rövi del:;b, 
mint amH a VII .  Vasútüzemi 
l!rtekez·let határozata, mee-álla
pltott. Jelenlei? az értékelés 
nerint Mi&kolc fűtőház orszá
gos viszonylatban első helyen 
van. Ilyen eredmiényeket azon
ban nem tud minden oártszer 
wezet felmutatni. 

Mibol adódik mindez ? 

Abb6I, hog-v a oárttitkár elv· 
táf'Sak egy része nem ismeri az 
Oraz.á.g-os Va6Útüzemi É·rtekez· 
l�t határozaitát. Nem ismerik „ 

dolg-ozók fog-adalmát, amit 
Nákosi elvtársnak tettek. Ez mu 
tatkoztk meg I(eloofö!d, Cell
dömölk é.s Szerencs á llomb 
párt.szerv-ezeté,él. A pártsze, -
vezeteknek sürgősen fel kell 
srnmo!ni munkájukban ezt b 
hiányooság-ot. Vegyék f igye:embe 
Horváth MáTton elvtársnaik, jú
n ius 27-én a I(özponli Vezető-

6ef2' ü!ésén elmondott beszédét, 
'<rneivben ! ig-yelmeztet be,nün
ket arra. hog-y: 

„Nemcsak a termelés és a 
ieruteliesí1és alapvető érdekeit, 
hGJiem 11aa11 nevelő munkánk 
eredménqeit ássa alá, aki fő. 
lényesen, biza:matlanul. bü 
rokra,:ri módiára kezeli a 
dolgozó/1 felaiárii'ásait. Rákosi 
elutársnak tett termelési il!é· 
releit." 

A pártszervezetek feladata, hogy 
vezetőséi?i és ,épnevelö értekez
leteken á l landóan vita6Sák meg
az őszi forg-alommal kapcso!a· 
tos problémákat. A népnevelö
kön. bizaJmiakon keresztül kí
sérjék fil::Yelemmel :  a dol(!'ozók 
hoi?V<m tel jesítik Rákosi elvtárs 
na,]< tett foe-adalmaikat. A n,ép· 
nevelő, bizalmi elvtársak olyan 
telvilágo_�íió munkát vé{l"ezzeneJ.:•, 
hogy a dol gozók érezrek: a pá,rl
nak. Rákosi elvtársnak tett lo· 
e-adafom kötelez, annek száz
száza!fkooan eleg-et kell tenni. 
Jó mozgósító munkával érjék 
el pár}szervezeteink, hogy a dol
{l"Ozók a 1erv1el jesítésbe, mu 
tatkozó lemaradáwkat novem· 

ber 7-re, a Nag-y Októberi Szo· 
c111Iista Forra,dalom 35. évfor
dulóiára l:;ehozzák. Erre teg-yé1·, 
met? vállalásaikat. 

Az elmairadások behozásánaK 
és a forg-a lom te[iasitésének 
egy'k alapvető módswte a ter
melés heh es párlellenörzése. 
Itt sem beszélhetünk arról, 
hog-y ezt minden pártszervezet 
helyesen elkalmazza. Bicske ál 
lomáson meg-elégednének azzal, 
hog-y a sza<kvonal i  vezető időn· 
Ként beszámol, e.set:eg- mé!l" ki 
mutatást is ad a, termelés ál lá
sáról. de a párttag-okai és fő. 
lié,t a népnevelőket. bizalmia
kat nem von jál(, be az ellen 
őrzésbe. 

A tei:melé.s helyes pártel!en· 
őrzése az. ho!1"v minden pártta!l' 
a saját munkaterületén ellen· 
őrzi termelési eredményét. de 
elienőrz.i do:g-ozótársaiét is. 
Felhívják egymás fi!!Velmét a 
lemaradásokra, építő bírá lataik
kal és jó munkamódszerük 
átadásával seg-ítik  egvmást a 
feladatok jobb elvét?zésében. 

A pártszervezetek a Rákosi elv
társnak tett fot?adelmak tel jesí
tését :,em tekinthetik admi 
nisztraliv fela<lalnak. A foJ!a,· 
dalmak mö!l'ött élő, eleven em· 
oorek vannak Ezeket az em
bereket neve!ni kell az adott 
szaivuk befartására. igére!elk va
lóra-váltására. Ez most a vas
ufas p,ártsz.ervezetek legfonto
sabb feladata. 

Az új oktatási év előkészítésére lordí tott gondos munka 
gyümölcsözőnek bizonyult 

·, AZ IDEI PAUO KTATASI ÉV 
1 élőkészítéséb&I a,Iapszerveze

tein.k népnevelői kivették ré
sziilket. Megma!!yarázták a dol
li!ozókna'k a politikai tovább· 
lcépzés jelentőségét. Rámutattak 
arra, hogy ötéves tervünk 
felad.a4ai.f, az őszi csúcsforga"om 
1-ebonyolit.á,sát solikal könnyeb
ben tudják meg-valósítani, ha 
m�si:erzilk a tudást és haszno
sítják a gyakorlabban is. 

A népnevel6k és pártcso
portbi:i:alml!tk felvilágosító 
munkája eredményekép(>Cn a 
párttagok örömmel vesmek 

réslJt pártoktatásban. 
A népnevelők közül különösen 

. j6 munkát végzett Gedai Fe· 

sük nélkül osztottak be 
párttörténeti tanfolyamra, 
holott tavaly csak alap-

fokú iskolát végeztek. 

utóbb kérték is, hogy osszák 
be őket alacsonyabb fokú poli· 
likai oktatásra. Altalánosságban 
az ala'J)s.zervereteknél na.gy 
[!ondot fordítot:ak a propagan• 
di�ák lduáloaatá.sára. A mull 

évben a jó munkát végző pro· 
pagandisták mellett a hallgatók 
legjobbja it is beosztották pro
pagandistának A pártvezetőség 
az új propagandistákka! több 
alkalommal megbes1,élte fel-
adataikat, gondoskodott arró\ 
hogy ne fogj anak készületlenül 
az oktatáshoz. Propagandis
táink bentlakásos és esti isko
l�kon készültek fel az új okta
tási évre. 

Az oktatás a•1 apszervezeteink
nél hétfőn indu:t meg. A jó 
előkészítő munka eredménye 
már az első foglalkozáson is 
meglátszott. 

MINDEN HALLGATO MEG-

adásra. Színesen és érthetően 
ismertette az anyagot. 

A szeg-ed,i MAV ooziá!ymér
nöks€'g kőzépfokú politikai is
koláján is ünnepé! yesen kezdték
meg az oktatási évet. Onódi 
Sándor elvtárs, politikai tiszt 
tartott beszédet a ha!lgatóknak. 
Hangsúlyozta, hogy 

ebben az évben még Jobb 
eredményeket vámaic a 

haílgatóktól, 
mint tavaly. Az előadás után 
megvá !asztották a szeminárium
bizalmit, ía liújságfelelöst, 
anyagfelelőst és megismerked
tek egymássail a hallgatók. !gy 
a következő oktatási órákon 
semmi zavar nem lesz . 

Polittkai isko!ánk megindulá-
sakor bebizonyosodo!i, hogy 
gyümölcsöző volt az a sok 
munka, amelyet az előkészítésre 
fordítottak alapszervezeteink. Ez 
lelhívj a a figyelmet arra, hogy 

alaoszervezeteinknek u 
oktatással a jövó"bert Is áJ· 
la.ndóan foglalkoznlok kell, 

rencné, a I I I-as a1l apszervezet 
• "népnevelője. Gedainé elmondot. 
· ta Palóc Antalnak is, hogy ma, 
már mindenkinek tanulnia ke:l 
s bár neki is vannak gyerme
ke'!, szívesen vállal  pártmunkát 
és örömmel vesz részt az okta
tásban, mert tudja, hogy így 
tovább fejlesztheti tudá�át. Be
szélgetés után Palóc elvtárs 
felvételét kérte a politikai is
kolára. 

Egyes alapszervezeteill,knél 
21:onban mulasztások is elófor· 
dultak A szegedi MAV igazga

JELENT ".lZ a lapfokú politikai 
iskolán, ahol Szonódi Antal különösen áll ez a pártcsoport· 
párttitkár elvtárs nyitotta meg vezetőkre és a népnevelökre, 
az első foglalkozást, amelyet rö. mert csa,k így érhetjük el sze· 
vid kuHúrmüsor telt még ün· mináriumaink szfnvoni!Jlának ál
nepé'.yesebbé. Bálint elvtárs az !andó emelkedését. 

tóságnál jobb propagandistája, ezúttal is Seb6k Ilona 
eiőadó, a mul f év egyik leg-

1 aiaposan felkészült az első elő- Szeged ál lomás t6bb elvtársat megkérdezé-

Grafikon az iparvágányok ki szolgalására 
Még az lJszl forgalom megindulása előtt elhatároztam azt. 

hogy a Szovje<:un.ióban szerzett tapa,szta:atrün alapján olyan 
munkamódszert do!gozok ki, amel11 módszer lényegeéien 
befolyásolni tudja a kocsik tartózkodását az iparvágányoko,i és 

· ezen keresztül a három és félnapos kocsifordulót. 
Mint Ismeretes, az iparvágányokon ácsorgó kocsik a leglé

. ngegesebóen befolyái,;-dják a kocsifordu1ót, miuel ezek a kocsik 
·· nincsenek szem előtt. Ennek az ácsor.11"áS1tak a kikii.szöbő,ése 

érdekében olymódon dolgoztam ki a módszeremet, hogy 

Munkamódszerem igen jól 
bevált, amint azt az ellenőrzé
sek alkalmával megál lapítolt�k, 
miv�l 

az eddigi 30-40 órás 
ácsorgások helyett a kocsik 
csak 6-8 órát tartózkodnak 

az iparvágányokon. 
Nem fordul az sem elő, hogy 

minden szolgálat átadása elöli I 
s.zolgálják ki az lparv!gá- egyik to:atócsapat a másiknak 

írásban kikérem a vágányos nyokat. az iparvágányon a következő 
rakt-árnoktól az iparvágányhely. Az iparvágányok kiszolgálá .  tol at6csapatnak munkát hagy-
zetet, amely helyzetet írásban sát b�ledolgoztnm az egys-éges na, mert minoon tolatócsapattól 
kiadom a tolatásveretönek, ő a technológiai íolyamatba is és a munkát számon kérem. 
programm szerint tartozik az így a munkafu'.yamat a menet- Hogy az új munkamódszer 
1p-.arvágányon elvégezni a rendre van felépítve. valamint a mennyire bevált, bizonyítja még 
kocsibeál l ításokat, i l letve kocsi- kereskedelmi szo!gálat munka- az is, hogy ezelőtt a, .kocsitar
kihúzásokat. Szo!!!álat beleiezé- folyamatára. Mert ezt a munka· tózkodási tervünket mindig 100 
se után t&rrozik tolalá,si köny- módszert csak úgy tudjuk meg- százalékon alul teljesítettük és 
vec1'kéjét a to! atásvezetö be· va15sítani, ha valamennyi suk- u harmadi.k negyedévben már 
mutatni, amelyből megá'.lapítom szolgálati ággal szoros kap· /12 százalékos eredményt ér· 
ut, hogy a kiadott programmot csol atot tartunk fenn, de nem tii.nk el és ezt az eredményün-
valóban végrehajtotta a !o'ató· utolsó sorban fontos a ket az őszi fQrgalom sikeres be. 
csapat. Természetesen ezt le- szoros kapcsolat a szállító- fejezése érdekében még maga-

• tudom ellenőrizni az újabb ipar• felekkel sabb száz,a lékban foR"iuk tel . 
v!gányhelyzetböl is. A munká- és j ó! ke-l l  hogy m{lködjön a jesíteni. Rákosi elvtársnak tett 
n.ak végrehajtását megl �pelés· :-omplexbrigád is, úgv, hogy fogada:munkban a kocsitarlóz

" szerGen a hd yszínen is kel! el · kény,zcrkirakás ne váljé-k szük- kodás kite-ljesítését 1 04 száza 
lenőrizni. A to!atásveretőt el · ségessé. Sznl ,;á!at á!adás alkal. lékra vállal tuk. Mi Jz ered

végzelt munkájáról beszámolta- mával a tola 'ócs.a
1
natt�l azt is rnénye'nknél nem fogunk meg

l:öz'.öm hngy me yik von,ttal á: ln i, hanem azt a béke meg-
tom. 

t,1i lyen rakott kocsi yan elöje- vé_dése . .. érdekél>en tovább· 
A-z iparvágányok kiszolgál á- !entve. hogy a to:atásvezető le1 Iesizt1uk. 
sára grafikont dolgoztam j már ezeket is bele tudja dol· 

I 
Szncs Sándor, intéző 

w, amely i,-aflkon szerint gozni a programmjába. állomásfőnök, Mátészalka,. 

Bíra lat vagy - személyi ha isza 
A bírálat, az építő kritika 

szabadsága érdekében lrom az 
alábbi sorokat. Küzdeni ke!l 
az ellen, hogy egyes szolgálati 
vezetők a bírálat elha/lgattatá
sáual együtt elnyomják a hibák 
kijavításának lehetőségét is. 
Esetem rőuiden. uázolva a k!i
oetkezó: a budapesti igazgató
ság fókőnyuelője uagyok. A 

Vas úti F óosztályon tartott szep
temberi főkönyvelői értekezleten 
kifogásoltam. hoay az osztdlyo
mon tanuló Hudecné elvtársnőt 
tudtom nélkül Balatonzamárd,
ba - a pécsi iRazgatóság tlN"il
/etére vitle a fókón.yvelóség 
vizsaáztatni. A helyes eljárás 
szerintem az. ha egy osztály 
dolaozófa vizsr:(ázik. akkor az 
osztál.11_ vezetője is lep,yen jelen. 
bár termésretesen ő maga nem 
uizsgázta/h(l/fa az illetőt (,s 
nem lehet befolyássaJ a vizsga 
menetére Emlilettem az ilru,
kezlelrm azt ,s. ho/!11 enne!?. a? 

egy dolgozónak levizs[!áztata
sára a budapesti iaazgafósag 
területén ,s lett volna -elég le 
hetóség. Horváth Gqőra11 e/,,. 
társ. a MA V főkönyv·elósr'f! ve
zetője figyelmeztetett, lzof!t/ n 
uizsgahelq kijelölése nem tart,
zik rám 

Eg_q más a,/kalommal égeni 
Attila üayosztályvezetö-hel11ettes 
hasonlókép uá aszott észrevéte
lemre, és hozzátetto, hol!u osz
tályom következő vizsgázóját 
egyenesen Pécsre viszi 

Még ef!y észrevételem volt az 
értekezleten. Kifogásoltam, hogy 
Horváth György szaltosztálu
vezető és égeni Attila ügyosz
tályue:z,1/ó-/w/JJettes elvtárs ;wak
ran. irányítják, illetve uisztk 
idegen igazgatóságok /erületüe 
vizsl(álat lefolytatására osztá
lyom dolaozóit az én tudtom 
nélkül. lef!utóbb is a pénztár
vizsgáló csoportueutőt u1.Sáma
pi ellen.ő,zésre fiitték. Ez az el• 
járás a takatékossál{i s;,empon• 
tok és a terugazdálkodás SÚ• 

lyos veszély,•ztetéséhez uezet. 
Vihettek uoilla ol11an előadót is, 
akinek - magasabb besoro/4 
sára való tekintettel - n.em 
kell túlóradíjat fizetni. Ha pe 
dia ez mégis elkerlllhetetlen, a 
fe/merii.lt kőltsi'f!et fedezze a fó
könyuelőség, mert az 11i11csen 
az osztály túlórakeretébe be
tervezve. A főkönyve/őségi elv, 
társak ezen. eljárását az egy
szemé/_qi felelős �ezetés meg• 
,sértésének lehet tekinten.i, A vá
lasz erre a felszólalásomra is 
rideR, szinte sértő uolt H orvátl! 
elvtárs részéről, és határozottnn. 
éreztem, hogy sz.auai a nlJi dol
gozó munkájának lebecsüliwit 
is céloz7ák. 

Több megértő segítségef 

Nem sokkal észrevételeim 
kőzlése után - október 8-i dá· 
tummal - levelet kaotam a fö
kőnyvelóségtől, melyben. egy 
rendelkezésük ál/ílóla1<os önké
nyes meguálloztatása mi.alt 17!/'g
róttak és felelősségre vonlak 
azért, mert a szeptember 28-án 
tartott főkőnyuelői értekezfot 
anyagát - szerintük - nem 
ismertettem osztályom dolgozói
ual. Vgyani/ye11 dátummal má• 
sodik levelei ;,.. kaptam Ebb„n 
a flJkőnyvelőSéf! arra figyelmez
tet, hofw foglalkozzam behatób
ban a zárlati haláridök meg
szervezésével, s egyébként is 
súlyos hiányosságok mutatlwz
nak osztályomon a munkaszer
vezés terén.. Ebben. a leuélben 
már pénzbüntetésr helyeztek ki• 
látásba. 

A levelekben, a fókón.yvelőség 
eljárásában személyt hajszát 
láttam, hiszen a fent említett 
rendelkezést a fökönyuelősPgtől 
kapott engedély atarjá.n változ
tattam meg. a zárlati határidői 
sem késtem el. Mi,uieii mun
kámmal a legjobb eredményt 
igyekszem biztosítani, és arra 
törekszem, hogy méltó legyek a 
párt irántam megnyilvánult bi
zalmára. Vgy érzem, hogy ezt 
„Kiuá/ó vasutas" kitüntetésem 
is bizonyítja. Bírálatom jogos
ságának, valamint az ellenem 
követett eljárás Igazságtalansá
gának bizonyítékát pedig ab
ban látom, hog_í/ amikor a má
sodik levél vétele ut..in a párt 
segítségét kértem, Horváth és 
Egent e/utár�ak - mások által 
is észrevP/t - tneguáltozott, ba
rátságos hanrtnemben foglaJkoz. 
la/a ismét a fi:lve•ett kérdé::;ekkel 
és több ízben megny1,gtattak. 
hogy szó sincsen személyem el
leni hajszáról, sót én érleltem 
félre krit,kájulwl, mert a le;;e
lek az igazgatósági osztályok 
számviteli mun.káfártak me.t;javí• 
lását célozták. Ezzel azonban 
nem érthetek egyet, mert o le
vél konkrétan ,,FlJkönyvelő elu-

társnőnek" uoll cimezue, tar
talma személyemnek szólt, és a 
biintelést is nekem he/yeztkk ki 
látásba. 

Éri az egyűtlmükődést, a 
munkatársi jó uiszonyt máskép 
képzelem el. Fel/ebbval6im/6l 
több, megértő segítséget szeret
nék - luszen csal? három éve 

dolgozom a vasútnál és 'még 
nagyon sok tan:llniva,lóm van 
A közös iá munka eg!ftk fel• 
tétele a Jól alkalmazott bírálat 
és ffnnak _meghalleatása, nem 
pedig a b,ralat elfojtása. 

Adamát Gyuláné, 
a Bud1pesli MA\/ lgazgatósáo 

főkönyvelője . .. 

A sztá.invárosi ifik november 7-ét 
a negyedik negyedévi terv túlteljesítésével ünneplik 

SttálinvárO's vasútállomása 
1952 március 9-én, Rákosi �lv• 
tár.s hatvanadik szü!etésna,pján 
aa: if júsá(!' ál lomása lett. A vas· 
út vezető, ·a korszerű, !l'vönyörü, 
úi ál lomást Madták nekünk, fia-
taloknak, hogy a mi lelkes 
munkánk segítse a Sztál n 
Va001ü és Sztálinváros építőinek 
hősi harcát. Mi ennek a meg. 
tisztelő me(!'bizatásnak eleget 
tettünk. A hanna,dik negyedév
ben 100 százalékosan teljesítet
tük azt a fogadalmai, amelyet 
a második vasutasnapon Rákosi 
elvtársnak tettünk. A faj!agcs 
kocsimozg-atás !etén 101, a, te· 
hervonatok átlag-os terhelésénél 
108 százalékot értünk el. 1 16 
százalékra teljesíte-Hük a vona• 
tok menetrendszerinti in-dítását, 
a vonatforg-almi terv teljesíté
sét pedi,i 1 1 1  százalékra,_ 

Olvastuk a S7llálin Vasmü és 
Sztálinváros építő'oek Rákosi 
elvtát sholz Intézett levelét, 
amelvben fogadalmat tesznek 
arra, hog-y a Nafl"y OktóbP.ri 
Szocial lstlb Forradalom 35. év
fordulóiát a ne�e<lik nel!vedévt 
1crv túltel jesilésével ünne-plik 
meg. Mi, Sztáiinváros á l:o
má,; dolgozói azzal kívánjuk se
gíteni a Sztálin Vasmű és Sztálin
város épftőinek fogadalmát, 
hoizy szocialista kötelesséllvál
lalást leszünk munkánk tová hbi 
m211'iavítására,. A Na(!'y Októ, 
beti Szocial'sta, Forradalom 35. 
évfordulójára elérjilk, hogy n 
fajlagos kocs!motgatást 120 
százalékra, a tehervonatok áUa
l!OS terhelt½�! 1 10 százalé�ra, a 
menetrend-sz.erintl vO'llatlndítá&t 
120 S"Záza lék.ra és a vonatfor 
galmi terv előirányzatát I t5  
százalékra, tel jesítiük. Mélysé• 
(!'esen áthat bennünket az e 
ludat, hog-y fogadalmunk telje. 
sítésével hozzájárulunk a Sztálin 

Vasmű és S;i;tálinváros épí
töinek nagy,1zerü szocialista fr.l 
a jánl ásához, segf,tjük a, negye• 
dik negy�dévi terv túlteljesftósét 
a Rákosi elvtitrsnak a<lott si, 
valóraváltása1. 

Az onszái:r vafa.men11yi vasuta� 
dolgozója most kemény harcot 
viv az Ő5'Zi na,gy száll ítások 
sikeres lebonyol ításáért. Foko 
rottan nehéz a ml teladatun1< 
aK·k nap nap után egyre na
e-vobb mennyiség-ü épílőanya 
got, szenet vasércet szállitó te
hervonatot fo{l"a.dunk vág-ányain
kű'rl. A nehézségeket azonba11 
le-kflzdjük, mert mindanny1111, 
büszkeséj!gel, felemelő érzés.se, 
E10ndolunk arra. ho!l'v a mi fe, 
l!'velmezett, áldozatkész mun, 
kánk hozzá járulás Méves te1'• 
vünk legnagyol:;b alkof,ása: a 
Sztálin Vasmil és Sztálinváros 
építéséhez. 

Szerelnénk, ha az orszát? via!a
m-ennyi vasutas dol gozója át• 
érezné: a döntő tervév negyedi]( 
negyedévének telejs-ttése s1.em
pontiából fára-dhatatlan munkál 
kell vél!eznünk. 

Biztosítanunk ke'.f. hogy a 
nagv békemüvek épftkezfseihez 
ide1ében eljusson az építkeÍésl 
anya� hog-y üremeink szerte az 
országban idejében meqka<piák a 
srenet, a nyaa-sanyag-okat, hol!'/ 
cukor!l'váraink zavar!a !anul fel· 
do! �zha�sák a cukor�pát, 
mezfü,azdasáe-1 termékeink pe. 
d'/1' időben el jussanak a várool 
dQllgozók 3i'lztalához. Ez e cél 
hevítse a vasutas dolgozókat, a 
vasutas ifjúságot. hog-v mara• 
déktal a,nuJ valóravál iék az a, fo
gadalom, ami,! a m!Ísod/k vas• 
utasnao alka,lmából a vasutas 
dolgozók Rákosi elvtársnak tet
tek. 

Sztá!inuáros vasútállomás 
dolgozói. 

Befeiezte ötéves tervét 
A Landler Művek larnegmun

ik�ló műhelyében a dolgozók 
egyszerre csak arra leltek fi. 
gyelmesek, hogy kultúrgárdánk 
virággal és hangszerekkel fel
szerelve körü'v�si,i Maurer Jó
zsef sztahanovista faesztergá
!yoSI! <>.& elvtársi melegséggel kö
szönti ab-bál az a,lka'.ombóf. 
hogy október 5-én délután 13 
órakor befejezte ötéves tervél. 

Meg- ke-1 1 mondani. hogy so
kan válla,lást tettek üzemünk
ben, hogy még ebben az eszten• 
dőben befejezik tervüket. E:z.ze! 
a béke ügyéL szol gálják. s az 
ős1,i forgalom harcát lenditili 
előre. 

Vereckei János 
tudósító. 

Békehan:unkat ismertdő békevonatot indítottunk 
Október 24-én Budapest bé

l<eharcosai békevonatot indítot
tak Budapest Keletl.pá!yaud· 
varró'!, A békevonat az Orszá
gos Béketanács és a Vasutasok 
Szakszervez.?tének kezdeménye
zésére és ren<lezésében indult 
felvilágosító útjára. 

A rendkívUI érdekes és szem· 
!éltető allyagt'J kiállítás a béke-

y(J(latia,I a kongresszust meg
előző hetel<ben bejárja az or� 
s,zágot és 6llomt14alnkon h:.
rom-négy napot Időz, hogy az. 
'állomás dolgozói és a kiirnyék-
1:;eli dolgozók megtekinthessék. 

A kiállf1ás grafikonokkal, ké
pekkel világítja meir a magyar 
dolgozók, a világ népeinek bé
keharcát, élén a Szovjetunióval. 

az 
„Békeharco s0 -br igádok 
elmar dás felszámolásáért 

. 

A vasutasnapon fogadták 
meg Dombóvár állomás dol-
go'Zói, hogy a kooslfarlóz-
kodási te1vet 1b három és 
félnapos kocslforduló teliesí· 
tése érdekében - írja leve
i ében Garai József elvtár.s -
száz százalékra teljesítik. Ezt 
augusztusban 92, szeptember
ben 95 százalékra ieljesílellék. 
Kapcsolódtak az újj ászervezett 
.,ötszázas'"-mozga!omhm. Vál
lalták a vonatok 75 gzjÍza,léká
nak menetrendszerinti indítá
s.át. Vá':a lásukat nem tel je,dtel
t/\k: augusztus,han 63. szeptem· 
herl>e:i a vonatok 41 sz,á?.alékát 
indftotlák m�netrend szerint. 

S(1 lvnsan elmaradtak a v51-
lal ások betartá�ában a dombó
váriak. Nem teljes!lelték 
R,íkosi Plvtársnak tett ígéretü
ket. A második negyedévbe<t1 az 
első ciiooorlbeli Al lomi\sok terv· 
teljesfté;ében az e's.ö hetven 
M l tak, augusztusban pedig � 
34, helvre kerültek rOóiS .• mun
kájuk révén. 

Az ái!lomás minden do!,g-ozója 
köves...e Endrődi és Bence 
.,békeharcos"-bPigádok példa
mutató munkáfál, akik ley-el ü,k· 
ben fay írnak: ua kő:l!el{llJ Ill. 
békeli;ngresszus kötelez ben· 
nii.nket arra, hogy az eddigin.él 
;obb munkáual álliunk helyt..." 
Mln,d a két brigád pé!<lamuta,tó 
munkál végez, mert a vonatju· 
kat 99 száza'.ékig menetrend 
sz,erint közlekedietik és az áru
továbbításban is eredménveket 
értek el. 

Az á1lomás minden doli;io
zója kövesse a ,,békeharcos'•• 
brigádok példamuta,tó munká
ját, a s.zak;,zervezet jobb mun· 
k · •ersenyszervezéssel segÍIM 
a Rákosi elvtársna,k tett Í!l"érel 
bevált;L�át. Az adott szó hetar· 
tása minden vasutas tlo!gozó 
becsületbeli ü1eve. Js,vít&ák ki 
e téren a hibáll<at. s a noVMn• 
ber 7 tiszteletére telt vá!la1'• 
i>,0k tel 1esú!Mvel pótol i ák e!-
,maragásukat 
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Ahol „többletmunkát" okoz a kritika 
Már több esetben foglal

koztunk azza!, hogy a MAV 
e{?yes szervei a biráló han· 
got elfojtják, •gyekeZJtek a 
bírálót elnémítani. 

Ennek l'egújabb példája 
Sz.a,bó Béla elfltárs esete, aki 
/ügos panaszára a mellékelt 
levelet kapta az l. Vasúti 
Főosztály kereskedelmi szak
osztálya helyettes =tőjétől. 

Bz az írás világosan meg
mutatja, hogya11 beszéltlltk le 
egy levelezőt a kritikáról, 
arról, hogy ne fedje fel a 
hibákat, flisszásságokat, ame· 
lyek ,n,egtalá,hatók a MAV· 
nál is. Nem a2JI. moodják a 
levél írójának: ,.nem írhat 
a párt 6ajtójának, megtilt· 
juk azt", hcrnem ehelyett 
fondorlatos módszerh,ez fo
lyamodnak. 

Az a vé: eményü.n,k, hogy 
Szabó e:vtárs nem okowtl 
,illbóieD/1UUl,4l/t" amikor 
szerkesztősé,günkhöz; a párt 
lapjához fordult. left,et, hogy 
Déri el<Júins szer•nt „több· 
le/munka" az, hogy in.iézked
rue kellett ebben az ügy
ben. De a.mi valószínűbb: 
kellemetlen flOlt számára, 
hogy a párt sajtója i,s tudo
mást szerzett a dologról, A 
11.11akortat azt bizanyítja, 
hogy az a szerv, amelyik 
eleinte „többletmun,kának", 
.,fe/eslege,sviek" tartja a párt
sajtó közbelépését, később a 

A fenti cikket az .,Esti Bu
dapest" 1 952 október 21-i szá
mából vettük á.t. Meg k�I 
mondani, hogy a vasútüzem 
területén nem ez az egyet,Jen 
Ilyen eset. amely alkalmas 
arra. hogy a dolgozók alul
ról Jövő l<ezdeménye.zését, 
bírMatát elfojtlsa. Harcolunk 
azért, ho,gy a dol,gozók l>frá
lata eljusson a vezerok ellen
örz.ése „büV'köréből'', mert a 
gyakorlat beb',zooyitotta, 
hogy a dolgozók levelei 
rendszerint megmut.,.tják, 
mennyire közös érdeke min
den do!gozóna.k, hogy m'n
denld lelkílsmeretesen clol
gouék, hogy mnél gyorsab 
ban � gyöker�bben ki Je
hes$en kilszöbölnl a fogyaté-
1<-0sságokat hivatalalnknak 
és !nlézményelr.knek, val&
mlnt ezek vezet6Jnt.k mllllká
jából. 

"Az óJs!ghoz Intézett le
vél . . •  már nem magánlevél, 
nem egyéni panasz. hanem 
okmány - írja l(alinyin 
elvtárs -, írója a levélllcl po
l itikai tevékenységet akar 
k:fejfeni. felhívja a tánsada• 
lom flgye'mét az á'tala Ismert 
bajra. r.ám.utat a baj okaira 
é, gyakran mel{lele'ö eszkö
zöket Is Javasol annak orvos
lására.'• Ebből az követke· 
:tik. hogy dolgozóink levelei 
erö'sen elÖmozdítJák a bírálat 
és önl>:rálat kibonlako.zását 

bírálat eln.émításáJwk más 
módszeréhez IS /Ol!JOtnOdik: 
lebeszé.'i a levelezőt vagy ha 
ez sem hasznd�. akkor eljut 
a tneR[élemlítésif?, az üldözé
sig. J.Jert elvtárs, am•kor 

szli,kségtelen.nek látja. Ezzel 
{!yen.gíti a kritika erejét, a 
bírá:atot elvonja a nyilvá
nosságtól, lehetőséget nyujt 
a kényelmeskedésre, az ügyek 
e/fektetésére, a lélektelen, 
bürokratikus munkq,ra. 

KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az ilyen magatart/1.s 11 
1. VASUTI FŐOSZTÁLYA pártdemokrácia elvének meg
BUDAPEST, VI. SZTÁLIN-ÚT 73-7S 
tnlfOlt 120-"'• .OSUC... IU01,Pl$T U 

�SfkKSliMLASUM ",'11,IJl-4t 

sértése, a párt határozatai
nak! semmibevétele, a dolgo
zók elknórzó szerepének 

Gy. 1 21-757/1952. 1./5. B m.egakadá'yozása. Eppen az 
�1!f d'!t�ztu-1.ársnak, ilyen módszerre mondja a 
8uda.pest Nyuq;•U-pu, Politikai Bizottság határoza-
AllomásfönöksétJ útján. ta: ,.Nyilvánosan bélyegezzék 

Kartárs az Esti Budapest clmü nap! lap szerkeszlösé<le útlán 
panaszt emeit állom6sf6nöksé,Jének bOrokratlkus Oqyln�zé. 
se miatt, hoqy saját és felesége részére kláll llandó XX. min
tájú menetfeqyekért külön-külön kért lakásiqazolást, 

Pa.n-�sza joqos volt s nem vonjuk kétsfqbe azt a joqát ,;em, 
hoq_y bármilyen laphoz forduljon köúrd„kO Oqyben_ Azcn• 
ban megjeqyl!ZZUk, hoqy bürokratikus el lárils ellen �tt pa
naszt s azzal, hoqy azt nem közv�tlenill szolaálatl f6nöl<ének 
adta el6, .a.-ki eoy te!efonbeszélqetéssel ellntéz.hette vo!na Uqyét. 
Kartárs is az alábbi admlnis:ztr-áclós többler.munkát okoz:ta: 

Irt az Esti Bud:tpest sz:erk�szt6séqének. az Irt a k&xfe'<edés• Oqyl mlnlsz:ttrium sajtószolgálatának, ez Atretle azt a MAV Ve. 
Z'érlqazgatósáqn.ak, a Vezérlqazq.atósáq viLllas:rt adott az Esti 
Budapestnek, az vá!asz.t foq adni ön niszóre, ezenfelUI a Ve
zérlqazq,�ósáq Intézkedett a budapesti lqazqatóHq fekt. 
Budapest, 1952. évi október hó �!°;;';kedelml szal«>sztily: 

„többletmun:fülnak'' tartja a 
párt ki5zbelépésél, ezen az 
úton halad. A MA V-nál le
v6 hibákról gyakran kapunk 
/eve:eket és ewket nem egy 
ízben csak a mi közbelépé
sünkre intézték el. 

A dolgozók ln'zalommal. 
segítlenú:ikarással fordulnak 
a párthoz. Déri e/vl,xs ezt 

* 

az lijs!gban. LapUrn< semsz!i-
kölkö<LC< -ezekben a leve!ek
ben, de meg kell tanulnia 
m:nden funkcionáriusnak, 
hogy amint Sztál!in clvUrs ta
nttja: ., . . .  ne cseréljétek fel 
az, aJulrol Jövő tömegkritlUt 
a fentről Jövő bírál gató fe
csegéssel, adjatok a munkás
osztály mll llós tömege:ne3< le
het.ősé,get anra, hogy beleél
jék magukat a.z ügy�be és 
klfejezwe jltttassá.k :ilicotó 
kezdeményezésüket fogyaté
kosság-a!nk k1küs.zöbölése és 
állami berendezésünk megja
vítása terén." 

A bírálat e'foJtfsát célona 
pé'<IAul a Vasút1 Főosztály 
7 D szakosztályának Gy 241-
97/1952. számú, ol<tóber 7-éo 
meg jelent rendelete is. Eb
ben Glll'amszegi elvtárs a 
l(öl'Jlekedésfigyi Ente.sítő 27-e$ 
szil.mára hivatkozva, felhív• 
ja a főosztályvezetőt. s va'a. 
mennyi alája tar,tOtl<Í vá/ia
fat 6s ilzem vezetőit arra, 
hogv a tárca működésével. 
fe'a.datalvaJ és eredményeivel 
kapcsolatban a sajtó számára 
csak el6r.etes mlnlszteri 
hozz!járulás,sll adhainak nyi
latkozatot. Ez g-yaf<orlahlag 
például anny·t JeleJ\t, hogy 
a vasúf!!Mm fe'adataJnat, vég. 
rehajtlsáért 1!31'co!6 ,,Sro
cial!.sta Vaslitért'', a vasutaso!< 
hetilapjának újságíróit egy• 

D6r1 s, k. 
aukosztályvezet6hely-. 

ás, pártfegyelmi úton torol
ják m.eg a levelezők megfé• 
/említésére, a kritika e/fojlá• 
s ára irangu/ó kísér:etek,et." 

szerííen megbénítják működé- � 
s,ükben, s úgy l átsz:k, hogy a 
vezetők félne!< az újságírók
tól, üzeme:k leve!ezőltől, tu
dósítól lól - vagy lnl<ább a 
b/rálattól. 

Az elmu't napokban Beb
rlts elvtárs sajtófogadást 
rendezett az lijságírók ré
szére. Ez«1 a fogadáson egé
szen másképp láttuk mi a 
kérdést és nemcsak a t área 
lapjai, hanem valamennyi 
magyar lap biztatást kapott 
arra. hogy írjanak bátran, kö
zöljék az alulról Jöv6 kezde
m&tyezéseket és blrá1atot, 
vessék fel a szocialista épí
tés nehézségeit közöljék 
eredményeit szoc:al�ta épft<l
mllllkánknak. 

Nyitván ez a blz,tatAs, ez 

az elvtársi segítség szemben 
áll azzal a rendelettel, amely 
Gararns,zegí aU,fa'ásával jelent 
meir és lehetetlenné teszi 
azt, hogy a sajtó munkásai 
becs!lltelesen eJl{thassák tel
adataikat. Nem kell f�ni a 
bfcllattól, az seirltl a vczet6k 
munkáját, de ml 1Se1t1 hagy• 
Juk annyiban. mert tudjuk, 
hogy csak az olyan újság, 
amely bitran fejleszti a bl• 
rá.latot és önbírfü.tot, áll el• 
vá!aszthatat•an kapcsolatban 
a clo'gozók nagy �megelvel. 
Ez adj1 újsAgunk erejét s ezt 
az erőt ayengítenl nem 
hagyjuk. 
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Dolgozóink érdeklődéssel tekintenek az 1. Nemzetközi 

'. Beszlmoltunk o�vasólnknak 
arról, hoe:v november 15-20 
Mtölt kerü l mei;rrendezésre ha
lZánkbM az !. Nemzetközi Köz

Közlekedési K 011gresszus elé 

lekedési Koog?'e6Sz.us.. 
'. Közismert tény, hol!'V e köz
lekedés fej lesztése a nép2:azda
sá11 &zocialista ép[lé5€nek nél· 
külözhetetle,. rendkívül font06 
anyagi támasza,. A közlekedés 
feilesztése terén vi5zont alap
v�'.ő kérdés a, közlekedési háló
iat haz.al vi,szonvlatban elsÖ6or
ba{I a vasúti és közúti hálózH•I 
fejlesztés�. A hatalmM Szov
lelunióban - Lenin és Sztálin 
elvtársak útm:.tatásal nyomán 
óriási és a történelemben e!!'V�
dülál lóa, sikeres erőfeszítéssel 
bizt05lfolták és biztosfliák ma 
l s a, Hizlekedésl hálózat 1Pile6z· 
íését, í11v a vasúti és közúti 
hálóz.a! kiépíté6ét, lii vonalak 
építését és a ré1ri vonalak [elú ií
tA,;,ít e'1Varánt mert ez nélkü
lözhetetl'en fel(étele az iPflr é� 
1 metől!'azdasAQ'. az áruforga
lom feil�ztésének 

Hasonló  - ha múreteiben 
'1errl Is hasonlfthat6 - eröfe�zí· 
�éseket teaznek naoia'i,kban e 
szoc.:atizmust éoilő népi demo
kráci6k Is a közlekedESI pálvlik 
fejlet>.ztése érdekébe,. hoi:?v e1.
z�I bi,tosítsák az úi és. u!  
ayersa.oyae:l>ázisok feltárását, 

az !por PS mez6izazdasáQ' fej- mán érdeklődé63el' leklnt,nrk a 
leszté�t't. az u11rásszerfien meg- kartl"rM�,u� munk� I•  el • ils 
növekedő ve�úli k. rözutl for· azt várják, hogy az. el56egítl je
galom lebon,•ol itásának lehetll• lentős mértékbe, köz!eked6sünk 
ségell. DolQ'ozóink cikkünk nvo- feilesztését. 

Javítsuk meg a nöbizottságo� D11H1káját 
A nőb1zo�'ság hivatott arra. 

hogy a termelő munka leérdései 
mellett foglalkozzon a do/go:6 
nők szociális problémáival, jo
gaik védelmét:1el, törödjtin po
t.liJwi fejlődésükkel. 

A do!gozó ttők többsége jól 
megállja helyét a vasúti mun· 
kában. Pf</dáu/ Bu1.apest-Ke
le/i pályaudvar állomáS'On ki· 
lenc sztahanovista pénzlái•keze
lönö dolgozik, Budapest-Nyu· 
gatí-pályaridvar állomás pénz· 
ldrfőnöke Zso:dos Rózsa tlv· 
tdrs/1Ö, büszkén meséli minden
f.foek, he<gy számos kccsltisztí/ót 
és takarító11őt k•tü11ő t:1izsgáik 
alapján beosztottak pé11z1árka· 
zslönek és f(wirásznak, ahol sZé• 
pe,i megállják helyüktt és réut· 
vesznek az ősz! verse11ybe11. E 
néhány példa iS bizonyítja, hogy 
megállják a f�lyükel, hogy ne'lt 
szabad takarékoskodni a Mtorl
tá,sal, nevelni kell őket szeretet
lei és megértéssel. 

/(otnóly hiba, hogy Budapest 
-Nyugati-pályaudvaron pél• 
dául a forgalomnál nincs nő
m�gblzo/1, Jó lenne, fw. a szak· 
szervezeti bizottság ezzel a kér• 
désscl foglalkozna. Komárcm 
ál/otnáso11 tttél/ min.íl'g mellé
kes kérdésnek teki11/ilt a nöbi· 
zottságl munkát, pedig Itt dol· 
gozn.ak többek közét/ forda• 
szolgálatos kalauznök. s a mun· 
kafcgyelem ter6n segltsiget kel
lene nyujlaniok. Győr állomá
son iS koma/y munkát lehetne 
végezni, csak adjanak felada
tokat a nőbizoltságnak. 

A termelés mellett mcst dfm· 
ttJ a békekongresszus•a való 
fdkész,1lés. a do/got6 nőknek, 
mindent el kell követn1ök a bé
kekonllresszus sikeréért. Ez pe
dig annyit Jelent, hogy 1iőbt· 
zottságainknak harcosságra, ke
mény fw/ytá//ásra, éberségre kii: 
Mue!nl a vasutas dolgozó n.3-
ket. 

Rövidesen átadják rendeltetésének 

a székesfehérvári új feluételi épületet 

ötéves tervünk: eq:,1 1k leqnaqyo� vc.su�u;!�m1 óµ,,-c.�<.:ze ... o c;,,-0:.:.e,1 h.\,,Zt..i,.:.dik tef 1ezézéhez· rövl. 
dasen sor kerOI ötéves tervUnk ujabb a.jándéká nak, a székesfehérvá.rl új felvét•! ! é!>Oietne,k át• 
"l!Asára A 45.000 köbméter b!rfoqatú mlnt,egy 200 méter hosszu hatalmas felvé:.,11 épOlet a 
hábonl ·alatt - a fasiszta rombol4s 'következté ben - majdnem teljesen elpusztult ré�i felv&leli 
épOlet helyén emelkedik. E,t,ben az esztendó.ben elkészül és olör&láthatólaq december 21 -én adják 
át rendeltetésének. Ez azonban nem minden: 1 953-l>an e,é$z so-r szociális léte�iiménnyel bóvOI 
és a forqalo,n a vontat.is s a többi s:takszolqá- lall áQJ•k dolqozól vonaltkísérö laktanya éG éqyéb 
létesítmény<>k • r6v6n érezni foq/áJ< pártunk és konnányunk újabb qondos'<odását a vasuta910król A becsületes vasutas dolqozók árték„llk ezt a• tlja.bb seqftséqet és elsősorban Székasfe�ár 
dolQozói az. 6szi forq.a'mi versenyben való, az C' f !iq.inél is tevé!<e-nye':,.b F.ts főként ereo'menye.. 
sebi> r6szvéte1Ukkel h'lálJák meq munkájuk meq becsOléét és könnyebbé tételét. 

A Keleti Müszaki Kocsihivatal dolgozói 
teljesítették Rákosi elvtársnak tett fogadalmukat 

A Budapest Keleti M:iszakl 
Kocsih;vatal dolgozói levélben 
jelentették lapunknak, hogy üze· 
mük dolgozó! 1952 augusztus 
2·án, Rákosi e'.vtársnak tett fo
gadalmuk alapvető részét, az 
é�,i terv sze!)'tember 30-ra vaió 
befejezését, maradéktalanul tel· 
jesítették. 

teljesítette legjobban, mert 112 
október hó 15-lg tervezett 

1953 évi március havi tervükl111 
dolgoztak. 

1 4. 1 20 darab kocsijavftás
sal szembe:i 1 7.064 <lal"ab 

kocsit javftot!ak meg. 
Eddigi eredményeink a!apján 

- írják levelükben - bizalom
mal tekinlűnk a közelgő decem• 
ber 2 l ·e el.X, ami'kor Is szeretett 
Sztálin elvtársunk szül,Msnap
jára t,etl vál la lásainkat is mara. 
déktalanuJ teljesíteni fogj,uk. 

ami 120 száza lékos 1úl teljesités
nek felel meg. 

Tervét 11, vontatás! mühely 

A vontat.ás' műhely dolgozói• 
nak jó munkája azt eredmé· 
nyezte, hogy október 1 5-én már 

A. Mihajlov: 

A teherpályaudvari koesitartóz:kodás csökkentése II .  

A forgalmi szolgálat üzemi osztályának veze· 
tője, Bogdanov mérnök elvtars el mélelileg meg
alapozta a csomóponton belü'.i kezelőtehervona
tok szervezésének célszerűségét és most azokat 
mind szé!esebb körben a lkalmazzák a lenin
grádi vasuton. Ez nagyban csökkenti a kocsik 
tartózkodasát elegygyüjtés alatt a teherpálya • 
udvarokon. 

Ismeretes, hogy a szállitási költség csókkert
té�ére óriási je'.enl15ségú a tolató eszközök ész
szerű kihasználása. Ennek a feladatnak a meg• 
oldásával 'gyekszem csökkenteni a munkában 
a leclinológ!ai stüneteket és a tolató mozdo· 
nyok meddő tartózkodását. 

AZ EGE.SZ TOLATAST SZIGOROAN lDő
l(öZöl(RE TERVEZEM. Am'kor e tervfelada. 
tol minden négy órában a tol atásv!'Zetönek �i• 
adom, nemcsak a négy 6ra alat-t végrehajtandó 
műveJe(csoportra, a munka módjára és sorrend· 
jére mutatok rá, hanem a vég,rehejtó személyes 
képes.stlgei nek figyel embevflel éve.l szigorúan 
mefl'követelem minden művelet kellő idejű ,elje
sflését. Ez • fegyelmezi a tolatóbri,gádot, az 
elegyhelyz.et változásakor megkönny[tl a tola
tómozdony átál l [Msát más munkára és ami a 
Jegfon,t01s.ább, en111ek követl�ztébcn me,gtontoJ . 
tan tervszerűen l ehet munkával megterhelni a 
fontosabb he,yeket - a vágónycsoportok vál
tókörzeteit, a klhúi:.óvágányokat stb. és 
ezzel meg lehet szüntetni a mozdonyok tartóz
kodását azalal!, mlg a másik moz<lony e he!�e,t 
(p,a'dául ugyena· :t a vá1J,tókör:ui,tet) fe!eza-bad1tja. 

Másodsz';r a mozdonyok munkáját tolaUqi 
kör-retenkén,t és a mavelet ie:Iege alapjián spe
c:llllzálom. Minden mozdony négy órás drt 
ciklusban dolgozik A mozdony terhelésének 
tervezé�kor előlrányzom az elegyfeldo]gozás 
tová,bbi folyamatát mM tolatási körzetben, má11 
szóval mi•nden tolató mozdony elök<!szftl a mun• 
kahelyet a másl'k klörzel szé;má,ra. 

Harmadszor eié:es k6rben felhasználom a 
rád,óöa.srekólietést a tola[ó1nm•don}•Okil-Oal. A 
tol-atásvezető ismerteti velem az ös�zes mozgá
sokat én pedig a me-g,am részé� közlöm a 
szállító felekkel a kocslk'áll ítás és kihúzás pon
tos idejét. A kellő i deja tájékoztatás következi.!• 
ben az árufe'.adó e lök�ülhet a lrocslk!áll!tásra. 
Ezenfelül ki,áda a meddő mO'ldcnytartózkodilsl 
112 tpartefepre vezető ooköt/Svágilnv vltgányzáró 
sorompója. vagy „tilos a tolai:ls" jelzést mu• 
ta!ó tolatds;elző előtt vagy pedig arra vára• 
koz,;a, mig 'a  szál l ító fél me1ttnutatja a koeslk 
elosztáeát. 

Ezeknek II m6dsz.erelmek az alkalmazásAval 
minden mozdony meddö tartózkodását 8 óré• 
műszak a:att 66 percre csökkentetttlk, ugyan· 
a•kkor más műszakokban ez a tutózkodlis át
lagosan 138 perc. A kocsirendező-bri gádnal 
a· szétr�,det�& előkés<zít6•.ére, a kocsimeginá.so' 
meg-ismerésére fordított i deje és a víz véte:, 
zésl !d� a termelő munkál>� kepc�<'llódoit. 

A TOLATóMOZDONYOK TERMELÉKENY· 
StGl!:NEK FOKOZASAERT harcolva. egv. 
úttal minőségi kihasználásukta is törekszünk. 

A mozdonyok üres menetét a lehetlí legld�ebbre 
igyekszünk csökkent-e11i. Ennek fontosságára 
\'onallkozóan elegend5 felem!íle11ünk, hogy a to
Ia,tómozdonyok munkaideJ4l>öl ki>. 40 sz.úzalé'k 
üres menetekre esik, 

l tt a következő eljárást alkalmazom. Min• 
denek elöll a tolató és ra�odó munkát úgy 
tervezem, h<>R"Y a felesleges tolató mozgást a 
távol i ra:kodóhefyekre (ezek némelyike 7 km 
távolsáiT8 von a rendezővágánycsoporttól s ai 
odamenet 60-75 percet vesz Igénybe) e!ker0I• 
jem. Erre példát hozok fel. Tíz órakor 11z els5 
ipa;vágá,nyra 2 kocsit, a harmadikra 8 kocsit, 
s hatod kra 4 kocsit á[lftanak ki (valaimnnyl 
Iparvágány a leg'ávolabbi „E" vágánycsoport. 
hoz csall�koz'k.) Az itruátvevőkkel kötött me(l'
e.gyezés alapján a kocsikat 12 órára kel l ki
rakni. Ez idő alatt az érkező vonat szétrendc· 
zése folyik. El>böl 1 1  órára kiállításra kész 3 
kocsi az e lső, 6 kocsi a harmadik iparváitínyra. 
Ha ezeket az előkészülés i dejében, v.agyls 1 1  
órakor a távoli rakodóhelyekre (ovál>bltan/ink, 
akkor a mozdonynak mozdony,menetben kellene 
vtsszall\rn le -é!l l>lzonyos ldö ell-el lé-vel ilres rne. 
netben visszamennie a 12 6rára klrakot,t kocsik 
kihúzós.ára. EZenfelűl a második kocslcsoport 
kiá ' l llllfla a má.r e:fog:a! t iparvágányokra a ra
ko<lóvágányokon löbblet-tolatá,&t, vagyie az eléí
zőlcg kláll ftott kocsik kirakásltban megszakltáat 
okoz. Ezért van az, hogy a, második kocslcs.o. 
portot csak akkor áll ítom kt, am'koc az e16zé5• 
leg, vagyis t2 órá!� kkí l l ított kocsik munkálu• 
kat befejezték (természetesen a koos.itartózko
dási idő normájának betartása mel'.ett.) 

Az „E" vágánycsor.orthoz iöbb épf,lő lrllszt 
t.akteriület-e csat'1a:koz1k. Ezek címére gyakran 
1500 tonl!la· elegysúlyú i·rá,nyvonalok érk-eznok. 
Az I lyen lrányvonalokat rendszerint két menet� 
ben továbbították a k;rakás helyére. Miután a 
mozdony a szerelvény első részét beál lította 
rnoz.donymenetben tért v í!lsza (6-í' km•t) �� 
vette fol a szerclvj\ny második �zét. lan mas 
el)árást alkalmazok. A kocsikat . kiá.:Jít6 moz· 
donyt a2 írány,·onat e:ejére járatom, 11 má9ikat 
pedig :i vonat v6gére; ez a mozdony néMny 
IOO méter távolságon át az „A" vágAnycsopor
ton keresztOl -ho,'adva tolja a vonatot, ezután 
pedig vagy ehhez a vágánycsoporthoz csatla
koz? rakodóhelyeKről húzza ki a . kocsikat, v4t_�y 
pedig ezen 11 vágánye50porton jár a szétrende
zéshez előké zilett szerel·,ényre. Ebben ar: 
e,etben a mozdonynak nincs üre.smenete és az 
!rányvona,t gyorsan a kirakás helyére kerüi. 

AJ :omd1unkon a helyi sajútos,ságok teljes 11• 
gyelem�vélelt lehetővé tette . műsza.Kunknak a 
mozdonyok Ores menetét 1 7  százalékkal cs5k
kentenl Eziel lehetővé válik ugyanazokkal a 
!olat6esz�özö1<kel nagyobb terjede:mü munkál 
elvégez11 1. lg-y �z á'ta'uk fe1do!;;rozolt elegy, 
mennyiség körülbelül 30 százalékkal Mgyobh! 
mint más mü,zakoké. Ezenfelül a tolatóeszkö• 
zök tak.air�kos kihaszn.álása révén a tolatómoz• 
donyt gya-kran e szomsiédos rendezőpályaud• 
varnillk adom áL 
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a gyár területén. Enne-k oka, 
az akcsonyan járó felhőkbe. A hogy a gyár fejlesztési tervében 
fe_lhők pc<lig úgy tünnek, m:ntha meJ!feledkezlek „ uasút, a vá
közvetlen folyta.' ásai l ennének a r:.•inyhálózat fejlesztéséről. A 
�iósgyő:i ya!;2:yár kémfo�e bői ra.:-:odások például a forgalmi 
fol "C>JT!O.vgo fuslnck. J\l,nden vágányon törlém,ek a gyár te
mun_kafo'.yama,t, a dolgozók, a rütetén, nincs m,e,gfe!elő rakodó 
koh;,szok, a mar,,nászok minden és l A rolóhely 2z l -es és l l -e5 
erőfeszítése azért tör,éni-k itt, a kohót nagyrészt közvetlenül a 
vas- és zcél birodal mában, vasúti koe5ilvból táplálják. Van
hegy ötéves tervünk győzel-mét nak olyan üzemrészek, ame
bizt_csí!s.a- És ezért dol_q-C'Z_ik _a Iye-knek napi 10-15 kocsira van 
vasut 1s a hatalmas gyarkeme- szükoo,..crük és csak ef!.Y kocsit 
nyek, az :zzó kohók !övében. lehet egyszerre beá 1! ílani. A 

Hogyan tart lépést a vasúti gvári rakodóbr',gádok száma 
forgal :tm, a szál'.ítás a fejl ődő, sem elegen<lö, a miskolci rako
hatzlmas üzemmel, hogyan küzd dási főnökség ezért 120 főnyi 
a k�if�rd�l? l<;sio'.ításával .a segíts.éget adait a gyárnak kohok t�pl�,asáert es ugy_an�,�- és legutóbb szintén a vasút k?: az osz, (orgalom l<:l 1e-<:te- kölcsönzött egy 60 tonnás da-6ee�.: A kocs1k gyorf k,rakasa rút, hogy meggyorsítsa a nehéz @1t,v ebben a k•1;?<(. ,emuen h , ·  , lk t • k k" k '  · t. i;zen csak ez szün·tetheti meg a gepa a reS'Ze ira asa 
kocs:k ác.,orgá.;ál, ez járu.hat 
hozzá, hoJ:!v 

a még m;ndig 3.8 napos ko
csi!ordu ó :.d-ejét a mai hely· 
.zet követelménye'nek meg
fe,le'.ii hároon na1>ra sro.n!t-

hassák le 

a vasút dolgozói. 

Egyenletesebb rakodást 

ha s;1ker!l'.t idejében beállí
tanunk az elegyet, az ne 
várjon hosszú ideig k"°a-

kásra. 
Emelné a kocsi-kirakás gyor,sa
ságáit az egyenletesebb, a job
ban szerveze!I kocsikirakás. A 
hét elején, kü Iönösen hétfőn 
észrevehetően lassabban folyik 
a munka. Jól kidolgozott tolatási tervet ! 

A vasút szeptemberben csak 
98 százalékra teljesítette suíl
lítási tervét. A 1 00 százalékhoz 
hiányzó 2 százalék a gyakorlat
ban sokszázezer tonna értékes 
árut jeleni, amelyet megfelelő 
szervezés hiányában nem tudlak 
ren<leltetési helyére juttatni. 

A hiányosságok oka - mint 
itt a Diósgyőri Vasgyár példán 
is le lehet mérni - legtöbbször 
a pontatlan, feliiletes terukészí
tés. Diósgyőrött például sokkal 
jobb eredményt lehetne elérni, 
ha 

a tola1láisvezetök és a menet· 

irányétók együttesen jó to· 

lat ási tervet dot go.mai< ki. 27 óra egy koesi kirakasííra 
- Itt, Diós.,_ayőr·álbmá,son a 

a kocs·krakás meggvorsílását 
több körüimény akadályozza -
kezdi mindjárt v�dekező hang· 
nemben az ál lomás főnöke és 
szavait heiye,l éssel erősíti meg 
a párttitkár is. - Kezdjük azon, 
hogy a gyár kü'.ön,eges adott
ságai m:alt 12 óra lenne az át· 
lagos raJwdási idönk. S.:jnos, 
ezt az engedményeze',t :döt sem 
tudjuk elérni, sőt messze elma· 
radunk tőle: 

27 óra az át'agos kirakási 
idő 

- A munka szervezése javu1l 
a gyár területén és nálunk is -
folytat ja az á:Iomáe;főnök.. -
Komplexbrigádunil<, valamiint a 
gyári ös,;zekötök megerősítették 
a kapcsolatot a forgalommal, 
legu!ób.b-i megállapo<lásunk 
szerint mi vállaltuk a kocsik 
minél rworsabb beállítását. ök 
padiR a kocsik lerakásának meg- az á,11lomáson és a gyár terüle
gyorsítását, A gyár területén be- lén belül egyaránt. Éppen l áta
lii l i  kocsimozga1ás meggyorsí- gatásunkkor éDkezelt a for,ga
!á,sa érdekében az á i,!omás tar• Iomhoz az ú j ,  D-gyár verseny
tzléikára hoztuk ki a gyárból a felhívása, amelyben a gyár no
rrnzy olvasztó finom-bunkerei- vember 7. ti-szteletére a kocsi
nel< ren<lezé�ét, amely eddig a forduló megg-yorsítása érdeké
gyár területén lévö főforgalmi ben versenyre hívja ki a í::lr
vágányon történ!. A körzeti rak- galmi szol .l!á l attevőkel, a kocsi
tárnokok, valamint a menetirá- .mestere-kel é,s tolatásvezetöket. 
nyitó szervek hangszórók se- A jó versenyszellem, a, tervsze

gítségével sürgetik az ipar!.ele- rű mun!ka bizonyára segítséget 
p�n a, kocsik beful.Jítá,sát és k!- a<l a diósgyőri vasutasoknak, 
rakását. Szü,kséges azonban, 

1 
hogy eddigi munkájukon javít

hogy még szorosabb legyen a sana4<, s a mosiani rendkívül 
forgalom és ,a 1n1ár együttműkö- tkedvezőllen raiko<lási időt meg-
dó,e: rövidíthessék. 

VONAT VÁR GÉPRE GÉP VÁR VONATRA 
Elérkeztünk az öszi forgalom legnehezebb idószakához. A magyar {lasú/ történetében 

m.agábanál:ó te:jesítmények születnek nap nap után. A kocsimegrakás te�inletében a_ m_ull 
hé,en olyan csúcseredményt érlünk el. mint még sc,hasem. A uasutas dolgozok nagy tobbsege 
becsülettel harcol a Ró.kosi elvtársnak tett fogadalom ualórauáltásáért. fegyeJ,mezelt, magasszin
uonaltí szo'.gil:attéte!le! küzdi le a nehé;iségeket. Vannak azonban hiányosságok. Nem is kis 
számban. Vonatailik indokolatlanul sokat ácsorognail. Sok a géprevárás és súk a vonatrauárás. 
A gépreuárások miatt a forgalom a vontat� hibáztatia.. • uonatrauárásoá miatt pedig a 
vontatás panaszkodik a íorgalomra 

'Amiről a mozdonyirányító lehet betartani, mert a forge· 
1 lom miaH kiesnek a gépek a 

naplója beszél lordulóbol, a forga.Jom hibája 
miatt n inos idö javítani. kivezé
-iyel i k  a gépeket a, fülőházból 
és azok várna-k 5 órát, hatot. 
hetet, vagy nyolcat is. E:s köz
ben a forgalom követel i a, gépe
ket. de honnan adják ha a izép 
künn ácsorog a, vonalon? 

' Megnéztük a központi mo7.
'donyirányító na,plót. E na,pló 
tükrében r i bontakozik a vonal
ra várások képe. Egyetlen oop 
adataiból íelroro!unk néhányat: 
Oh.ióber 20/21 .  Szohok. · A 
32802 1 ·es izép várja a 20TT-es 
vonatot. Sokáig várja. 570 

percig. Kilenc és fél órán ke
resztül. Ugyanaznap Ferenc· 
városban .a 424008-as rnozrlony 
vár. A 680-as vonatot várja, 
412 percig. közel 7 órán keresz
fü!. Miskolco"l a 424025-ös vár 
a 9780-asra, 5 és fél órái. Hat· 
vanban e 32421 7-es vár.ja 5 
órán keresztül a 2092-est és 
ugyancsak Hatvanban a 2080-as 
vona,trru 6 órát várakozik a 
.124666-os mozdony. 
• A gép ott vár ez állomáson 

És amiről a menetiránylfó 

naplója beszél 

Ugyanaznap, A 694-es vonat 
384 percet várt izépre Szolno
kon, az 1 700-as 180 percet, az  
1 778-as 120 percet. stb. A lor· 
galom küldené a vonalakat. 
de nem kap gépet a fütöháoztól, 
pedig va•n ott elég, csa,k lassan 
javítanak. még a szerelésnél is  
torlódásuk van,  egyszerre ii-kar 
valamennyi gép o<laálln.i a, sze-

Mi volt előbb, a tyúk, 
vagy a tojás ? 

Ki a, hib:.5 tehA,t? ősrégi pro
bléma. A forgalom kéri a gépet, 
a Hítőház nem tud adni, 

,- Hozd be a vonatot. me'y a 
szomszédban ácsorog és máris 
adom a mozdonyt - így a von
tatás A foro-alom kérdi: 

- Hogyan hozzam be a vo
natot, ha nem adsz �pet, ami
vel �!vihetem az á-llom•á1son lévö 
vonatot. ho!!" a helyére fogad· 
j am az ácoorgót. 

Az ősrégi problémára a még 
ósi-bb kérdés. Mi volt előbb. a 
tyúk. vagy a tojás1 

Szoros egyUttműködést ! 
Sem a �prevárásokat', sem a 

vonatraváf1á,sokat nem lehet ki
,!<ü�zöbölnii. ha egymást okolja a 
két szolgál ati ág. Lehet azonban 
segíteni a he'yzeten. Mégpedig 
szoros egvütbmüködéssel, egy
,mas iránti bizalommal. Ne ren-

( KÉ SZÜ_LÜN K )��, '_ 
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Az_ Országos Népművelési Bi-

, 
rüló műsorszámok elevenítsék zot�sa(!' sreptember 1 5-én meg- lel a vasutas dolgozók harcos ind1lott.a az 1952-1953. év; 1 1 .  mu!tjál, á l l ils.ák szembe e mullOrszágos Kul túrvernenyt. A beli helvzelel a jelenlegivel. AIV�su(asok Sza,kszervezetének el· dozalvá l la lásra, igaz haza,fiságnoksege _a versennv_el kaposolal· ra nevel jene�• a színpadról. doba!1 . hataroza,tot hozoH és fel- bogóról elhangzó dalok. szava&z?l :totta kul!úrcsoportjainkat, latok é,s az előadott színdarabok. m,_nét nagyobb sz_�mban. minél Hasz-iál ják lel csoportjaink a szinvo,a-l�5ebb musorokkal ve- kul;úragilációt arra. hogy a gye_nek_ reszt _a versenyben. Az vasút területén mind több és elnokseg ha1arozata, azokat a több legyen a szervezett do!· szempontokat is megadja, ame- gozó. 

lyel"nek szemelőt! tartásával 
kultúrcsoportja,nk eredménye• 
sen vehetnek részt a verseny· 
ben. A határozat egyúttal ver
senyt hirdet a va&út területéhez 
tartozó szolgálati helyek, üze
mek. kullúrolthonok kultúrcso
portjai között. 

polit ikai _okt_atásben és a 111:8!{. szervezeti 1smere!terjesztö elő
adásokon. 

Kultúrotthonainc munkáját 
mel? kell jaavíl.ani. A C60l>ort� 
feladata hoizy nevelő, [elviláao
sító. szórakoztató munkáju!.kal 
szoktas,;ák be a, dolgozómt a 
kultúrolthonba, szerelt� me11 
velük a kul túrotthont, hogy re,c!szeres látoirntóivá vália1Jak„ Fel kell használni a kultúrYer
senyt új csoportok alakítására 
és el kel I érnünk. hogy a ver• 
senyben minden vasutas kultúr
csoport résztvegyen. Különös 
gondot kell fordítani arra, hogy 
azoknál a, csoportoknál. amelyek 
a területi, vagy met!,'ei bemu• 
tatókon nem jutna!<, továbl> a 
verseny után se lanyhul ion ei a. 
munka. A verseny célja és feladata, 

hogy csoporbjaink munkájukkal 
segítsék az 1952-1953. évi 
munkatervek te! jesítését. mozgó· 
sít<Sanak az őszi és téli forgal· 
mi, a, november 7-i, december 
2 1 -i .  ápri l is 4-i és május 1 -i 
munkaversenyre. megindítsák 
do!(!'ozóinlr-at a tervek túltel jesí· 
tésére, küzdienek a munkafe,gye· 
lem meg.szilárdításáérl. M:nden 
cwport úgy állítsa ö.ssze műso
rát. hogy e műsorszámok nevel
jék va<Sulas do! (!'ozóinka,t foko
zottabb kommu,ista helvtállásra 
a munkában. Az előadásra, ke· 

A kultúrverseny alatt növeljük 

csoportjaink számát, 

törekedjünk a,rra, hogy csoport
jaink val amennyí terria a vas
utas dol!lmók sorából kerül jön 
ki és különösen nagy súlyt he
lvezzünk munkánkban a csoport
!a(!'ok politikai és művészeti 
képzésére, tudásá,aV növelésére. 
Javítsa meg a verseny csoport
jaink munkáját. Ezt a cél ! úe-v 
érjük el, ha fokozottabb mérték· 
ben tüzün.k a csoportok műso· 
rára a vasutas dolrrozók életét 
bemutató, a munkásmozgalom 
hagyománya i t  felelevenítő szín
da,r,abokat. jeleneteket. i lyen tár
gyú szovjet műveket. ezenkívül 
klasszikus és haladó nyugati 
írók műveit. 

Gondoskodjunk a csoporttago\.' 
politikai és szakmai ,evel éséről. 
Valamennyien vegyenek ré6zt 

A ku!túrvezetők a ver6ellyf 
ne öncélnak tekintsék, hanem 
úgy szervezzék. hogy kul-\úr• 
forra.d.al munk eleven része le• 
gyen. �ítse va6utas dolg-ozói� 
nevelését és járul ion hozzá az 
előttük ál ló feladatok meg-valósi• 
lásához minden területen, 
Érezze minden vasutas dol(!'ozó, 
aki vég-i!!nézi e versenyre ké
s:ülödő kultúrcsoportjiaink műso
rai. hOl?V a szebb és jobb életet 
biztosító új maevar ha,zában 
neki is íobb munká,iAva,1 lreJ.l hozzáján:lnia a iövő éoítéséhez, 
a <Szocialista vasút felétlítéséhez, 

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

JŐZSEFVÁROSI SPOR TÉLET 
A szénku;,acok. a hosszú sor- is mutatkozik a sport segítség�. 

1 
ke,de\t feladatoknak. De a �port◄ ban á-l l ó  teherkoosik, a sűrű füs - Példá�I �erge/y Lajos raktári körök vezetői legtöbbször nem tót lőve'.ö mozdonyok, a szerte- munkas es Monori Tamás for- értékelik kellőképpen az őszi ágazó síne-k között ü<le kis tér- galmi szolgálat!evö 8 rendszt'- verseny és a sport szoros össze-, ség tarkáliik: frissen sóderozott res sportfog!a lkozásoknak kö- függését, hanem arra hivatko:t• 

és hengerelt röplabdapályru. A sz�nhetik, hogy jóval túl- nak, hogy a megnöveke-dett mun, 
pálya drólkerítése mellett, ké-t szarnyalták előző teljesílményü- ka akadályozza a rendszeres szerelvény indítása között be- !ret sportéletet. Ezen úgy !ehet és 
szélgetünk Gáspár Róbert „ki Most, amikor az öszi foro-a'mi keil segíteni. hogy a sportkörök 
yá,ó �a,sulas", _forga\mi _sz<?\gá- verseny fokozottabb erőkií�jté;t vezetői szorosa,bl>an együttmtI• 
,attevovel, a _ J?zs�ívar?si

_-
p�.ya,. kíván vasutasa,inktól, a sportkö- ködnek a szakszolgálati veze• udvar sportk�:enek elnokeve,- röknek is segítségükre kell len- tökkel. akikne-k módot kell ta• 

-;-- A sporle.et, _az M_!-!!(·mo�-
, 
ntök a dolgozóknak, hogy köny- Iáln i  arra, hogy szervezéssel le• ga,om v�sulas�in� ko;eben is nyebben, kevese!J'b megerőltetés- hetővé tegyék az edzés,e,ket, a egyre nepszerubbé valck - sei tehessenek eleget a megnöve- rendszeres sportfoglaLkoz.tatást. 

mondja, Gáspár elvtárs. - Dol• 
gozói nk belátják, hogy a foko- A I bd , , b • k , zoltabb munkateljesítmények el - a arugo aJOO Sag 
éréséhez edzett, ellenál!ó fizi- , • f d I ' ,  , k d , . 
kum szükséges. Az idén sokk.1,I Vasarnapl Or U O Jana ere menyei 
jobl>an si.Jcerü:tek az MHK-pró
bázások, mint tavaly. Dolgozóink 
közül sokan tú!baladlák a szin
tet, mindössze négyen nem ér· 
ték el .az előirt teljesítményt. At 
eredményekben visszatükröző
dik pártszervezelünk és üzemi
bizotl6águnk segítsége. Az MHK 
próbázásokon rész!Yett az OB 

elnöke iS és példamu.\alásával 
fokiozta d0Lgozói11k ke-dvét. 

- Az üzemi bizottsaJZ támo 
ga,lása telte lehetővé, hogy meg. 
1ndithassu:k vívó-szakosztályunk 
munkáját, h:>gy a, közeljövőben 
megalakíthas.suk \orna,sza,kosz. 
tályunka�. Legfej leitlel>b és leg
népszerűbb sportágunk a röp
lab-dázás. Három röp!.abdacsa
patunk van - köztük egy nő, 
csapat is. A kerület,i röplabda
bainokságban másodikok let
tünk. Sajnos labdarúgócsapatunk 
�ddig nem tudott hatSOn!ó szép 
tredményt felmutatni, mert a 
szolgá:ati beosztások miatt csa
pa,lunk csak tarla!ékok-kal tudott 
kiá!Jni. A fdrdaszolgálai mia,lt 
pedig nem sikerül rendszeres ed. 
zéseket tartanunk. 

A labdarúl!ó NB !. vasárnap' ! 19, 7. Kinízsi 1 9, 8. Dorogi B� .. 
mérközései során a Budapestí nyász 18, 9. Salgótarjání Bá• 
Bástya jobb csatársoráyal 2:0 nyász 1 5, 10, Győri Vasas 14, 
( J  :0) ·ás győzelmet harcolt kí a 1 1 .  Bp. Postás 13, 1 2. Szegedi 
Bp. Vasa.s,saJ szemben. A Bp Honvéd 12, 13. Diósgyöri Va• 
Hom•éd biztosan győzött 3:0 Ms 1 2, 1 4. Pécsi Lokomotív 12, 
(2:0) -ra a Pécsi Lok�ol!v fö . Az N B ll. keleti csoportjá• !ott, amelynek cs.alarai sok ban: M. Honvéd-Haivani Ldk, 
biztos h_elyzel�t kihagytak, 4:0 ( 1 :0),  Bp. Lok.-Dunakes.zi 
A porog1 _ _  B�nyász az _ _  ott- Vasas 6: 1 (2: 1 ) , Debreceni Lok, 
ho�aban Jáotszo Bp. K1mzs1t -Sajószentpéleri Bányász 3:0 gy_ozte le 1 :0 . ( l :0) -ra, a Bp. (0:0), Nyíregyházi E:pítők--< Doz,sa a, Szeged, Honvédet ver- Miskolci Lok. ! : !  (0:0). 
te meg 2:1 ( l ; l ) �e. _A Szombat- Déli csoport: Bp. Elóre.-J hely, Lokomot,u er_(e�es kél pon• Ceglédi Lok. 1 0:2 (2:2) . Szol. tol szerzett a Gyor, VG;Sas f1;· noki Lok.-Vörös Lobogó Kis• lel� ara.tolt 1_:� (0:O)-as szep text 2 : 1  ( 1 : 1 )  Vasas fzzó-Sze• gyozelmt!f!el. D1osgyon Vasas

-: gedi Lok. 3:o ' (3:0), Szegedi pe,i Bp. Postas _3:2_ ,(2;0), �sei:eh tőf i-Kőbánya· Lok. 1 :0 (0:0), Vasas-Sal.gotar1an1 Banyasz 1 
7:3 (3: t ) .  Nl{ugati csoport: SzombMhe-

Az NB !. állása a huszadik lyi Vörös Lobogó-Soproni Lok. 
forduló után: 1 .  Honvéd 38 pont, 3: 1 (2: t ) .  Nagykani<isai Bá• 
2. Bástya 34, 3. Dózsa 29. 4. nyász-Győri Lok. 3: 1 ( 1: 1 ) ,  
Bp. Vasas 25, 5 .  Swmbathelyi Na.gykani21Sai Lok.-Zataeger" 
Lokomotív 20, 6. Csepel i  Vasas szegi Vörös Meteor 3:0 (2:0). 
.................................................................................. 

Panaszkodnak az angol vasut.asók 
·és nem Hsz a vonat. Vár 5 re'őkhöz. Annyi a �p a fűtő

órát. hatot, hetet. vagy nyolcat házl>an, hogy szinte redugu! ,  

Er.idő a latt javíthat-Ja benn a nem tud ki jámi .  A lorga,lom v1-

fülöházba,n. Nem teszi, mert ki �zi menetrend szet'int a vona

kelI járn ia,. A mozdonyveze-lő tokat, de kapja meg a gépet és 

elkeseredik. szidja a forgalmat. ha megkapja, azok v igyék is a, 

Nem tudja tel jesíteni Rákosi von-atokat. Vigyék, vigyék, ne 

elvtársnak tett fogadalmát. le· úizy mini 18/19-én, amikor Tár· 

roml ik a mozdonvfordutóia, gé- nok' és Martonvásár között az  

pfoek aprcí hibáiból nagy h i - 1 270-es vonato' továbbító 

bák lesznek. ninCB ideje j avita- 322006-os 1 1 0 perces menetidő 

� Segítsék 
� ?';- szolgálati vezetóink ?l. a sportolókat 

� ) 1 
A Józsefvárosi-pályaudvar !e 

ilC ! !I,.. 
rül�tén min!egy száz ak!_!v spor-

A. •• The Railway Reuiew„ an-
1 

zetesen magasaiYbak, minf 
go! vasutas ujság október 1 0-i amit a kormány fizetésemelése 
s1.ámaban olvassuk a következő- jelent. 
bt 

1 
* 

* Az ujság leveksládája igen 
A három angol vasutas szak- szé:es . . EJ!"! soromoó;;irszol gála-

57.f'rvezet (a NUR, az ASLE és tot teiJ"Sllo vasutasno panasz· 
a TSSA) által ebben a hónap- kodik. hogy a vasutasnöket nem 
h�n elfogadott bérkövetelési igé- látják el meleg- ruházattal, el• 
nyrk alapján 10 százalék fize- lentétben a hasonló szolgálatot 
tpsemelést kaptak az angol vas• teljesítő férfiakkal. Szélben, vi• 
11!Rsok. Az emelés óta az árin- harban saját és hiányos ruhá
dex 13 százalékkal em�Ikedetl, r.atban kénytelen dolg-ozni csak 
ami méltán kellett el keseredés! ozért, mert nő és nem férfi. 

t rl t11 l l éoéssel közlehiedetr és emia!! 
ni. sok a szo!gálala. nem u , 1 40 90 _ 
pihe-nni. ta-iulni. együtt tenni ht>I vonatot _vert e, , - perc 

1 • d "ával. Mindezt a forga- cel .  Va,gy mint 9/IO·en a 651 -est 
1:/�ialt! vivő 4 1 10 !5-ös mozdony, mely 
, , Ceo-iéd,bercel-Cserő áltomás be-

ke��-j
o
�a k:�rt!náe-:

P
! ��� 

1 
jár�ti jelzőjén_él fekve maradt és 

donyfordi ló normát. akl·or ma• elverte az egesz gyonsllehe.r-cso-
radna is bőven gép. De nem nortol-

1111111i, '..!!!!!! _ ___ 10!0 vesz reszt a, sportkor mun-• " kájában, s közü!ük hetvenen a 
ddjen a forgalom idő előtt gi-· DISZ tagjai. A f iatalok azonban 
pel és ne gondolja azt a vonla- még nagyobb számban vehetn�
tás, hogy ráér mozdonyt külde- nek részt a sporlélet,ben. Töbh 
ni, hiszen úgy·is elöre rendel ték. nődolgozót kellene bekapcsolni 
SegíL;e egymást, bízzék egymás- az egyes sportsz.akosz!ályok 
ban a két szol.gál ali ág, hisz munkáj,ál>a. 
közös a cél, a miért harcolnak: a Azoknál, akik rend5zeresen 
vasútra háruló fe'adatok mara· 

6pc•rlolnak. akik letették az MHK
déktalan megoldá<Sa, próbát, a, munka.eredményekben 

az angol vasu!asokban. Eg-y• • 
mAsután til lakoznak az f'ilen, Az angol v�suti járműjavítók• 
hoizy a fizetésemelés halálvba- ban acélhiány miatt 200 szak• 
léoésekor az árak már követke- munkást elbocsátottak. 

SZOCIALISTA VASúTÉRT _ A Vasűll F6osztá'y é9 a Vasutasok Szal<Bzervezelének helllapJa. Meg!e!enlk minden hétfőn. Szerkeszti a szerkesztllblzottság. Laptulajdonos: e Közlekedésügy! 

ll!nLszl.érlum I VasűU Főosztálya éa a vasutasok SzaA<.szervezete. Szerkesztőség: Budapest, VI., Munkácsy Mlhá:y.u. 16. - Te:eron: l l 3 -887. l24-893, 313-744. - Kiadóhivatal: VII .• 8Akóczl-űt 54, -
• 

Szikra LaPDYomda, Budapest, VIII .• József·körűt 5., Felelös nvomda vezetö: Kulcsár Mihály. 
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Országos menetirányító értekezlet Budapesten 
Október 28-án elértük a napi 14.550 kocsimegrakást 

Az om foriralmi id&za1i leg- nzenegy óra után né1iány 
'dönlöbb szakaszának küszöbén perccel, amikor Csanádi el vtá 1 s  
ankétra ,g-yültek Ö.56-re a, for- megkezdi megnyitó beszdét, 
galmi- é,;, mctzdooymen�ti rányi- már tömöttek a széksorok. S a 
fok. az ámránvílók, az ál lomás- következő perc�n felcsattan a 
irányítók és sÓkan jöttek el a taps a zsúfolt teremben: C-anádi 
többi szolgá'ati ág do'.g,:,zói elvtárs beje'enC hogv előző 
köziil is. Az Anyagel'ák;i Igaz- nap, október 28-án, a „a,ú/ e/
gatóság kultórternnében a , as- érte legnagyobb eredményét: a 
utas dolgozók nagy érdeklődés· 14.550 koc,i napi rakodást. 
5ef várták az ért.;;nlet kezdetét. Hanirsúlrnzta beszéde további 
A n.apirendre kerü1ö kérdé-�k során. hegy a jövőben csak ak
jelent&égét hang-súlyozza, hogy kor lehet mé{r szebb eredménv�
az értekezleten megjelent Bebrits ket elérni, ha a rnsu!as do'.go
Lajos elvtárs. közlekedésügyi zók minden erejükkel tovább 
miniszter. Prieszol Józs0f el v- ha,rco' nak a kocsiforduló l erö((· társ, 8 m'niszter el&Ö helyettes-e, z itéséért. A menetiránrilás he-CsanMi György elvtárs, a,, 
A ! l amvasutak vererigazga·tója. lves a lkalmaz.ás.a, az eg,ik fe!
Somkuii \rpá<l elvtárs, vezér- tétele a kocsiforduló leszorí tá
igaz.gatóhelyeltes, \'alam'nt a sának, ezért l!'�·ül(ek most egvbe 
sza,kszervezet képviselője és a a menetirán,itók és a társ-
szakszc.4gá!at.i ágak vezetői.. szdgá!alj ágak dolgozói, 

Bebrits elvt6rs a meneti iány'ít6-szolga/at hibáiról 
és fela datairól 

Csaná,n elviár5 megnyitója I hogvan történik a kAatás, a1. 
utan Bebrits el\"lrrs ismertette a árukezelés, mert l'Sak igy tucl
m�net, rányitó-sznl gálat edd'iri nak tel jes képet kapni egy-egv 
ered�élwe1L h'báH és f�adatad állomás é!<'téröl. csak ígv J ud
lA:7-':'geztr, hogy a7: !lert _ered- j�k . megá:lapitani a ba ,ok formen\ekben a menet1ran\ 1toknak rasat. ne,m pedig a, forgal mi '.• na_g,• szerepe ,an. De_ i:neg- swlgál a t levők sok zor pap ira llap 1totta .. hog-v � menelirany1; szag-ú jelentése'böl. A kö,•ete-ndö tok munka-Ja meg �m érte e, eljárás az lenn<', hO!t'' a nwne:axt a_ f<>kot. amel,·et megki\'án- irányíló többet fartózkodion a 
?".k l?l_nk. A_ mul:ban a menet- vonalán, mini a menelirá11yífó, 1ranntok l enveg,•ben csak a .,zobában. 

A menetiranyrtók 'építsék 
ki kapcsolataikat 

A menelirányítók munkájá
nak  másik hibá j a, hogy Plszige
te!ten dcigoznak - mutatott rá 

Bebrits elvtárs. - Nem mPgfe
'e!ö a kapcsolatuk a mo-zdonYirá• 
nvílóval. holott csak eev a :tó d
l aszt j a  el őket egymáslól. még-is, 
ha, ba j ,·an, egvmá�t Yádol jJk, 
ahelwlt, hogy előre megbeszél
ték yolna a kérdéseket. l'g,an
csak jt1bb kapcsolat sz ükséges 
a menet irányító és az á ru
'rányíló között. :S:em helyes, 
hogv a menel iránvítók 6okszor 
szinte l enézik az áruiránrítcí 
kartársakat. Végül nem szabad 
elhanyag-o!niok a men�tirányí
lóknak a kapc,olaloka,t a KíG 
szolgá l attal  sem. 

és az 
A pókháló 

e/felejtett vonatok 
kérdése 

- A jó m<'net ' ránYít·ít 6 gv 
képzelem el . hogv eg-yik kezében 
ceruzát, a másikban radirgumit 
!arl, - foh-talta. Bebrits eh l á �s
- A menetrán\' Ítóna k ugvan i<
a grafi kon ra \'ékonv ,,.na ! ! a l ,  az 
úgvne,·ezet pókhá/Ór.'al fel kel l  
rnjzolnia .  hogyan képzel i  el a 
\ona 1 itn futó \'0:1atok s xsál. A 
p,',khá!út azután ki lrhet rn<li
rozni  tis a � ··rn iF'zes he1 V 'L•tne:h. 
mPg1Pldö á l l apo1ot a gra iiknnra 
ra jzal r:i. De a 1 ·n,e!! az, hogy 
a meneliránl/ÍIÓnak /egyen hatá
rozott el/1épzelése a ,•onatok 
irányUásáról. 

A továbbiakban Bebrits elv
társ a rról beszélt. hog-y g, akran 
előfordu:nak „eljelejleft c•ona· 
fok". \'agyis a von 8 t  fut a pá
l1án. de a menetirányító grar· . 
kon ján n,oma sincs a vO'natnak, 
vagy johb esetben a ,onat már 
há rom ál lomá&sal elSbbrP v;in a 
va lóságban, mint a grafikonon. 

közleke-dö Y,ma-tok s-zárná! re
g-'sztrál lák. Ma már ez nem 
elegendő, a menelirányitóknak 
irazdáivá kel l ,·áln iok ,·ona 'aik
nak. a vona' ukon közlekedő vo
natoknak. FI ke!! érni, hogv a 
for11almi stOIRála-!te,•ök o menel
irá11yílók úlmufa!ásai, sőt pa
rancsai surin.t dol{fouanak. Ma 
még nem egé«zen ez ,a· hei yzet 
- mondotta Bebrits e'.,tArs, -
a meneliránvító Eoks-zor kellö 
bírálal né!kül elíoga,dja a k,r
ga 'mi szo'gálattevő inlézkedé
se;t_ ne,m mérlegel i. hogy a for
g-almi szo!gál attevöl sokszor 
kényelmi szempa,tok yezelik. 

A tehervonatok sebessegének növelése 

Bebrits elv,társ rámut alof!. 
mennyire l;:,ntos, hcigy a menet
irányítók minél hosszabb i,dőt 
töl t senek a vonalukon, meg-
ismerjék az állomások életét, az 
ái lomáson do:gozókat, Llssák, 

Beszéde vé_gén ha ngsír lv�zta 
I 

rakás i dejét, m<'rt ezen a !éren 
�ebr<ts eh:t ars, hogv az o,;21 naily mulasztások vannak. 
,orgalc'm s•kere, kíilönö�en a 
most kötoetkezö legnehezebb hó- A vonafefemzés 
napbati. novemberben 

a gyors e!egytovábbításon, 
a rakodási idő les.zoritásán 

mulik. 
A kereskedelmi szolgálat, az 

áruirányitók legfonlőSabb fel
a,d.a-ta,, hogy meggyorsít.;ák a 
rakodási idöt, különösen a ki-

kérdése 

A kő,etkezö felszóla ló Lindner 
József elvtárs, a 8. szakoszt á ly  
vezetője rn:l. E lmondo!fa a iöbbi 
között. hogy 1 9�8-ban 7000 kocsi 
rakodása volt a csúcseredmény, 

(Folytatás a 2. olda,'on) 

Dolgozóink fogadalmuk teljesítésével, 
a hiányosságok kiküszöböléséve l készülnek 

a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulójára 
:--éhány nap \'álaszt el ben- le!jesítésében. Éppen ezért üze

nünket a :--agv Októberi Szo- mi bizo1 1sága:nk fe' adala, hogy 
cóa lisla Forradalom 35. éYfor- szakszeryezeti aklh·,áin keresz
du lójálól, novt'mber 7-töl. Dol· liil, a bizalmiak bevonásá, al a 
gozóink jelentős része tett fel · hálralé1·ő i dőszakban mozgósít · 
ajánlást, Yál !a : ta ,  lerme'.ékeny- sák dolgozóinkat az eddiginél 
ségének emelés.-! erre az iin- is nagyot,!:, mun kahöstettekre, 
nepre. Ancrál  inkább jelenlfü�!l'· rázzák fel a „minden simán 
le'jesek ezek a vá ; Ja lások. mert megy" hangul a:ból azokat, akik 
hi�zen a va�úton e:érkezlünk az eredményeiken, babéraikon pi· 
őszi forgalom legnehezebb sza · 

1 
hennek, mozgósítsák a hiá

kaszáh�z. 
_
A_z elö_,ü_n�. á i 'ó . idö- nyo,'.ságok kiküszöbö!é�é�e, a 

szak donm Jelentoseg,J a Rako.<i ,·asul negyedik negyedev1 ter-
e'vfársnak letD fogadalmunk I vének teljesítésére. 

evi 
A Tapolcai Fű tőház dolgozói 

mozdonykilométer-tervüket november 
befejezik 

7-re 

íf (apolcai frilöhát ufazósze
mé!y=ete a jiókműhelyi, műszaki 
és odmin:.sztrath1 doi'gozói no
c•ember 7-e fi.szte/elére, e:en 
!tífmenűen a békekonf!rcsszu�ra, 
Sztálin e':•társ 73. szülefésnap
j,;.nak niélló módon ;.,•aló merr
u,111.eplésére a kőc•efkezö t•álÍ�
fást lel, ék: 

1, Vállaljuk, hoqy 1 952. évi 
száz eleqytonna ki fomé.erter
vünk túlteljesítését a téli for
galom idején is fenntartjuk, 

s ezáltr1l a tervet 7 százalék
kal túlte!JesltjUk. A vállalas 
sikere é �dekéban minden irány. 
vonatot továhbito r,,ozdony 
személyzet váilalja, hogy részt 
vesz a „2000 tonnás"-mozga 
lomban, és a téli idójáras, 
valamint a VI. terhelési sza 
ka6z nehézséqei ellenére napi 
600 tonna túlsúlyt továbbit. 

2. A mozdonykilométer évi 
tervünk 20 százalékos túltel 
Jesítését válla\jul<, mozdo
nyaink jobb kihasználása ré 

ezenkí.•1i.1 uállaf'ák, hogy kilo
meterteniük túllefjesité,é: az ,,öt
szá;,us· ·-mozgalom kiszélesi; J
SP,•e/ [okozzák. és ezért vállal
tak, hogy noc•ember 7-re az ,,!!t
·"zll:as "-.!!épek számát 3-ról 5-re 
emelik és h.1i mo::.donqk{(ométer 
ter:.•tlket rux1ember 7-;e be/efe
zik. 

• 

A sz<1'11lballlel yí fií!öház dol
gozó' Rákosi el,·tá rshoz in!éze't 
levelü!;ben örömmel jeleni. ették. 
hogy harmadik negyedé,·i ter
,·ül<et ikerrel fejezték be. ,.Jó 
mu11ká11k kóc•elkezléberi - írják 
- a naf!,y fü1öházakra me_f!,á[!a

pitoft élüzem szintet Ífl.1/ 1últe'.
jesife/trik- Ezzel szembén. sajná . 
lod/a,l kell ,ne,í/ál/apítanunk azl, 
hOl/!I a Rákosi e!c•társnak teli 
[elujánlásainkat nem tel;esill'{
tük marudék{a[a.111,f. Teljesílé
srinJ? a k6r..1elkezök: 1. szá.t

ve
;: Évi széntervünkke-l szem- elegyto,uwk !oméler ler:.•tinke-t 7 

ben 3 százaléi<o• meqtakaritast száza'ékos felajánlás mellet-1 18 

erünk el, ami 2300 tonna szen százalékra; 2. két és [élsz:áza[é
m eqta-ka-rítasát jelenti kos szérune(<lukariJás me lett 7 

4. A „mosástól.mosásiq". százalékos; 3. ,.ötszá zosr •_ f!é-
;;1y0e1�

10
::!>:�b 

e
)!��zz���

d
:n: pein.k napi 214 kilomé:-eres fel-

.,Nazarova"-mozqatom seqitsé- ajánlás mellett 246 kilométerre; 
qével december 3 1 -re vállal- 4. 0 tehen.•ona.,•ok átlagos ter-
i�1�:::;.v te-Í�����;

a
Ju����

o 
helését l. l százalékos fe;'aján-

s. Mi,  fiókműhelyi dolgozók fás mellel/ 1.76 százalékra; ,5. 
pediq vállalJvk, hogy a neqye- jac•ifási terc•ünket okióbe• 1 S-e 
dik neqyedévre 1>Joirt idöszako

1 

hel11ett szeptember hó elsejére 
�

e
�;��s':!�!i• e

az
vf�

1 

�
0

:C,�o;;r tel}es{te-tlük. Vpyanakkor azon-
31 ..re befejezzük bon elmaradtunk: a napi 1.700 
A tapolcai fLitöház dolgozói tonna túlsúlyi.'á.1.'alás helyett 

csak 1.630 /olUUÍt; 7. a „mosáw• 
fó[-mosásig"-mozgalomba1& dit
cemher 31-re ígért 12000 kilo
méter/ jelenleg 1 /.832 kil.omé
ter•e teljesítettük. 

Eddif!i ió mwzkánk eredmé
nyei azonban nem lesznek b,m-
11ünket elbizakodattá írják 
lovább. - Leszűrjük a tanulsá
gokat és attól a céltól uezérel
fetve, hogy fíifő/zázunk dolgozói 
segílsik a,z őszi forgalom jó le
bonyolUását, vá//aljuk: 

1. Szénsnegtakarításunkat a 
téli időjárási tényezök meilett 
4 s-záz�lékosan megtartjuk, A 
neqyed,k neqyedévi szénter„ 
vünket december 26-ra befe. 
Jezzíik és az év utolsó öt 
napjában e meqtakarításból 
utazunk. 

2. A „2000 tonnás'-�mozqa
lomban, - a forqalom zöld 
út biztositásával - elerjük a 
vállalt 1 .700 tonnás átlagot. 

3. A neqyedik neqyedé-vi 
száz-eleqytonnaki lométer ter• 
vünket december 21 -re befe.. 
Jezzilk. 

4. A fiókmühely, a már ed,. 
dig elvé.qzett 7 darab idösz.a
kos javitison felül meQ vál
lalja 4 darab qép idOSZakos 
Javitásának elvégzését és emel
lett saját Javítási tervünket 
december 19 -�e befejezzük. A 
gépekről q.arancia levelet 
adunk. 

Ezekkel a vállalásokka(, s 
teljes1tésükkel fejezzük ki há„ 

lánkat a Szovjetuniö Kommu
nista Pártja, a nagy Sztálin 
ir�nt. s fejezzük ki tisztele
tünket a Nagy Októberi Szo
cia lista Forradalom ünn.e„ 
pére." 
A november 7-i ü nnepre, ezt 

kö1·elöen az orszáJgos békekon
gresszus 110\'em Oer 22-23-i, s a 
bécsi bekevilágtan ácskozás de
cember 5-i ül<isére, majd decem· 
ben 2 1 - re, Sztá l in  elvtárs szü
'elL-,;napj.íra számos leiajánf.ás 
és \'á t lalás történt a vasútüzem 
területén_ Ezek a felajánlások 
azonban csak annvit érnek. 
amennvire teljesítik -őket. Vala• 
menny: ünk érdeke, hogy dolgo
zóink a '.u l r'51 jövő kezdeménye
zését a gyakorlat i  kivi telezésnél 
segíls0k. Különösen komol y tá
mogatást nyujthatnak itt a 
szakszervezeti bizalmiak, akik
nek els<>rendii fel adatuk, hogy 

mozgósítsák. a dolgozókat az el
maradások b�hozására és újabb 
va l la lások megtételére. 

AKIK ELENJÁRNAK AZ ŐSZI VERSENYBEN 

Szabó Sáindor, Budapest-Dé'i pá lyaudva„ 6l lomásl rányít6, rendelkező forgalmi szolq.ilattevöje. A vonatok menetrendn:erintf Indítását a tervhe:z: viszonyítva 1 1 2, • kocsi tartózkodási tervet 1 1  3 a Yon-1atforqalml tervet pedig 1 03 százalet<ra telJesltette. Gónqyö' ftett pont. 
WMl<e ÖHUM11, 235 ponl. 

Galát>1Jal István, Budapest-Maqdoln;,vá
ros ál lomás szolqalatvezetó vá ltókeze
löje. Faj laQos kocslmozqatási tervét 1 1 6, 
a vonatforqalmi tervet 1 04 százalékra 
teljesítette. Gönqyöfitett p,ontérléke ösz;. 

-; 225 pont. 

Kocsis József kétszerec; sztahanovista 
jelyénnyCI· kitüntetett koc.simester sik
tolató brigádja s:i:er�ncsen élrekeriHt a_z 
országos értikelesnel. A fajlaqo:S kocs_1 -
rr,ozqatási tevet 1 33, a kocsit.artozkoda
si tervet 1 1 0, a vo1,a'.ok me,,etrendsze
rinti ind itá--s�t a tervhez viszonyítva pe-

diq 1 1 8  sz:ázcllé-kra te1jes.Uelték. 

Szentes Ferenc, Budapest Józsefváros 
állomás terfönöke. A fajlagos kocsimoz
gat:asi tervet 1 1 5, a vonatok menetrend
szerinti ind í tását a tervhez viszonyít
va 1 1 7. a kocsitartózkod :isi tervet 9 1 .  az 
irányvon.a.tok tervet 1 40 száz.a lt?kra 
teljesítette. Gönqyöllt-ett pontertéke 

Ö5szesen: 243 pont.. 

Eqed István, Budapest-Kelenföld áílo
más tá\lirdász.a. A kiszo'qálási normák 
alapJ.iul szolqáló táviratok összmeny
nyiséqét 1 61 százalekra teljesítette, foq„ 
lafkoztatcist foka 1 00 szazalek. Gönqy&-

litett pontértéke össze5en; 3 1 7  pont. 



Mo•donyve•etől.� lorgal,,.istií li� vonatl.ísífrol." menetirifn111ti;I. ! 
S•orosan egyii-.tin1ííl.ödve lejless•ül. a• !19$00 l.ilo,néteresu 

es a 9�2000 tonná.fi•••mo•gal,.,at ! Növeljül. a!J.S 11,ta•ási sebességet! 

Országos menetirányító értekezlet Budapesten 
( Folytatás az 1. cr.dalról.) 

m-a már a 14.bOO r.akott kocsi ib 
I 

arra mutatott rá, hogy az „500· kevés. as" gépek kötött [O'rdulóját a A továbbjalkban rámutatott forgalom nem biztosítja kellőarrai, hogy a vonatelemzések képpen. A rnenelirányftók egyik terén rendkívül nagy a hanyag. legfontooabb felada,ta, hoirv az ság. A koosi.tartózkodásotk idejét „500 km-es" mozgalomban részigen n.agymértékben növel i az vevő vonatok számára zöld utat hoizy II vonatelemzések poriJat- b'z.tosítsanak. 

Az elöértooílések a le1r-löbb esel· 
ben hiányosak, késve érkeznek, 
a rakodás egyenetlen. Felhívta 
a,z áruirányítók figyelmét, hogy 
úgy végezzék fela;datukat, 
rnin,tha egyedül rajtuk mulna a 
háromnapos kocsiforduló telje
sítése. lmwk, késve érkeznek. Papp Ferenc az előjelentő 
Erélyes, kemény vezetést A szoviet módszerek 

tanulm6nyoz6s6nak 
fontoss6ga 

Ez:ulá,n a meneliná,ny[tók 
munkájáról beszélt .  Mint l�g
főbb log-yabékosságot eml ítette 
meg, hogy menetirányítóink nem 
tanulmányozzák kellőképpen a 
szovjet men.etirányitók munka
módszer� és így szakmai kép
zettségük nem fejlődik. Nem 
tartják a közvetlen kapcso1a(ot 
a, vonatvezetöi-Okel, a mozdony
vezetőkkel. A rnozdon)1orduló
kat, rnélg az „500 km·es"-rnozga
lomban résztvevő mozdonyok 
fordtruói-dejét sem ismerik eléggé. 

Felszólal ása befejező részében 
meiráfürpítobla. h<>J;Y 

a kocsifordulónak egy tized
del törfténő csökkentése is 
azt! jelenti, hogy napi 400 
lcocslval többet tudunk adni 
az ősZi csúcsforgalornn:ak. 

Pontosabb vonatlorgalmi 
tervet ! 

Tölgyes Lajos elvHrs, a 7. 
szakosztály vezetője lebzólalá-
6ában hangsúlyC1Zta, hogy sokkal 
szorosa,bban kell együttműköd
nie a, for�alomnak és, a vonta
tái51!1ak I gy lehe:t csak ponto
sabb vonatlorgalmi tervet ki dO'I· 
gozni és biztooit at1 i az őszi for
galmi verseny , legfonfosabb 
harci f�-erének, az „500 km
es" mozgalomnak a sí kerét. 

A hozzasz616sok 

szolgálat fontosságát hangsú
lyozta. Balogh Lajos szegedi 
mozdonyvezető kérte, hogy sze
rel jenek fel több rnen�tirányító 
telefont. hogy a rnozdonysze
mélyze-b könnyebben tudjon 
érintkezésbe lépni a rnenelirá
nyitókkal. Olajos Miklós pedig 
azt kérte, hogy a forgalmasa,bb 
mellékvonalakon is legyen 
menetirányító szolgá'.at. 

Sziláf!Yi Imre budapest-ferenc
városi mozdonyvezető az „500· 
as" mozdonyok kötöl! lonnájá
nak h:b�iról beszélt. 

Löcsei Jánds Kossuth-díjas 
mozdonyvezető megállapította, 
hogy nem elég szoros az �gyütt

A felszólal ásokra Lindner Jó
:zisef elvtáns válaszolt. Kifogá
solta, hogy a felszó!alók nem 
mutattak rá a hibák forrására, 
a mu11/u,fegyelem lazulására. Rá 
kel lett volna mutatni, - rnon
dotla -, hogy az erélyes, ke
mény v•zetés a döntő. A menet
irányítók sem e lég erélyesek, 
nem vonatják felelősségre azo· 
kak a forgalmi szolgál attevöket. 
akik nem teljesítik utasításaikat. 
Csak kemény fegyelemmel !ebet 
biztosí1ani az eredményeket. 

Az értekezlet tapasztalatai 
m(iköoos a mozdonyvezetők és Somkuti Arpád vezérigazgatóa menetiránví!ók közölLMinden hel vettes f<>1;lalta össze az érte
menetirányítónak át kell venni keilet ta;pasztalata·t. Bíráló sza
a swvjel módszert, vagyis min· ,·akkal !ordult a felszól alók felé. den lehető alkalommal kapc.so- akiknek túlnyclrnó része k'zárólatbai kel I lépnie a, mozdony- lag a mások hibáit veti� észre, �ezelövel. A ió kapcsol at  meg- a mások hibáiva,I i1;)"Elkezett sa
sz,üntet' a mozdony· és vonat- j át rool asztásait fedezni. Súlyo,,a;orgásokal. nem fordulhat sarn ki fogásolta, hogy a menet
elő az az eset, ami  október 1 4-én irá„yilók ;órésze úayszólvá.11 az a,z ö vonatával történt. Vonata értekezlet egész ideje alatt hall· 
M\skolctól Budapesti g hét óra gatou. Megál'.apilotta. hogy a 
al-a,!t tette meg az utat. ug-yan- szolgál,ati vezető� egy része nem 
akkc!r pe-d'ir Rákosrendezótől érz\ át a menetirányítók felelős
Budapest Ferencvárooil1' nyolc ségének súlyát és a menetírá
óra hosszat tartott az útja. nvHók sem !ál iák t i gz\án rend-

Több feJgzóla l ás hangwH el kívül fontos s-z,erepüket, holott 
méo- a?. értek�zlet folyamán. nekik kellene a rájuk bízott ,·o
maid Vermessi Sámlor el vtárs. na! agykö;r;pontjának lenni. 
az 5. szakosztálv  , ezetőie be- Hang,súl\;ozla, hogy osau- hatá
sz"1t a kereskedelmi szolgá'at rozot-t, erőteljes. jó iránvítással , 
[eia-datairol. Megáll apította azt, gzil!'orú ellenő�el leh•t újabb 
hO'gy eredményeket elérn i ,  csak így 

súlyos hibák vannak az át-

1 
tudiák a v_asut86 ?ol �

.
ók _tel ie• 

menesztői és a kocsifelirói 6Íteni a partnak es Rakosi elv· ltJ.hász István, a, buda'J)est--
társnak tetl fogada:mukat. hatv-a<ni yon.a.1 met1
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' • . , aO< Lázas ira nb-an fo'yíl< a szé· loméleri � _ Bod�J-k mar � 
!--esfehérvári új á l lomás építése. 29, a, tobb1 is il ) enfonma rovid. 
Az U-alakúra t ervezett hata!· A rövi-d, túlzsúfo, t :·ona:

.
a�on -� 

mas é ülettömb középt;Ö része vonatok sorra elverodne� es ge 

már t�l'esen e!készülf, a for- peílllk. nei;n . tudna,k _24_ ora alatt 
a lmi i�od a bele i s  kö'.tözólt, m�ordu 111_'· Meg(orlémk, hogy 

fv végére pediig készen .;l ! az m:.re meg/on a _gep, . az _elegye t  

· · - 1e1 már el ke,lett kuldem mas moz.· ege5/L e:p,u • donny,il ,  sokszor ped·g a rnoz-Bárhova megy a l átogató arz dony wítr a vonatra 8-;-
1 0-_1 5 

ál 'omás területén, mindenütt a órát. Meg kell monda-ni a,zt vs: 
gyönyörű új épül etről beszé�- mi úgy látjuk, hogy 

a s.zervez.e:t.lenség és az 
ig,axgatósági sov;ni7llllll6 kö-

vetkC2fflénye 

zatu,lmak elöiM havi 4500 kil<>
mHeres !el jesítmén,t elérhes
sék. Ennek biztosítaLSára kijelöl · 
tek négy forga lmi szolgál atte· 
vői: Világi Józsefet, BereJfi 
Györgyöt, Tölgyesi Ferencet es 
P,nté,- Lajost. Ok irányítják . a 
két gép minden mozdulatat. 
Tartoznak gondookodní arról, 
hogy a gépek ':l'índi\; kap!anak 
vonatot, ál 'an<loan erdeklodnek 
vonali helvzetük iránt é� a 
szükséges Íntéz.kedéseket közl ik 
a rnozdony1elvigyázókkal. 

A fútóháziak vállalása 

Dolgozóink a felhívást magukévá téve az elmaradás behozására 
s vállalásaik túlteljesítésére törekszenek 

A megafonból messz�hang
zóa,n zeng a mozgalmi intdulók 
dallama,: szakszervezeti tag· 
gyűlésre hívja Kelenföld á llo· 
más do!guzciit. A népes padso
rokban több kézben ott a „Szer 
cial,sta '1 ,sútért'' legutóbbi szá
ma, amely vezércíkként közli a 
Va,útpolitikai Főosztály, a Vas
utasok Szakszervezete, s a Ma· 
p-var All�mvasutak Vezériga7.ga
tóságának le:'hivását és döntő 
rohamra- szólítja a vasuta„ dol
gozókat Rákosi elvtársinak adott 
szavuk te:jesités-éért, ai csúcs· 
száll ítások zavartalan lebonyo
lításáért, a dön1ö tervév s'ke
réért. Ezt forgatják, o:vassák 
most " kelenföldi vasutasok. S<>
kan je,:n:zeteket készítenek a laD 
rnariióiára felszólalásukhoz. 

ami állal meggyorsul a forga
lom. 

Bírálat és önbírálat 
Szabó Ferenc termelési fele· 

lüs ny'.tj81 meg a t�ggyülés), 
majd Suha/ Ferenc uzem1 bi
zottsági elnök kezdi  beszámoló· 
i át á l ta 'ános filrvelcrn közepette. 
A lapunkban megjelent [e!hf· 
vásra hivatkozva kezdi. Az 
ooz.j forgalom legnehezebb_ sza• 
kaszáhot érkezel! - moodJa -, 
amikor Kelcnff>!d dol-gozóinak 
komolva,n meg ke:I tárgyaln iok 
szolgáiati helyeik hiányosságait, 
hogy k.javíthassák hi_bá,kat, Mi�
den do!o-ozónak ereJe rnegiesz1 ·  
téséye1 "re! ! küzden'e, hogy a 
most köYelkező hetekben Ke'en • 
íöld állomás is valóra vál thas
sa Rákos i elvtárs,n,ak tett foga
dalmát, külöpösen a, kocsilm· 
duló meggyorsítása, a kocsi· 
rnoz.o-alási egységidö, a pontos 
rnunkásvonatinditás. az elője· 
lentések rnegjayítása, és az  
iránwonatok képzése terén, ahol 
rnutátkoz;k ugyan némi javu· 
lás de korántsem elegendő. El ·  
ismerte: ennek egyik oka az, 
hogy az üzemi b zo\tság,n,ak 
nem s;kerü\t minden esetben 
biztosítania a bizalm;akon ke· 
reszlül a fogadalmak tudatosí· 
lását, rend zeres érl�ke!ését és 
az eredmények nyilvánOtSsá-gál. 

Beszámolt azután a szaksze'.· 
vezeti munka különhözö ágai
nak mwnikájáról, majd a terme
lési kérdés,,kkel fogl alkozott 
rész,letesen. Rámuta.totl, ,hogy 
,ok kívánni valót hairv az ioar
telcpi raktárnokok és az elöj<;· 
lentők munkája: hanyagul. le
lektele�ül végzik [eladaluk?! 
Nem kiekr:k figye'.emmel telJe· 
sítmt'nylapjukat. emiatt __ e!_m� · 
radnak a verse:i:yben. Kulono· 
sen rosszul dc,lgozik Balrrp_h 
István és Juhász László elöje
lentő. akiket, ha nem ja:vi1j�1< 
meg munkájukat, le kell váJ· 
tani. 

Suhai Ferenc elvtá<rs kiét 
egész idéntyre szóló színhácLbér
lelet nyujtott át Jutalmu l Csáki 
Ferencnek példamutató, jó mun· 
kájáért és íe!hívta a dolgozó
kat, hogy folyamatosan bizto

sítsák az ipartelepek menet· 
rendszerínti kiszolgálását, szün· 
tessék meg az elöértesílések te
rén mutatkozó hiányosságokat, 
javítsák meg a koC6immgatási 
egység-időt és a többi hiáITTt}IOS· 
s.ágol 

A dolgozók hozzászólása ikban 
bírállák az_ egyes szolgálati he· 
lyek munkáját és rnin.:len sza· 
,-ukból az csendült ki, hogy 
őszinte szándékuk a hiányossá
gok pótlása, a mu·nka megjaví
tása abban az  érte:emhen, aho· 
gyan arra a Vasutpolitíkai Fö· 
osztály, a Vasutasok Szakszer
vezete és a J\\agyar Alfamvas
utak Vezéril!'azgatóságának fel
hívása szól itia lel öket. E,:red 
István távírász kifogásolta, 
hogy a forgalmi szolgálattevők 
•nem fordítanak elég figyelmet a 
gépácsorg-ásokra. Varga Gyula 
keres,kedel mi !önök a kereske· 
delmi dolgozók nevében meg
ígérte: rnin.:len erejüket Jatba
vetík, hogy kiküszöbölhessék 
munkájuk' hiányosságait, !<ülő· 
nösen, ami az elöértékesit� 
lazaságait illet i. 

Körösi Károly állomás.főnök 
hoogsúlyozta, hogy a 3.4 na· 
pos kocsífordulón múlik a ne
gyedévi terv teljesítése, vala
mennyi dolgw.ónak szo!gálatí 
ideje rn'n,den percé!J,en arra kell 
törekednie, hogy ennek meg
, alósitasát elös,egit..se. Komo:y 
bajok vannak a munkás,·onatok 
menelrendszerinli inditása kö· 
riil is. Bejelentette, hogy a szol 
ga lati  főnökség. ha kell. erélyes 
fern el rnc�ö rendelkezésekhez 
nyúl, hogy az i t t  mutatkozó h.i· 
bákat megszün!esse. 

Tóth János pá-rlti,l,kár élesen 
bírá!ta a forga.Jom és a keres• 
kedelem dolgozóit, mert nem 
dolgoztak ÖS&Ze terv�zerüen az 
üzemekkel és októb•rben egyet
len irá,n�'\'0,,talot sem menesz· 

A D E B R E C  

tettek. Ezt a hibát ki kell ja'fl• 
tani. 

Ormai László pénztárlönök 
az elöértesilésell pon,t<>s v�gre
hajtására , Balázsi Sándor forga,lmt szolgálattevő a faliujság· 
nak a ver,;enypropagsndába 
való bekapcsolására hívta fel a fi,gye\rnet. Pávai Antal kocSti
rendezö, Gajdos István forgalmi szolgálattevő, Mócher Jó
zsef értesítő, Hoksári Margit ki
értékelő, Kra;csovics Márton, Nyu/ Ferenc térfelvigyázó és 
még számosan lelkesen ígérlék, 
hol1'Y megjavítják munkájukat 
az őszi fore-alom hátralevő idejé
ben. Csáki Ferenc arra tett ígé-
retet, hogy a si•keres próbai 
után beoszto!tjaival együtt 
még tökéletesebbé igyekszik 
lejleszle11i az ipartelepek rne
netrends.zer:nti kiszolgálását s, a 
töbhi vona1vezető társának is 
átadja ezt a módszert. 

Végül Juhász István po)iH
kai t iszt felszólította Kelenlöld 
dolgozóit, köszörüljék ki a 
csorbát, amit azzal ejtettek hír
nevukön, hogy elmaradtak 11 

Rákosi elvtársnak telt fogada• 
lom tetiesilésében. 

Határozat a \:liák kijal'itására 
telkes határozat sz.ületelt 

meg a hozzászólások nyomán. 
A dolgozók vá I l a  !lák, hogv no
vember 7 m::kalmáhól fokozz;ák 
munkalendiiletüket és legna
gyobb hiányosságukat. a teher
vonatok rnenetrendszerinti i:ndí
tását, aminek tel jesítése jelen
leg �U'J)án 20 száza lék, 70 
száza·lékra emelik. Ez megfelel 
a vasútüzemi értekezlet ha-
tározatának A kocsita rtózko• 
dás leljesÍtését 94 százalékra 
javítják, különös gondot fordí
tanak a munkásvonatok menet 
ren�r:nti közlekedtetésére, 
folyamatosan biztosítják az ipar
telepek menelrendszerinii kis.zol
gá!ását, megszÜllliletik az előre
ertesítések terén rnutat-koZQ Ja
zaságokat és november 7·re há
rom irá nyvonatot indítanak, 
hogy mindezek révén megYaló
sitsálc a háromnapos koc:;ifor• 
du'.ót. 

nek. Csillognak a szemek, ami
kor lslZóba•lrerü!.  Erről folyik a 
szó ki 1�t a „szénplaccon" is, az 
indulásra készülődő mozdony· 
vezetők között, amíg a gépek 
szerelnek. 

- A most épülő észaikkeie1í 
szárnyban lesznek a 1 aklanyá1k 
- "10!1{ija  Mohács,j_ István se
géd\-ezelő - helye le$z iJ t . a 
von-taiási szernél yzetnek 1s, 
méghozzá nem is imilyen-amo
l yan. Kétágyas. kor'°zerüen be
rendezett, fürdösrobás he!yisé· 
gek. nagy ebéolö, viHany- és 
gáz-ételmelegítők ál!na,k a hosz
szú útról fáradtan hazatérő 
mozdonyszemé'yzet ren-delkezé· 
sére. 

- Nan�, azzal a hos<.ZÚ út" 
fal ne ,,agyon dícs.akedjünk, 
mert leg,feljebb csak időben 
hosszú, de kilométerekben ne� 
- 51ZÓ1 tközbe Kiss János fo
moz,donyvezető. 

lgazgatósagi sovinizmus 
- szervezetlenség 

Egyszeriben csend :es.z � e!; 
borulna,k az eloob meg- c,;i,logo 
tekintetek. Elél'keztünk a bc
szélo-etésben ahhoz a prob'.émá· 
ho2' � ami már hosszú idő óta 
log-Iat'ikoztatja a fehiérvMi rnoz· 
donyszernélyzetet. 

ez. Ha, a budapesti és a 
sz,o.mbathelyi igaz,gatóság meg
egyez.ne s úgy szervezné� meg 
a forga•lmat, hogy a mi gepemk 
Nagyirnnizsáig, Ta�ol�á_ig „ e!· 
mehetnének, a fehervan luto· 
házban is kilej'ödhetne a,z „öt
szá.za.s"-mozgalom. Saj,rw:>S az 
e:sö kezdeményezés,be belebuk
tunk. Nagy lendülettel fogtunk 
ho1-zá, három mozdonyt ad
tunk az  „ötszázas"·rnozga·lom
nak de nem tudtuk e'érni az 
előírt napi ki 1omé(erteljesitmé
nyeket, 151 abbahagytu,k a dol
got. 

Sikertelenseg után 
új nekigyürkózés 

- Persze nem nyugszunk 
bele - fejezi be Kiss elvtárs, 
- mert nekünk is szívügyünk 
az őszi forgat orn. .Most újra 
neki,gyürkőz.ünk 3IZ µötsz.ázas"
mozgalomnak. 

Hogy miként, arró' a;: a 
jqzyzökönyv báiJékozt·at, amely• 
nek taMalmát a lűtöházfönök· 
ségen ismerjük meg. A jegyző.. 
ikönyv azt a rnegá! 1 apadást tar
ta l,m<1zza1 amelyet a fqr12:alom 
és a vontatás közös é�kezle· 
lén kötöttek. Elhatároztá1k, 
hogy e�e:őre két 4 1 1 -es gé
oet állítanaik be az „ötszázas". 
mozgalomba, ezekkel a forga, 
lom Ha·uadon rendelkez;ik. 

A fűtőház azt vál lal ta, hogy 
olyan személyzet;öl gondoskt; 
dik. arne:y rn,egerli az „otsU;
za, "-mozgalmat és igyeks�1k 
azt sikerre vinni. Zubor Arpad, 
Berkes István, Hantosi Lóránt 
és Gombaszögi János rnozdony
vezetöket jelöl ték ki erre a fe' · 
adatra, nyol.c gyakorlott Hítö
vel, akik szinién lelkesednek az 
ötszázlll>"'-rrozga!omért. A négy 
brigád at mozdon)'ácsorgá , a 
vonatravá.rás el kerülése végett 
váll alta a vonalon va!ó váltást. 
/1\egfogadták, hogy eset'eg csak 
szerelés és javítás céljából \é•
nek vissza a fűtőházba és min· 
dig a vonal ró! értesítik � fehér· 
vári forg.a tm1 �zeroolyzetet, 
hová és mikorra kérik a, vál
tást. De ha a leváltá5 bármi ok
ból n,em érkezne meg a lknje
löl t időben at kívánt helyre, 
tovább vis:z;ík a vonatot addig, 
a,m:o- a vá 'tliáls utol 11em éri 
őke{ Vállalták a tú!'sú! lyal ter· 
helt vona1ok továbbítását is. A 

fűtőházfö:.ökség pedig azt vál
lalta, hogv biztosítja a, soronkí
vüli szerelé,,t és javítá;;t. 

Az ok\óberi munkateljesítmé
nveket ismertette ezután az e'
nök: a rnnationra !mi �ervet 107, 
a kocsila rtózkodá t 94. a- kocsi· 
mozgatást 1 06. az el egytováb
bításl 82. a, átlagos terhelést 
1 08 a tehervonatok menetrem,d· 
sz.e;inti indílá..,át m'ndössze 20 
százalékra te1,jesítet'.e az á11o· 
más. A harmadik negyed ,"v á t
l agos teljesités,c: vona!f�rga_l · 
ml terv 1 00, lrocs;tartozmdas 
93 kocsimozgatás 1 05, elegyl0· 
vábbítás 96, átl a.gos terhelés 
1 05 tehervonatok menctrend
sze�inli indítása 32 száza'.ék, 

Megindult az ipartelepek 
menetrendszcrinti kiszolgálása 

�Fej!e!I munkamódszeratadás
Ml az. őszi forgalom sikeréért" 
- ezzel az idézeltel lehetne fa. 
lán legjobl>.in megközel íteni a 
,·á laszt arra a kérdésre: hogyan 
hasznosíthatják a va üt dO:gozói 
a Röder·mozgalmal Azonban 
amikor a debreceni fütőhá21ban 
- az OB t ávo: le,·ö elnöke he
!yell Naqy Ferenc e lvtársnak -
[e.te ·zük a kérdés.\: .,Hogyan 
áll a Rőder-nwzgalom a fűtö
házba,i?" - biz<>lly hiányos 
vá,asit kapunk Annyira hiányo
sa,t, hogy mindjárt kiderül a z  
is: a debreceni fűtőházba" tá. 
JOlról sincsenek tisZJ.áÓ(JJL a Rö
der-mozgalom jelentőségével és 
haj! .mosak arra, hogy öst,ze
tévesszék az újítómozgalommal. 

Nagy elvtárs példá1JI rész;ete
sen és - egyéb szempontból 
természeles«cn helyeselhető lel
•�esedéssel - be,;zél az új i�ó
mozga!orn eredményeiről a fiók
rnűhe,yben, arrul. hc'gy is:rner:k 
é,; követik például Nagy IX. 
Sándor esztergá•'.yos munkamód
szerét, arnel!yel mcgkönn}�t�tte 
é,s megigyorsi-totta a tűzszek· 
rény-rnosóosavarok ki- és be
szerelését, vagy Mikó Imre úji
tátsát amely lehetővé teszi, hogy 
hideg úton, k-..zerelés néik:iil 
lehessen megjavítani a kocsi
szekrények olda!án levó tartó
vasak kisebb 'rüléseit. 

Az üzemi bizottság ismgrie meg 
jnhban feladatait 

Nagy tetszés mellett jelrotet
le be ezutár.i, hogy az állomás 
Jó/ elökészíleU . mwzkával_ vá.· 
la/ta szoviet pelda nyoman. a 
győri tapasztalatok átvétele alá,n 
az ;parlelepek menetrendszerinli 
kiszolgálását. A legtöbb vonat
vezető idegenkedett ettől, a 
ll'J.mkától azt áll ítva, 11ern le
het végr;haj\ani. Csáki Ferenc 
vonatvezető vállalta az ezzel 
járó nehézségeket és a rna,ga 
munkahelyén mindjárt az első 
napon bebizonyította, hogy le- Nem hel yes a zotnlban, hogy az 
hetséges az iparte:epek menet- utazószemé!yzetből egyedü' 
rendszerínti kiszolgálása. A Kot•ács Mihály rnunkaérdem-

set tett - lega Iá bb;s a fűtőház 
dolgc'Zói, az utazószemélywt, a 
mozdonyvezetők és fűtök semmit 
sem tudnak róla,, hogy te.ti volna 
va:amít Ko<·á� elvtárs 
munkamódszerének népszerűsíté
sére. Pedig az utazósz�rnélyzel, 
a mozdony, ezetők és fűtők fej
lett munkamódszere � munka
módszerük terjesztése l!gyik fel
tétele az őszi lorga-lmi verseny 
s�k.erének, az ,�ötszázas# és a 
,,2000 tonnás "-rno!zga,lorn minél 
sz,é'.<etSCbbkörü elterjesztésének. 
Az OB feladata, hogy a szolgá• 
lati vezetőkkel, a műszakiakJrnl 
együtt a, Kovalj9Y-rnódszer sze
rint elemezze egy-egy élenjáró 
sztahanovista munka.folyamatát. 
Pé!dáuJ kísérjék végig egy-egy 
úton a l-eJ?kiválóbb mozdony
vezetőket és !ütőket: nézzék 
meg, hcigyan érik el az élenjáró, 
sztahanovi;;ta dolgozók ldma
gasló eredimény�iket, a gfyek 
karbantartása, arz egylapátc,s 
tüzelés, a szénmegtakarilás, 
a ,.mosástól-mosá6ig"-rnozgalom 
terén. 

Ha az üzemi bizottság nem 
tudna rnegbi�kózni ezekkel a 
feladatokkaJ, lolrduljon bizalom
mal a szakszerv-,zet központjá
hoz ame:y mjnden 5egiiséget 
megad számára, a l�kíválóob 
szlaha,novista munkamódszer
átadók>a� kü!di az egyes swtgá
lali helyekre. Például Lengyel 
József sztahanovista főmozdony
vezető jéleniel1' a mi&kolci fűtő
ház do! gozói nak a-dja áJl munka
móds-z,erét. 

- Szégyen-nem 5:Z"\gyen, ·_ 
litwr,y meg kell mondanunk -
folytatja Kiss J�nos. - . na,gl 
bajok vannak nalun1k a k :�e
tertel jesí brnénnyel. Legtobb 
moodonyunk a 'lltapi 1 00 k:lorrté· 
tert sem éni el. A baj fo oka,: 
rov-i-die4: a vonalaink. Még Fe
retlCVáiros a leghoosz a bb: 68 ki-

A for-ga'om dolgozói vállal· 
ták. hogy a gtép,eket úgy hasz· 
,nálják fel, hogy azok a soro-

A vontatás és a forgalom 
sokat vár ettől a rnegál 'apodás
tól. Azt vá.rj a, hogy sikerül 
megindítani és fellendíteni az  
„ötszázas"-mozgalmat, s'kerül 
az előírt szintre eme'n i  a moz
donyok teljesítményét. Mert ha 
a rnegállaipodásban kidolgozott 
módszer bel"ál ík, újabb mozdo
nyokat vonna1k be az „ölszá· 
zas" ..moz,galomba. 

r�ndes főmozdonyvezető nevét két nappal e:i�l öll ;"egindíto'.t ha ' !ottuk, a,ki a lű'őházban kezmo1gaJom maris �zep __ �redme: dernknyezle a „Közlekedj ma nY":kkel bizl�t. L7�etove t<:5�1 pontUcabban, min.f tegtUlP_''maid a kocs1íordu.o leszonta· 
1 

rnozg-almat. s jó ereaményil ert 
„at, a rakott e-!e-gy bealn.ta5aT, el : cg-y hónap alatt 59 percre 
az üres kocsik k'húzását és osökkentette késés,ét. 
mindazt a munkafolyamatot, Az OB a;zpnban nagyon keve-

Minden es.zh.m:t és minden le
hetőséget meg kell ragadni<'A< a 
6zakszolgá'.,ati vezetőklllek, hogy 
a vasút do! gozói tejesithessék a 
Rál=i elvtársnak adot,t foga· 
dalmukat. Ebben a küzdelembe� 
sem a debreceni, sem a többi 
fűtőház nem nélkülözhell a, 
Röd�r-mozgalom tapa6ztalatait. 



ÉLJEN A VILÁG DOLGOZÓINAK VEZETÖJE9 A NAGY SZTÁLIN! 
� , ,, ,, ,, "" .. _,, 

ELJEN A BÉKETABOR ZÁ SZLOVIVOJE, PE LDAKEPUNK, A HATALMAS SZOVJETUNIO ! 
-------------------:-----::---------------------

A z  ünnepi készülódés napiaii 
élte a ma,war uasuJassdf!. A II. 
vasutasnap elökészületei fűtöt· 
ték a vasút dolJlozói( Kiskunfél
eJ[yhállán iG lelkesen készü/öd
tek, a szép úi állomást il!11ekez
tek mél! szebbé tenni: TaJll/Of!Oti 
a tisziasál!tól az állomás kör
nyéke is. S az ünnepre készülö
dés örömteli napjait nagy ese
mény tette mél! örömtelibbé, 
mél! szln.esebbé: Sztoián Szto;a
,,,_.,,, elvtárs, a boll!ár vasutak 
vezériga�gatója, aki vasutas
nap alkalmából kilenc napot 
Maf!11<1rorszáJlon töltött, Sze 
J[edröl iövet meglátof!afta a kis
kunf éleJlyházi állomást is. 

* 

A látOl!'a!ásra lll06t is öröm· 
nrel emlékeznek vissza a ki&kun· 
félegyházi vasutasok. Sztojanov 
,Jvtárs olyan kedves közvetlen-
11ée-l!'el be6zé11!elett el a dole-o 
zókkal. mintha régi munkatár-
11ai lettek vol na. Megdicsérte az 
á llomás tisztaságát, rendeS6é.l!it. 

Töl>b mill'I két hónapja, hogy 
dolgozóink a va utasnapon fo
gadalmat tettek R.tlkOSi elvtárs
nak. Sokiéle ígéret hanirzott el 
a rakodá hoz szükséj!-es kocsik 
biztosítására. a rakodás gyorsí· 
tásár.a, a kocsiforduló javitásá· 
ra, az ,,ötszázk,loméleres" és a 
, .2000 tonnás" mozgalom fej lesz
tésére. az utazási sebesség nö
velésére, a késések kiküszöbö
Jé,;;ére, az irányvonatok számá· 
nak sza.,poritására stb. �Jgéret 
szép szó, ha mef!tprtiák. ú/W 
jó'• - mondja a közmondás. 
Lássuk, hogyan váltották be e<l
die- dolg-ozóink Rákosi elvtárs· 
nak .adott :.zavukat. l(ét6i,gte!e
nüJ születtek eredmények. egy 
sor szoll!'álali he:yen megtartott 
e: :enörzés azonban azt mu1.atja, 
hogy a , asutas dolgozók nem 
mindenben váltották valóra 
Rákosi elvtársn,ak tett fogadal 
mukat. 

.Mi a helyzet pél dául Doro· 
gon? A dorogiak megfogadták 
Rákos· elvtársnak. hogy 1 1 5 
százalékra emeli k a vonatok 
terhelését. Ezt a fogadalmukat 
szeptemberben csak 1 14 száza· 
l<'kra te·jesitetlék. Az ele<>y· 
továbbílá�t az igért 106 hei)"'ett 
&ikerüi t 1 1 1  száz.a lékra !el jesi
tei.ök. de már a kocs;tartózko· 
dás körül ismét bajok vann.ak, 
mert igaz, hogy a feladási ko· 
csibái 1 1 1  százalékot értek PI, 
a leadási kocsiknál azonban csak 
91 ,  az átmenöknél pedig csupán 
86 százalékos a tel jesités. Az egy 
k?;sira eső mozgatási idö telje
sllesét 108 száulékra vállal ták, 
de �sak 106 százalékra tel jesi· tettek. 'A „2000 tonnás"-moz 
ga!omban szeptemberben 500 
tonna fú .súly 1ovábbilása he
lyett csak 465 tonnát telje ítet
tek. A menetrendszerinti teher
vonatok pontos in<litását 80 
százalékra ig-érték é csak 75-re 
!el jesitelték. l i[az, hogy a vo
natközlekedés; terv betartása a vál la l t  82 száza'.é'k helyett 84 
százalék volt, de már az irány· vonattal továbbított tonna szén 
megíl!'ért 76 százalékából csu
pán 71 százalék lett. 

Ha k'1ta,tjuk, miért maradtak 
adósak a dorol!'iak a Rákosi 
elvtársnak tett f�ada'.orn ,aló
ravá!tásával . f.a lá:unk az okok köiiitt fegyelmezet lenséget is. 
Kt\t k'rivó eset: Major Sándor külsös rahiárnok szeptemberben nem egysz�r ittasan iE:le11t meg munk�hel.Y€11. s a szolgálati idö a latt ·s ivott, Budai János kocsiN"lldezőt szin'én i tfasságon kapták. Természetesen megkao
ták i>üntetésiiket. Az elrelteniö 
pél<la használt  is, azóta nem for
dult elő hason! 6 eset. 

SZAKMAI SOVINIZlffUS 
Az irányvonatok indítását 

10k eaet�n a szakmaii soviniz-

és kifejtette. hog-y aránylal!' J.,e
vés mullikável mél!' szebbé tehet· 
'1ék a doll!'ozók munkahelvüket, 
az á l lomást. Mint mondotta, ná
l uk, a bolgár va.sutakon a 6ZO\'r 
Jel tapasztalatok alapján be
vezet:ék ,a mintaváltók intézmé· 
nyét. A bolgár váltóke�lö kar
társak szocia,Jista megőrzésre 
vették át vállóikat é6 hogy ezt 
minél jobban kihangsúlyozzák, 
a nagyszerüen karbantartott 
váltókat fe! is díszítették. 

* 
A kiskunfélegyhdzt tútomás 

do.'gozói a bolgár vezérigazgl1'IÓ 
elvtárs látogatása után hozzá. 
láttak, hogy hasznosítsák a tőle 
kapott tanácsokat. Dányi Lenke 
váitótisztitó kartársnö, vala,. 
mint a Nagy-Dósai ifjúsági 
brigád és Tóth Péter sztahano
oista kocsirendező hamarosan 
ünnepi külsöbe öltöztették a 
hetes számú váltót. A váltó a/
katrésuil gondosaa megtiszií
lctták, a csúcssíneket vörösre 
festették, a kaoics·ágyazatot fe-

mus, a kiereslredele.m és a for
galom munkájának össze nem 
egyeztetése akadályozza. Egyes 
dorogi forga mi szalgá lattevök 
szájából még ma is gyakran 
hal lani: ,,En bizony nem csiná
lok irányvonatoi. azért, hOl!IJ a 
ten•hivatalnok prémiumot kap
;on.1� 

A forgalom á ltalában nem 
szivesen válla lkozik irányvonat
képzésre, mert a foria,ornnak 
az jelenti a pr.;m umot, ha mi
nél előbb küldi az elegyet. Az
za l aztán már nem törö<iik, 
hogy a közbeeső oállomásokon 
történö tolatások mennyire le· 
l assítják a továbbitá t. E:öfor· 
dul például, hO!?'Y Gl'.ispár De
zsö forgalmi szolgá 1at1evö hol a 
3586-os, hol ped; I!' a 35i2-e:; 
szerelvényt, ame:yet irányvonal· 
ként kellene küldenie, gurilóra 
á l l it ja össze s ezzel 8-10 órás 
idövesz,eséiret okoz. Eppen a 
minap tör:ént meg. hogy a 
3586-0s, a melynek 16.55 óra a 
pontos indul ási ideje s amely 
irányvonalként éjjel 24-1 óra 
között már Ferencváro,,ban van, 
- Almásfüzitötől vil lan\'moz· 
dony v·szi tovább gur/tósan 
másnap dél után 18 órakor fu
tott be a ferencvárosi · pá lyaud
varra. 

E I ken azon l>a n ismerni 
mind többen vannak már Doro'. 
gon, akik az irányvonatokért 
harcol nak. Jó példával iár elöl 
Cseh János kocsimester. Ami· 
kor ő van szoll!'á!atban, a be
ütemezelt napi négy irányvonat 
helyett sokszor 6-1 0  irányvo· 
nat is indul Doroi;rról. 

HOGYAN DOLGOZIK 
CSEH JÁNOS 

Cseh elvtárs pontos, lelkiis
meretes munkán! á l l ít ja össze 
az irányvon.atokat. Rel!'oel 8 
órakor kt,: lene szoll!'álatba lép
nie, de félhét-llét órakor már 
végil!'iárja a rakodókat, ponto
san utánanéz. mit ütemeztek be 
aznapi rakodásra, megbeszéli a 
rakodás idejét, a szál l ítmány 
irányát. Sosem fordult még 
elő vonatainál késés am'att, 
mert a szere:vényből ki kel lelt 
szedni két-három kocsit. Cseh 
János munkamódszerét a dorog, 
kocs. IT!e6terek csaknem va!a
mennyien átvették. 

Mi ebböl a tanulsál!'? 4. két 
szoll!'álati ál!', a forgal om és 
a kereskedelem köroHi , pré· 
mium-surlódáwkat mell' kell 
szüntetni, az iparvállalatokkal a 
rakodást - Cseh János példája 
nyoonán - pontosan meg kell 
szervezni, s akkor legközelebb 
már a Rákosi elvtársnak tett 
fogadalom m.ara<iéldalan valóra
váltásáról számolhatunk be 
Dorogról. 

hérre meszelték, a talpfákat 
kátránnyal vonták be, az ágya
l!/lt elé pedig rEljen Rákosi" 
felirattal J'eimondaiot helyez
tek el. 

* 

A kiskunfélegyházi álloma� 
dolgozói tehát nem feledk-eztei< 
meg Sztojanov elvtársnak tett 
lgéretükről, hogy a hös szovjet 
vasutasok példáját a bolgár ta
paszta.latok felhasználásán ke· 
resztül ök is követik. De Szto
Janov elvtárs sem lel-edkezett 
meg kiskunfélegyházi l átogatá· 
sáról: nemrégiben l evélben ls 
erdeklödött, létes!tettek-e l!JfÍf 
Kiskunfélegyházán mintavá!tót. 
Ez a I evél, ez a kedves érdek· 
lödés újabb lendületet adott 1t 

kiskunfélegyházi dolgozók min
taváltó·mozgal mának. Mert b'
Lony szükség volt erre a len 
di:öeröre, ugyanis a feldiszi
cett heles váltó azóta is egye
dül ál l t  az á l lomás területén, 

,i szépen kezdődött mozgalom 
ell ankaidt, újabb váltók dfszf· 
tésére eddig nem kerü lt sor. 
Pedig az ál lomás dolgozói köz
vetlenül is tapasztalhatták, mi· 
Jyen előnyöket jelent a szépen 
gondozott, tisztán tartott, di· 
szite!t válló. A váltó valóság
{!a] kiemelkedik a többi váltó 
közül, szemébe tűn' k a tolató· 
és a mozdonvszeméJvz<>tnek 
úgyhog-y a mozdonyveie:ők is 
nagyobb gondot fordithatnak a 
vá l tó t iszt ntartására, i dőben 
elzárhatják a vize!. ha a váltó• 
hor, közelednek, el kerü !hetik a 
váltó lesaJakol ását és lehomo· 
kolását. A tiszta váltó nagyobb 
üzembiztonságot nyujt, a jól 
gondozott váltó él�tarlama Je
lentősen meghosszabbodik. 

.. 

Orsz6gos vasgyUjtó 
napokat tartunk 

November elseje és december 
20-a loozött az egész országban, 
[gy a vasút területén is vas
gyüjtö ,.apokat t.artiinad<. 

A májusi fémgyüjlö hónap 
nagy sikerr<.1 zártult a vasút te
rületén is. Különösen az ifjúság 
vette ki részét a férngyüjtés si· 
keréért folytatott haTcból. A 
vasútüzem dolgozói, a vasu!a$ 
fiatalok lelkesen készülnek a 
vasgyüjtésre. s bízunk benne. 
hOQ:Y a legutóbbi eredményhez 
hasonlóan, vagy azt túlszár
nyah·a á 1 l i ák  meg helyüket a 
szocial izmus építését, a béke 
védelmét szolgáló munklában. 

Valamennyi érdekeli s.zolgá
Jati hely és üzer., vezetői, üzemi 
bizotlsá gai nk, pá rtszervezeteinik 
segítsék a dolgozókat a nagyobb 
eredmények elérésében. Oze. 
meink vezetői pedig el'enöriz· 
zék, hogy a hulla dékgyüjtés mel
lett tisztábbá vá ljon üzemük, 
barátság<►.,abbá legyen munka
hel) ük. 

Csehszlowák-magyar 
komplexbrigád,értekczlet Szobon 
Október 30-án délután a 

csehszlovák és magyar vasuta
sok közös komplexbrigád-érle
kezlelen vettek részt. 

Az értekezleten a csehszlovák 
vasutas dolgozókat Anton Ba
la' elvtár.,;, a csehszlovák va ·. 
utasok szakszervezete közpon'i 
vezetöségének tagja, a szlovák 
vasutas szakszervezet elnöke, 
valamint Sturovo határállomás 
párt-, üzemi és szakvonali meg
bizottai képvisellék. 

Amint köztudomású, az el
múlt évben a két határá llomás 
dolgozói komp'exbrigád-szerzö
dést kötöttek és most barát' 
légkörben értékel lék a szerző-
désben vál la l t  kötelezettségek 
teljesíté<ét. Megál lapilofük, 

i-:�:�f i������;��:: .... 1 
i 35 éve annak� hogy új korszakot nyitott meg az embe• : 

ri&ég történetében -a Na.gy Októberi Szocialista Forrada· 
lom. Sehol és semmivel sem lehet összehason:ibn( jelen-
töség-ére nézve ezt a vU ágtörténelmi eseményt. ,. . •  • Az. 
Októberi Forradalom nőzelme - mondotta Sztilin elv-
társ - gyökeres fordulatot jel� az �ség _ tö!1éoe
tében, gyökeres fordulatot a vi1ág1<apltalizmus történelmi 
sorsában, gyökeres fordulatot a világproteL.rWus sz.ibad
ságmozgalmában, az e�z vlág- kizisákmányolt töme.gei. 
nd< harci módszerefben, smrvezetl fonnáföan, mnöen
napi é'.etében é6 hagyományaiban, kultúr :jában és ideoló· 
giájában." A dolgozók, a tootinelemben első ízben ve:tilék 
kezükbe a,z államhatalmat, a föld egyhatod részén ör3>kre 
levetették mag-ukról a i<8<pitalizmus bilincseit Ma kiilonös 
jelentősége van annak a ténynek, hogy a béke szavát 
hangoztatva született meg- a szovjethatalom, a dolg-owl< 
hatalma. A békére való felhívás volt Cflllek a ha1alomnal< 
első megnyilvánu lása. Békét kív'.ánt az alkotó, teremtő 
munka számára, az új boldog élet épí1é.se számára. A 
szovjet nép tenné&zete szerint, céljai és tördcvései ue
rint a lkotó és teremtö nép. Ezt bizonyítja a sz.ocializmus 
felépítése, ezt biz.onyítja, hogy a szovjet nép hoZ21áfogott 
a kommunizmus nagyszerű épüle1éilek felépítéséhez. Az 
imperialistáknak fájnak ez.ek a v�ágraszóló sikerek és kí
sétietet tesznek arra, hogy újabb vlágháborút rc>boant• 
sanak ki. A Szovjetunió azonban követl<ezieteSQt foly
tatja békepolitikáját, s bátran harcol a háborús gyujtoptók 
ellen. A Srovj,eutnió l(onvnuMta Pírtjának XIX. 1<00-
g-ressrusa ékesen i>iz.ooyította barMnak és ellenségnek egy
aránt, rru1yen legyürhetetlen erőt Jelent a Szovjetunió, s 
milyen l�üz�tlen gátakat emel a háborus gyujtoga-
tó&< elé a Szov je•unió áttal vezetett nyolcszázmilliós béke
t ábor. A Nagy Októben Szocialista Forradalomban szüle
tett Szov je!unióoak mi a leg-többet: szabadságunkat kö
szönhetjük. A felszabadulás óta eltelt idő alatt a lilág 
haladó llépel, közö tfik a magyar dolg-ozó nép is meg-Is
merték, rajongásiii meg-szerették a nagyszerű barátot, a hlí 
szövetség-est, a készséges segítőtársat, mln.dannyitn( igazi 
eszményképét: a Szovjetuniót, s annak bölcs vezérét, 
nagy tarátómesterün&.et, Sdálin elvtársat. Ezen az évfor
dulón is a hatalmas Szovjetunió felé fordulnak a vilig 
bék""2erető népei, amelyek meg- akarják védeni békéjüket 
és szabadság-ukat. A v'lig békes1Jeretö népei, a Szovjet-
unióval élíikön, a llllgy Sztálin vezetés-évei végleg-es gyózel- • 
met aratnak az imperializmus - háborút előkészítő : 
sötét erőJ fölött. Nekünk az a kötelességünk, hogy g-yöze-
lemre segítsük a béke szent üg-yét. Az a kötelességünk, • 
hogy a, Nagy Októberi SzocialiSta Forradalom dicső hagyo- ! 
mányait köve1ve semmisitsük meg az e l lenség-e! és sztaha- • h<'l!'Y korábbi hibáikat kiküszö

bölve, munkájukkal meggyorsit-
Szto/anov elvtárs levele, va.- ják a két ornzág között fenn-

/amint november 7 köze/ed6 ál ló, rajtuk kereszlül átmenő 
novista lendülettel növeljük a tennelél<enységet a vasút 
területén, vig-yük g-yözelemre az őszi csúcsforp.1om fel
adatait, váltsuk valón a llákOSi elvtársnak tdt fogadal-nagy ünnepe adott ezekben „ nemzetközi forgalmat. 

n.apokban újabb lendületet a 
1<1skunfetegyhazi mtn/al'álfó
mozgalomnak. Az állorn<ls „Pe
tőfi" i{ibr(qádja - ag11 Fe
renc forgalmi ,szolgála1te<'Ö, 
Dósai József tolatásvezető, Vida 
Antal gépkisérö, Herédi Albert 
es Dobos M1hál11 kocsirendezök 

versenyfe'hlt•ással fordult 
oalamen1111i állomáshoz. ,.In
duljon meg az egész ország te· 
rületén a ,tegtisztabb oá/tó
ért' c,mii verseny, hof!.1/ e;:,,n 
keresztül is segít1iik ölé�es ter· 
vünk sikerét, a békeha.rc ü1wet" 
- mondják versenyfelhit•ásuk
ban és UJlyanakkor t•állal;á<k, 
hogy a hetei számú t•úlló után 
szocialista gondozásba veszik 
a 2., 14 , 28. es 29-es számú 
váltókat is. 

• 

Tóth Péter elvtArs, aki eddig 
egyedül patronálta a hetes szá· 
mú váltót, örömmel fogadta a 
,,Petöfi" i f ibrig,ád felhívását. 

- Nagyon örülök - mondta, 
hogy segitötársakat kapok 

I t t  az á l lomás területén a „leg
tisztább vá/lóért"-mozgalom fej 
lesztéséhez. Szerelném, ha mi· 
nel  előbb elterjedne az egész 
országba,n ez a mozgalom, 
amely naizyrnértékben hozzá
járul az éi6zi forgalmi verseny 
sikeréhez és segíti öté,·es ler· 
vünket. A váltókezelő, a, vá!ló
tisztitó kartársak, de a forga· 
lom minden dolgozója b:ztosan 
hamarosan belátja majd, hogy 
szépen d•szitett kedves munka· 
helyen könnyebb, vrdámabb a 
munka, a jól gondozott váltók 
pedig fokozottabb üzt-mbiztonsá
got, hosszabb élettartamot je
lentenek. 

* 

Tóth elvtárs szavainak mfg 
nagyobb nyomatékot ad Kálmán 
Emő, a debreceni pályaudt'<Jr 
szúzJianouista váltóórének let>e· 
f.e, amelyet surkesztőléf!Ünkr 
nek küldött. Kálmán e'vtárs a 
bolgár msutasnap alkalmából 
Bulgáriában tanulmá1tyozta a 
vasuti bere/UÚ?zéseket és külö
nóse11 megraJladták f;gyl!'irru.'t a 
szovfet tapaszto!atok szen'.t)t 
gondozott váltók. .,Mennyire 
megbecsülik a bolgár vasuta.sok 
a váltókat! - írta levelében. -
Amerre csak utaztunk, minde· 
n,itt t iszta, gondozott, disziletl 
váltókat láttunk, a t•áttókat 
szinte úgy kezelik, mint orvos 
a müszeréL" 

A MÁV Anyagellátási Igazgatóság 
kiállítása 

A .MAV Anyagel'átá,sii Igaz
gatóság épü, etében rendkívül 
érdekes kiá l l ítást nyitott meg 
október 30-:\n a köz!ekedésügyi 
miniszter elsó helyeltese, Pfl/. 
szol József elv�áirs. 

A kiáll ítás olyan anya-gokat 
mutat be, 

amelyekre a 1.iállításon 

rés.zvevő 25 közlekedésügyi 
vállalatnak semmi szüksé� 

nincs. 
Már.s nagy az érdek'ődés a 
vasútüzem és a kinti vál lalalok 
részéről köz1udomásúvá lett: 
amely üzemnek szüksége van 
va!amelyik kiá l lított anyagra, a 
helyszioen igényelheti azokat 

Ahol jól harcolnak 

a bürokratizmus ellen 

Most a szocializmus építésé
ben m,�den erönJekel harcolunk 
a bürokrácia ellen. Ez a harc 
csak úgy t•ezethet eredményre, 
ha úgy maguk a dolgozók, mini 
a tömegszervezetek harcolnak a 
biirokrácia ellen. Oruendetes 
t énq, hogy e2en a területen. a 
Vasutasok Szakszervezelénél 
nagy javulást tapasztaltam. 

Házassági segé/yemet a de
centralizálás köoelkeztében az 
állomási üzemi bizottság öt nap 
alatt folyósította. Ez az öruen· 
deles javulá,s érezteti hatását a 
doli;ozok között is azáltal, hogy 
/átiák, hOf!lf a szakszervezet a 
szoctális juttatásokon keresztül 
is igyekszik a dolgozók segítsé
gére sietni, és a megérdemelt 
segélyre nem kell hónapokig 
várakozni. 

Pécs állomás szakszervezeti 
bizottsága megértette pártunk 
tanítását és jó példá,val jár 
elöl a bürokrácia mel!Szünletése 
elleni harcban. 

Jotán'ai Istvánné 
Pécs állomás dolgozója 

munkat,, telje,sitJsük a döntő tervév száfütási feladatart, • 
hogy euel mindQi eddiginél elszántabban védelmezzilc a 
béke ügyét. 

. . 
;._ ............................................................................. : 

AZ ELEGYÁCSORGÁST 
Lelkes hangulatban folyt le sát. Vállaltál(. hogy a kixsitarBudafok-Hár<>s dolgozóinak a tózkodás 96 százalékos S'Zepnapd\ilian m�tartott bélkekül · temberi teiljesítését a bélkernüdött-,·álasztó gyü'.ése. Fekc'e szalcra 10 1  szá:z.a.:ékra emelik. Sándor pályamester, a pálya- Megb,eszélést tartanak a.z iparfenntartás oo·,eb'zottságának telepekkel és velük együtt IDElir" el nöke beszámo:ójába,n felhívta szervez,i:, a l!')l'Ofs leadást, valaa dolgozókat: a november 22- mint a fel.adási lo:>csik �rs 23-i orsz-ágos l>ékekongresszus =grakását. 

tiszteletére te't felajánlásaikka l A béioogyűlés :,;zután megváküszöboljék ki azokat a hibákat, l asztolt'll Booaáok-Háros kül áötamelyek mun.kájukba,n mutatlkm· teit a kerületi békelrongresszus
nak és gálolják az őszi forga- ra. A páJlyafenntartás rés2Jériil 
lom lebonyol ilá6át. lndi[y,i . Fekete Sándor pályamester, 
nyozta, hogy a pályaudvar dol- Kovács Imre pá.lyamurikás, a gozói t,artsana,:, békemüszakot. forgalom résiléröl l(öruiyü Ve.0-
Az i ndítvány egyhangú el foga,· nilka és Nagy Elemér képviee
dása után Fenyves Márton l ik  a lrongresszuron a budafok
üzemi bizot!sáigii el1J1ök nyomt>an hárosi do1gpzó0

<a!. 
fel ajánlott.a. hogy kidolgozza a Mindent ellkövetü� !qry a 
bék�űszak programmját bekekongreSSZU60!1 _ hüségesen 

A hozzászólások során java&- kifejezésre j ttttassulc a vasutas 
latok hang2Pt!ak e1 a mun\.3· dol�zók haroo,s békeakaratát 
fegyelem megszilárdítására. � é,; Budafok-Háros dolgozóinak 
hiányzások, ké, · ek lciküszöbö- a,z,t az elhatározását hogy mun. 
lésére. A dolgozók megfogadták. kájUk me,l!'javításával. a vonatok 
hogy mindent e'.köve1nek a me- rnenetrendsze'l"inli r<öz:!el<ied'teté. 
netrendszerii .:Wzlekedtetésért és &évei járul1J1.ak hoz,z;á a b&etá-
a bekEjJ-ongressz116 tiszteletére bor harcához. 
igyelrez.nek megszüntetni az ele- 1 Nan Elffllér 
gyek 1 0-15-20 órás :ksorgá- l>ekeküldött 

Je!lemzö India vasutas d0l-
, 
dözött Vasutasok Bizottságát, 

gozóinak helyzetére, hogy még hogy folytassák a haToot áz 
mindig börtönökben sinylödnek önkény valamennyi á ldo211!átw1k 
azok a vasutasok, akiket 1949 újbóli munkábaállításáért 
március 9-re tervezett által ános A magyar vasutasok. a Vas
vasutassztrájk előestéjén tar- utasok Szakszervezete űtján 
tóztatta,k le többszáz vasutas- táviratilaR' tiltakozásukat fejez
társukkal együtt. lék ki Pandit Jawa/uu/a/ Nehru. 

Az üldözött vasutasok, cs.a- nál, India miniszterelnöa<l!nél 
ládtagjaikkal együtt, kegyetle- a,melyl>en követeliék az összes 
nül s:renvednek az é-hségtől. Az megtorló rendszabály sürgés ha. 
ország több szakszervezeti szer- tályon kívül helyezését. a Jetar
vezete az indiai parlamenthez tóztatottak kiszabadítását és a 
fordult, de a közbenjárás ered- dolgozók érdek,redelmében jog• 
ménytelen mara<il. A vasulas hátrányt ezenvedett Ö6szes na
dolgozók megalakították az 01- uta„ok 1111Jnká'baá l lításál 



BALESETMENTES SZOLGALATTAL HARCOLJUNK  AZ ÖSZ I  FORGALOM S IKER-ÉÉRT ! 
---------------------------------------------------------------------------

Az eső szakad.a tlanul zuhog. 
í pályamun,ká,s azonban Hyen
kor i1S  dolgozik. A vágányfekte
!és p i l lanaU.g sem szünetelhet: 
111iné! előbb meg kell szüntetni 
a ,·ágányz.irat, hogy az őszi fo�
galmat akadályta!anul, késés-ek 
nélkül bonyolítha;;suk le. 

lcnitörödömségböl-uerszámhiány 
Tudják ezt a 11\AV Pályaépítő 

es Felújító OV monori Főépí tés
vezeiös&,réne'k dol _gozói is, akik 
uekben a na'l)OKban a monori 
itmenö fövágányo.k síncserélé
i;ét végz-ik. Nemrég-en még sú
lvos hibák mufotkoztak a mun
ka menetében. A verseny ma jd
nem tel jesen szünetelt. Szer
számhiány miatt is akadozott a 
munka. ;\\inden termelési érte
kez-leten emiatt  panaszkodtak a 
dolgozók. Többszöri sürgetém• 
kiviu;.gá l·ták a dolgot és megá , ·  
lapították, hogy a szerszárn
h iám·é�t Szabó Tibor pályame.;
ter íelelós. ak· nek a szerszámok 
be,zerzése és a dolgozók kö
zöttii szétosztása lelt vol,na a 
feladata .  Szabó Ti-bor rossz mun
lrnmódszere, hanyagsága,, nern
törődömo;é,._o-e okoz.la, hogv a dol
gozóknak nem j u tott elég la
pát és kavic1Shányó vi l la .  Ami 
vol,t, az  is selejtes, nag,-részt 
b.asz,n.á lhatatlan szerszámnak bi
zonyult. Sűrűn előfordu lt, hogy 
az a bri _gád, amelyik reggel 
előbb érkezel,t a munkahelyr�. 
el.hordta a jó szerszámokat s a 
későb,b érkezökne,k csak a 
használha1atlanja ju tott. Ern'all 
á l l andóan akadozott a munka. 
Szabó Tibort le\'á ltották és 
m·omban meg,;züntek e hiányo.s
ság,ok. Utóda, Bárkányi Antal 
minden nehézség nilkül l .'iO új 
,·il ! á t  és l apátot ,;,zerzett be, az
óta akadáirtalanul folyik a mun
ka. 

Bujtogat a csendörf eleség 

poo-la tlano;ágban, lelkiismeretlen 
munkában jelentke1.ő „példa
adása" nem \élellen. A lelepte
zett c.,,endörfelesé.get azonnal cl• 
távolitol.ták és szfn!e egy esa
pá sra megjavult a női br-igád 
munhafezyelme. A brigád mun
kateljesítménye b jarnl:  szep
temberben már \14 száza lék'» 
volt. A javulas  á ' landóan tart, 
s remény van rá, hog-y rövide-
5er eléri a száz öz<lzalékot, au
nál i s  inl,ái,b, mert a brigád tag
ja i  no\'emher 7-re tizszázaléhos 
túftel iesi lésl a jánlottak fel. 

Vágányzárak lerö�id'tésérnl 
a „lcginhb öts1ázas" • címé t 

A szeptember .-!e;t•n meg'. ar
tolt terme'<'si értekezlet felied
te a munkavcrs�ny h iányossá
,ra i l, s m�gá l l apiiot!a,  hogv :sem 
a szakszerYezet, til"-m a pártszer· 
yezel ne-m nyuj t elég segit-:é.g-e: 
a vers.cnv szervezé,éhez. Adta 
a párbÚn·ezet és a szakszen·e
zel lé-nyezesen fokozta se,ritsé
g-él s a \"t'f'-env ÚJ lendü '. ·"'lef 
n�tt. A dekádter\·ek lel jesi{é,;ét 
verseny{áblákon rend,zere,en i,
rnertel·ik a dolgozókkal, a mun
havezetők naponta meg-beszé1. 1, 
velük a mun,kamenetet, és érte
kelik az előző n.api teljesítme<nyt. 
A föépítésnzetőség- <Szeptemberi 
tervtel je, í-tése ·ilyenmódon 1 1 3  
�.r.,áza !�kra emel kedP-lt. A sza\• 
�1ervezet isegíbéae lehelö,·é 
tette a pároS\·er,envl'k kiszé!e,i
tését. Tizenkét brigád  áll ver
senyben „az őszi nticsjorgalom 
le:rriobb pdlyneµítö bri{!ádj," 
címért. A vcr,eny szeptemberi 
értékelése szerint a l 'a!lu,-
brigád ar. első 1 30 teljes,t
mér.yszáza 'ékava, ,  máwdik \'ar
{!a János hr:e-ádia. t 26 tet
je,ítmén> ."-Zi:Íz, 'ék.ha l ,  harmadi!.. 
C>endes Károly 1 22 százal0kkal  

A Nagy Októberi Szocialista 
Forrada lom a:;. évfordulójá ra 
fela ján lották a brigáclok az „öl-

Akadályozla a munkát 3 szá.zas"-mozga lornnak a pál1 a-
munka fe gyelem lazasá{!'a ,. építésnél Yaló k1,zélesité,ét, a 
J(ülónösen a női brigádnál for- Yágányzárnk idej<nck leröv'd i 
dultak elö feg, eimezetlensé-g,�k. 'éséi, a Ia -e,Újc 1ek csnkken!ését. 
A brigád tagja i  későn á l ltak A lassúielel< esö',i-ent,.,i're tíz
munkáha, egyszerre ket len-h:lr- ,zá1-a :éko, fela jánlást tettek. az 
man félórákat yof tak távol a októhcr D- i ért,ke1és szerint 
munkahelytől. Ha brk,ádvezető azonba n a csökkentés mérté -� 
felelősségre \'onta őket, vi&Sza - már elérte a 1 5 sniza!t'kot. Ez 
feleseltek és tovább _ ,,lógtak". az ·  ercdmén e1. tc, hogv a ,\lonur 
J(ülönö,en /(oc•ács Sándorné vi- � ' lomáson átmenő jobb ,·ágá 
selk-edett fegyelmezetlenül, .sőt nrnn a z  edd g-i t i � kilomé1eres 
a többieket is fegyelmezetlen- sebesség helvett már ekkor 25 
ségre huj logat!a. A párlszen·e- ki'orné-ter?s seb(•sségg-cl haladha 
zet után.anéwtt. kicsoda is ez toti á t  a vonat. ho'.ott a len- sze
a, Kovács Sándorné, aki á l lan- r nt erre csak október 25-én ke
dóaITT lazítja a, fegyelmet a női rül l volna sor. A vNseny tehát 
dolgozók közölt. Kiderült, hogv 1 1 4  nappal hozta e!iirc a gyor� 
volt csendőr fele-sége, akinek a1hala dás lehetőségét a \'Ona on. 

A labdarúgóbaj nokság Yasárnapi 
fordulójának e1·edményei 

A Bástya-Honvéd rawadó 
hatalmas küzdelem után 3:3 
( 1 : 1 )  arányú döntetlen ered
ménnyel ,·égzödött. A J..-erné
nyebb Bp. Vasas 2: 1 ( 2:0) 
arányban legyőzte ai többet 

· támadó, de nem elég- eré: 1es 
csatársorú Bp. Dózsát. A gólra
töró'bb Csepeli \' asas 5: 1 ( 1 :0) 
a rányú vereséget mért a lagy
ma tagon jáiszó Bp. Kin izsire 
A vasutas ra,n,radón a k'esö 
Pécsi Lokomo! i v  0:0 aránvú 
döntetlent harcol ! k' a Szombat
helyi Lokornofvva,I szemben. 
Dorogi Bányász-Diósgyőri Va-
6as 0:0, Gvőri Vasas-Sal,ró
t arjáni Bányász 1 :0 (0:0) , 
Szegedi Honvéd-Bp. Postás 1 :  1 
( 1 :0 ) .  

Az l\'B /. á'lása: 1 .  Bp. Hon
véd 39 pont, 2. Bp. Bástya 35, 
3. Bp. Dózsa 29. 4. Bp. Vasas 
27. 5. Csepeli Vasas 2 1 ,  6. Szom
bat.helyi Lokomotív 2 1 .  7. Dorog 
20, 8. Bp. Kin'zsi l !l. 9. Győr 
1 6, 10. Salgótarján 1 5, 1 1 . Bp. 
Postá„ 14 .  1 2. Sz. Hom·éd 13, 
13. Diósgyőr 13. 1 4. Pécs 13. 

Az NB II-es vasu/ascsapatok 
eredményei: D éli csapat: Bp. 
Szikra-Sz�gedi Lok. 1 :0 ( 1 :0 ) .  
Bp .  Előre-Szol noki Lok. 3 : 2  
(2:0l, Ceglédi Lok.-Gyu:a i  Épí
tők 0:0. - l(eleli csoport: ózdi 
Vasa;;--M sko:Ci Lok. 1 :0 ( 1 :0), 
Bp. Lok.-Egri Fáklya 3:0 (0:0) , 
Hatvani Lok.-Debreceni Lok. 
4:2 (2:0). - Nyugati csoport: 
P. Bányász-Győri Lok., 2:0 

(0:0) . Sz. \ örö., [.(>b<,gó-:-.'agy
kanizsaí Lok. 4: 1 (2:0), Pé<:si 
\'örös Lobog,.í-Soproni Lok. 
2 : 1  ( 1 :0) .  
'-................................. "-···· . . . . . . 
i A �AGY OKTÓBERI i . . 
i SZOCIAUSTA FORRADALOM i . . 
i fllMJEIBÖL i . . . . : Közeledik november 7-e, : 
: Októberi Szocialista For- : 
! radalom 35. évfordulójá- : 
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szovjet müvészetnel<, a 
szovjet fi immüvészetnek. 
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fifmszínházak ezt az év• 
fordulót, hoqy eqy sor 

nagy szovjet filmet tűzne·-< 
műsorra. A müsorból l<i-

i ta��
ke

f��9
a 

��\f
0

�;í�;;�- E 
magyarra szinkronizált 
szovjet. filmalkotás, amely 
Budapesten a Vörös 

CsiJJaq fdmszínháZ'ban, vi
déken a sztálinvárosi, pe
csj és a qyöri mozikban ke
rül bemutatásra e.qy napra. 
Csiaureli. a BERLIN EL. 
ESTE rendezője újabb fi lm_ 
jében az intervenció elleni 
hősi harc eqyik naqysze
rö fejezetét eleven iti meg„ 
Lenin e.e; Sz1á1 in  elvtárs 
qyöze!emre viszi a hős pé
tervári proletariátust, le
veri a krasznaja-gorkai 
erödben szerveZked5 ellen. 
forra<lalmár<>I< lázadását. 

:. ...................................... . 

A �omáromi clrcllenlö példa 
A 3 napos kocsifordulóért ví 

w,tt kemény harc idcj<'n történt. 
Komáromban az ellenörzö köze
gek október 9·én rábukkantak 

ef<Y kocsira. amely húsz napja 
, árt rak0mány: g-azíl'1sra. l lúsz 
á ó nap ,r várt a koc,,i lélek
te:en ncmtörödöms�q. han,·ag-
sá!! m,att .  /\ bűnösök huszon
ötöt érdemelnének. 

(gy kis elemzés 
l 'eszprém-l'arsány htába ké

ri Tata!Jánya-alsot. ad1011 e'em
zé.,: . .  \'em ad. Az egqi� forgal
mista az isméte1l ke-esre így 

;;álas:0/1: Nincs hnm. t•ici-
1Lá/1s -")nalokkaf foglalkoillJ. 

Jól /11</juk. ho[!.y ,ok a dol.aa 
e:u, le'kil�meretes forr1·almis!á
nak. ..1k: u1szont Íf!l/ beszél, az 
nem frlk'ismer2tes. A kkor pedig 
nincs sok dn/f!a es tJ!a.=:ti,1 ad
halna elemzési. Mi az ,gazság? 
Az ad el mzésf, aki /elk , ·:;mere
tes és sok dol�a van . .  \ki nem 
,,ic111ális mó,.szerekkel doi.!!O· 
Zlk. 

Alvás - felügiclet mellett 
Október 9-röl 1 0-re virradó 

éjjel tömegalvás folyt Körmend 
ál:ornáson. Aludt a forgalmi,ta, 

ké.t vél -óéír és a málházó. Csak 
egy ember volt ébren. A felü
gyelet alatti forga'mista. Eppen 
fe'üine1et nélkül , o tt, de ébren. 
E!leÍ1ben ö felügyelt az al, ókra. 
Ro•swl felüe-ye!t, mert a ielii
"\eleli közegek rajtacsíptél<. öt 
i;; a többit is. 

A bürokrácia magasisl10lája 
Kijacz József kiibányai jeivé· 

nyes sztahanovista forgalmi 
szol gá!a,tevö ez év februárjá
ban k,óménvt n� úJ1'>it be a Bu
dapest i I gazgatóság la kásh \ a 
•a :ához A !aká,h:,·alal eqv hó· 
nappal a kén énv kézhez1·étele 
u1án nyomozót kü:dött ki Kijacz 
:<1kására. A nyoniozó ros,zul 
nézte r1eq a ház,uímot és nem 

talá Ila meg a kére mezőt. Ebbe 
nagy örömmel l:x>l<'nyugudolt és 
ez elég •s vo't a laká,hivatialn.ak 
arra, hogy a kérvényt ad akta 
tegye. i\,\ ,kor néhány hónap 
mu:va a kéreimezö személ yesen 
érdek1ödölt, fe:háborodással vet
'e tudomásul ezt a lélektelen 
ügy" ntézé.sl. viszont ígéretet ka
p t i  arra, hogy kére:mét röv'de
sen el n téz ik. Azóta ú jabb íé 
év telt el. Válasz még m'ndíg 
nem érkezett. Az üg-yet most 
már a Szociai 'sta Vasulért nyo· 
mozza. Nem fo�juk eltéveszteni 
a házszámot. 

Szól a mikrofon a székesfe- \ Megint késünk . . . l g'"y fol ytat- VII .  Országos Vasútüzemi Ér
hérvári palyaudyaron. Hüvös az juk ulunkat tovább, mig- hal óra tekez.letnek a munkásvonalok 
oldóberi hajnal. Tizenötödikét 43 perc.kor megérkezünk a késése csökkentésére vonat
írunk. A rnunl,ába utazó dolgo- Kelenlöldi -pá 1vauci\ a rra. �,ég kozó határozata Gemmibevev� 
zók - kik fütyüh·e. kik dudo- meg 6<'m á , it a vonat, a do:go- se, a tervmunkák akadályozása. 
rászva - élénk léptekkel siet· zók gyors egy másután-ban ug- Ez csak egy példa arra, ho
nek a \"onat felé. Négy perc rálnak le, suladnak késési iga- gyan nem sz.abad kezelni a 
mulva, három óra, ötvenkor in- zo:ványokért. Olven pt,rcet ké- munkásvonalok i<IÖzlekedtelésé· 
dul menet rendszerint a mun- �ett. ,\ késési ig-azolita;ok egész nek ugyét, de nem egyedű 'á l ló 
kásvonat. Otrakészer a <SZerel- sorát kell adni a mun,ká.soknak. eset, mert szeptember �9-én hel
vény_ A gép löveltyüje szuszog 11\ennyi admin;sztnkiól Semmi venkilenc percet, október 4-én 
és gőzben gazdagon várja Sári sem igaz0lja a munk.isvonat  huszonhárom percet késet t  
elvtárs mozdonya a parancsot késését ! ,\\enn yi k á r  a 11.Spgaz- ugvanez a mu,r,kásvo�,af_ És h a  
az indulá�ra. daságnak! felhecsülheletlcn ér- már egyes forgalmi szo!gá!at-

A µá,ya mé{! nem szabad! ték. ame ·y kiesik a terme'ésböl te,·ök és menetirányítók l ioorá-
Az 1 �6 1 /d számú gyors teher- aza la i ,  hogy nem érnek be az lisan keze' ik  a menetrend vas
vonat hosszúmenetben , an üzemekbe a dolgozók a munka- törY.!nyének e:vét, ne legyen el• 
Dú,nyés felé. Már nem indu'hat idő kezdeiére. Az  i lyen sú:yos néző a ,·asút igazgatóság-, a 1 1 1 . 
menetrend szerinl a vonat. Köz- h bák e!követöi az é:eitől elsza· osztá ly  főnöke a mulasztókkal 
ben rendr'kezés érkez : k. Sári kadt dolgo.zók, akik nem !álják szemb

.
en. Va;;úlur>k for,galrm 

elvtárs keze már a szabá'yzón, s;,ját rnunkáJu k jelenti>S<i!;él, fe- dol g<YLÓi közösen a vontatás ak
in<lul.isra készen. - Kern. - Je:ös,,égüket a vasútü:iem egé- kal tettekben váltsák va l�ra a 
'.',;em megy ez ilyen könnyen szében

_. 
,-p�ú!iizem( értekez'et hataroz�-

Szekesiehérvár áJ iomáson. Az i lyen rossz munka a ha-
I 

!at es ,ndi :  sanak harcot a ma• 
A kiadott rendetkezést a nyagság kö\'el.;ezménye. A sodpercekén! 
forgalmi szolgálattevő visz-

szavonja. 
- Váru-n.k Nem indulhat. -
Huszár Gi:ula. D,,nnyés ál lomás 
szo!gálattevöje mégsem io
e-ad ia helvtelertl váe-ánvon a 
munkásvonatot. Az eset fe 1há
boritó. Jogosan mfrg-e'.őd:k Sári 
e!vlárs, de még'nkább a do,go
zók a yonaton. 

32 perces hosszabb menet 

Hl!szár Gyu1a f<>rga 1rni s'Zol
,:?"á l attevő hibájából, meg- az 
1 26 1 /d .számú vonat - Csáki 
Jst\'á'l mozd,>mvezetö 32 per· 
ces hosszahb men<"te m iatt 2 1  
perces a késés már  a z  indulj 
á ' lomáson! .\ 3 óra 50 perces 
menelre11d„zer·nti indulás he
l yett 4 óra 1 1  perckor indul
tunk Székesfehé�árról. l,;lunk 
Dinn.yés-Agarcf . . . szabad a 
pá 1ya. AL á! lomásokon szorong
va "árlak már a dolgozók. Siet. 
nének a munkahe',-re, de f/11-
szór Gvu· a ezt roS&z munkájá
val akad,i lyozza. 

Sári elv!.irs, keze a szahály-
70n. t ' i ri'f'le ('-·�s:.AT"t k1r l :1 � •a :l 

je:zfk á : J ását. a pá'ya testet A 
je:zök lámp;i nak zöld fJn,·e 
nehezen töri át az &zi köd ho
mái\'át. l lienk<>r fokozott ,,bb 
hrve mel igénvel a menetrend
sz�rü. bizton,ágo5 vonat köL· 
Jekedtelése. Az á'lomásokat eg-) · 
má,után ha.,,viuk e1 • a mecel
i<löt ponki<an'· tartja , onatunk. 

l'ég!t lslván, a vonat  vezetö
je feszült Pgye:ernmel kíséri órá
ján a vonat rner�tét . és péJdá 
_an lá!Ja e l  $ZO'gala:al :  !!011do
dm,:11 el.'enörzi a ködben a 

.. szabad" utai, a jelzúk állá
sát. 

Baracska - for,ralmi k' térií
höz kö, 'ed ik  yn;ia tunk. ,\z c' ö
jóó sárga színe híYja �el !i· 
o-ye' mi1n-k<-t, hogv a foJel7on 
.�meQ"állj" je'zés várha-tó Sári 
e 1v1ár5 1nl ismeri a pályát - a 
szabál\'Zót , issza\·eszi, s fé
kezni kezd.  Csökken a sebes,.,;g-, 
s a ,,me�állj''-ra á"ó föiP!zö 
elölt néhánv méterrel megá l f a 
vonat . . Ot óra és 02 perc. Sári 
és Vérrh e!dársak szívii,ryiik
nek tekintik a vona l  menPtrend
szerinti kö1,!ekedtetését. -� f0r
,:?"almi i rodában nag-y rendet
tens<il1'et tapaszla lanak. Itt ér
dek!ödPek: t•ajjon miért akadá
luozzák a m1mkásvonal áffát? 
..::.. Ee-v ,,balkezes" in tézkedés: 
az 1 �42-es számú \'Onnlra, kell 
várni. \'onalunk öl óra húsz 
percig dr. - �-jahb késés �s 
már 44 perc o.,e;zes�n. Sze
.,., en! KP!vá1<áni1ú pá ··ua és 4-l 
perc késés az i,,;d11ló állomástól 
iurnni11c ldomélerre. Pedip- el 
keriilheltük volna. ha az 1 212-es 
s2-ámí1 v0nat indulása elö1 t be
érkntü,rk vo:na Martonvásár 
á ! lom.ásra. 

- Persze me.f!int a menetirá
nyító - 'ierryzi rnerr - és jogo
san - Sá;i elvtá:"s. Martonvá
sáron /-lefftfi Ferenc szolgá' a!-
tevö szabál vosan foc-a dja ké-
sel t vocatun-kal. Hat perc 
rr-ú \ a  índu!nak tm",-ibh • z  
1 247-nek - hangzik határozott 
u tasítása•. 

50 wces késést igazol az állomas, 

amely mégsem nyer igazolást 
Tárnokon meg- az 1 230-asra 

kell várni tizennégy percet. 

Ku.turál's forradal '.nunk fon
tos sza,;a -za kt,zdődö:t szep
lemb�r 1 5-én. Az Orszi,gos 
;'l;épmüve. é.si B izotba6 felhí
vása a 'apján megi11tlult a mii
vészeli csupor/ok II. Or,zágos 
Versenye. Sz;i,kszen�zelünk el · 
nöksége a SZOT e: nök.,éqének 
határozata alapján fog.alkozott 
� ku!tú ryer-.,e-n) b�n va�utas cso-
port ja ,nk e ött á . ló fcladat�kkaJ 
,;., ha'áro,atot hozol! a kullúr
,-ersennye' kap�solat<YS mun.,a 
s 1\eres \·égzé�e crr1e-k 'ben. Te 
rü,e:,.i h1zohságaiit\1wk, üzemi 
bizottsága nkna:< - a területi, 
üwmi ku'.túride'.ósükél. ku'.túr
akli\'ákat bc•,·on,·a - legíonto
sabb fel adata volt, hogy a ha,á
rozatot meg árg,a 'j� ,,. a hatá ·  
rozat i,-rr.erctét>fn fogjanak 
hozzá a cwoortjair ,\ a nagy fel
ada tc:J-ioz. 

fu eddiqi tapasztalatok 
azt mutatják, hoav a lerü!eli 
bizottságok, a , �-a 'fe.elösök e,; 
a z  üzemi bi. ,Usá:ri e nökök 
e:őtt i.,,mer\etté,� ug) an a fel ada
t, '·at. de a kul túrfe'elősöket 
nem von .tik he a m gbeszélPs· 
be. St.Jílsé�ük c�ak a p akatok 
<', new1 . .S,;i lapok I küldésére 
kor : i1tozódott Lzért fordu't e'ö, 
hogv most .  a1n'.kor a ncve1.Ps 
hi:<zöbén ál unk  

Kapos, ár  állomás kul túriel_e
!őse még m'rnlig nem tudJa, 
ho:ry mi a te1 adata a \ er· 
seny sz rvezésével hapcs-o-

latban 
mert a terü'eli kul !í1rf '.-lös elv
társlöl n�m kapott útmutatást. 
segítséget. 

Most a le{!dönlöbb feladat. 
hoi;y m'né, löbb, sőt :•aiamenn!I 
csoporlu1:k bens,vezzen a ver· 
•�n, be, m"1i a részvéte: kornoli 
iejlődési l �he!ö-égd je:ent va 'a
mennyi csoportnak. 

Üzemi bemutatók 
tartása cs.oporljaink másik dónln 
fe:adata. Azzal. hogy a csopor
tok egy-egy müsorszámmal sze
repelnek a dolgozók e,Ült s 11".Pg
ha ·,:?"a tj á.": a d ' gozc•k �'\ii:atát. 
segít:k a <:S0port munkaJat, mert 
;:iz a do'goz.ó, aki i.smeri a c.�o. 
port eddigi kiesitmén)ét, birá-
1a f.ával, javas�atán1! se(!ítc:égére 
:eh�t a tov,fohi rnunkAnak. Olvan 
rnér(,;.:,ben kelt ér\'énye<ü' n'e a 
rlol 1;ozó1• vf:em�nye nek, hogy 

mal!lJk a dolgozó:. döntsék 
el, melyik csoport nevezzen 
be a versenybe, meJy:k 
nem felel meg gyenge mu.n-

k ája miatt. 
A baj az. hogy nem mindPfl 

rsop�rl /arto/1 üzemi bemulatot 
s hi! mégis tartott, a dol.zozó.' 
11éleményét nem vette figye
lembe. Az E:;.a.ki Jármiijae'iló 
ku :túrcsop·,rtj á nak berrula lóját 
pé:dául nem kö,·e1le vila. A be
mutatkozás hason:ó volt " szok
ványos mü;oros e,,thel. 1 gy 
nem lehet elérni azt a cél!, hogy 
a dolgozó tömegek Cliakugyan 
tevékenyen rfuszt vegyeneik a 

kullúrvers?nyben s hogy a ku!• 
tún·ersenv igazán tömeg-mozg-a• 
Jommá ,Hljon. A debreceni futó
házba.n a kultúrcsoport JÓ �g-i
táció:; munkit.t vf:goez, gyakran 
hü:d egy-egy mű,,.crszámot a, 
Jól ·dolgozóknak, csasztuskákon 
hcresztul pedig a lemaradókat 
buzdítja a termc,ésre. A béke
kö.csönJegyzbt 1s nagyban se
gítette Debrec"ln területén a ku' • 
túrag1 tác1ó. '\em mondh.a ljuk ezt 
el S.zekesfehér,•ti0ró/, aho: a jó 
mu,kJt azzal mérik, hányszur 
,·o!tak vid'eki szerep1ésen. Nem 
tek1ntlk dötllő fel adatnak üze
münk területén a dolgozók 11�
,e ,és,t és a terv te:jesitésére 
\·a'ó mozgósitá,:;.ít. C-0portja ink 
döntő modon vegyék figyelem,b„ 
azokat a fe'. téte:ekel, amel)"!k 
a:apj,ín a \'ersenyben ré Ltve
hetnel< s munk:Jjuk súlypont; re

szet a do'.guzók n,l\ elésének, a 
, asút <'iöll á .ó !e aclatoknak, 
a �zocial ista  munkavcr!lenvr.�k, 
az -ö,zi forcralom s keres ·l!"bo
nvo. ilásának. a z  öl�ves ter, 
d1ntő é\'e s'keres befejez�•iének, 
a va,u!asnapon Rákos; elvtárs
ntfk tett igéret ya'.öravá! tásit.naik 
e:iisegité�e képezze. 

Oícsérjék, népszerűsítsék 
k ultúrbrigádjaink a munka• 
versenyben élenjáró dolgo· 
z.ókal, buzdí1sák jobb mun-

kára a lemaradókat. 
'\e Jegy'n o!vaJ1 szo g. aLi h�I ,, 
niunka ,eru.-et, ah,>\'á kulturbor -
gác!ja.nk ne 1atogat11.ának el 
rnuwra. kkai. 

Cso�orijaink f eladala 
seo-ileni az őszi és l<' i forgalom 
sikeres lebonyo'itásáért fol yó  
küzcle.mct, o: yan modon, hogy a 
dol"ozokat Je :ke,ibék Rá�osi 
elvtarsna•k �.t fogadalmuk va
.óraYá'  t.ására, a maradisá1g �e1� 
szárno.a�:..l\·al a korszerií St.üV• 
jel tapaszta'a t.,k alka maz�sára. 
A ,nü„orok ,e,kesi lsene,k az Ö>�· 
.százas és a kétezer tonnáis moz
galom todbbíejle,ztésére. 

Novemb,er 7-én minden 
ii2emben lcg-yen kultúr-

műsor. 
A. müso�sz„mok scg-ílsék a Bol
,e,· J; Párt har�a1na·, m,egisrner�
sét �- eme, ;ék ki a :,.;agy Okto
beri Szoc1a isla Forrada'om JC· 
lenlősée-ét. Most készül az cr -zág 
népe a harmad ·k B,-kekong-resz
.srnMa. Ku: túrbr:gádjaink buz.
ditsák do gozóinka t a békekon
g-resszus l i szlelel ére telt fe' a ján
l ása,k !e'. je,Hésére, a di anak 
m•isort a békeki:;;gyiiléseken és 
kül rlöt l\<áfaszló gyü:éseken. 

Terjesszék el .csoportjaink 
a l'.ikótelepi .. ,,itációt is. 

Látogassari.ak el e-gy egy tak�
klepre minél gyakrabban es 
szerep:ésükke: nyt,jék meg- a 
vasutas csa'ádlaczokat a kultür
olthonok iá loga.tásá-ra. 

Pártunk nevelő munkájába iS 
s:n,rosan kapcwlódjanak bele a 
kultúrr:sr,portok. A népne,eJij�
kel vál lvetve harcoljanak a k11u
zött fe: adalok végrehajtásáért 

• . , . • h J! Ja Megle!enlk minden hétfőn. Szerkeszti a sze!'ke<zt0bizottsáir. LaptulaJdono<; R liöz'ekedéótlITf 
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M l  A S ZOC I Á L D EMOKRAT I ZMU S ?  DOLGOZÓLNK LELKESEN KÉSZÜLNEK/ 

A HARMADIK ORSZÁGOS BEKEKONGRESSZUSRA' 'A szociál demokratizmus: a i mperialtzmu-s polit ikai és ideo· 
burzsoáz:ával való megalkuvás- lógiai szálláscsinálói - ameri· 
nak, az ooz.tályharc taga<lásá· kai pá-rtok, a háború pártjai. A 
nruk, a, nyá;,spolgáJi elkényel- jdbboldali szociáldemokra;ta, ve
mesedésnek, anyai:(asságnak és zetök és pártia,k egyik feladata 
fel{)'elmezetlenségnek szelleme az, hogy terjesszék a szociálde· 
és zyakorlata a munkás05z!á· mokratizmus szellemét a mun
lYon belül. A si:ociáldemokratiz· kásság között, hogy ezzel meg· 
mus olyan ideológia, amely sza� könnyítsék a burzsoázia és 
vakban gyakran h' rooti a har• különösen az ameri'kai impe
cot a szocial izmusért, a k-api!ao- rialista our-LBoáz.ia beiolyásána>k 
1izmus el len, a valóságban k, terjesztésér a munká8-06ztály 
azonban visszatartja a munkáso- egye.s rétegeire, 
kat a forradalmi harctól. ! ebe- Pártunk Központi Vezetóségé
csüti a munká6ooztály forradal· nek ülése rendkívül nyomatéko
mi párt jának sz.erepét. elzárja a san hívta fel a fi gyelmet arra,, 
rnilnkáoosztály,b szövetségesei- ho,n, a swciá ldemokratizmus a 

tői . A szociáldemokra tizmus: mi viszon�·a ·nk közöt t is tovább 
él. Igaz. boizy ao: imperia l isták 

ki&J)Olg-ári idedlógia, amely hitel· nyílt jolbboldali 6zoc, áldemokrata 
lens�t terjeszt a muokásosz· ü g-ynök�ét s1,é!\·ertük, az. ál
tály erejéye! szemben, i l luz'ókat baloldal i  szociá ldemokratákra is 
kelt a társadafom „békés", harc• súlyos csapáSO'kat mértünk, 
nélküli átalakulásáról.  Leni n és megteremtettük a munkáso;;ztály 
Sztálin gyakran hangsúlyozták, egv-séges, mancista-lenín'sta 
hogy a szociáldernokra1izmoo pártját. De ez egyré�zt nem je· 
tényleges szerepét, hatásait te- lenti a,z,t, hogy nálunk már 
kintve a buruoáziát 5zolgál ja;  ninosenek jobboldali  szociál<le
a burzsoázia, Wolyását tükirö· mokrata ügynökök. Másrészt /J 

zi a munkáS06ztályra. a munkás· szociá/dernokrati:nnus sokkal 
m<nga!omra. A szociál<lemokra• szélesebb körre terjed ki, nehe
t 'zmus tehát valójában a töi<és ubben fogható meg, nehezeb
r,ndszerrel való együttműködés óen leleplezhető és kiküszöböl
ideolótg-iája, amely leszereli és hetó, min:t a jobl>oldoli szociál· 
,.Járulia a munkásoeJ:lályt az demokrácia. 
osztályharcban. M iböl táplálkrnii � hogyan 

J! lt ·"' ki _, árl j�entkezik a mi t1isz011yaink og_11an eru. 11 s,,._,,g között e �zociáldemokratiz-g_11őkerü, 11 burzsoáziát szol:- mus? J!áló ideológia 4 11w.n./wsok 
közé? Először: A magyarorszag'l 
E/őszön A munkásosztály jobboldali szociáldemokraták é\-. 

ninoseo kínai fallal elzárva a tizedeken keresztül olyan em
többi osztálytól, köztük 81 our- berré akarták neve:11i a mun

zsoáziától sem 5 e-z.ért a töl:,!,i kás!, a,ki csak a saját, p ! l lanat

c,tsztály, köztük a burasoázia né- ny, anyagi érdekeivel törődik; 
zeteó is befolyást gyakorolna,k a aki fél minden forrada,lmi vá!lo-

záslól. minden újtól ;  aki al áza. munkásosztályra. Ezt még meg-
könnyíti az, hozy 3 munkásosz- tos felfelé és dölyfös, erőszakos 

lefelé; aki maradian, korlátoltan Uly - ö.ss-zetétel szempontjá· ragaszkodik a megszokotthoz: 
ból - nem teljesen egynemű. aki nem hisz a munkásosztály 
Mindenekelőlit a gyarmattartó teremtő erejében s nem bízik a 
tó'kés országokban, de kisebb mun·kásosztály á'.lamában, szem. 
mérték-ten a többi töké-s or• ben áll a Szovjetunióval . 
szágban is. kialakult a munkás· A felszabadu'ás óta az �
arisztokrác·a, amelynek az ím- kori szociáldemokrata es pár. 

perialis!a burzsoázia juttat né.- tonkívüli munkások kommunista 

hány mO'rzsát 81 profi tból, külö- nevelésében nagy eredményeket 
nös�n a gyarmatokból k isajtol t értünk el. Munl,ásosztályunk a 
extraprofitból. A munkásosz- felsza;badulás óla hatalmasat 
tá lynak ez a kispolgárosodó ré· nőtt öntudatban is: a munka, és 

teire a legkedV'!zo"'b-b tala j, a a harc frontján egyaránt nagy 

tár5adalmi ala'P az opportuniz• gyöze'. meket Y ívott ki ; m int a 

mus, a szociáldemokrat'zm\J'S nemzet vezető osztálya, kiérde-
mel te az egész dolgozó nép bi• ,;zámára. Ez az a réteg, amely- zalmát, háláját és szeretetét. nek célja nem a íorradalom,.ha- Vgya;nakkor azonban a munkás-nem sa-iát „kiváltságainak meg- osztály egy részének gondolko• őrzése". Ez az a réteg_ amely dásából még nem tünlek el a '- a sztálini meg-határozás sze- 6zociáldemokra'.izmus marad,·árint - .,a perc érdekét" a „huza- nyai. Nem ritka jelenség pél· mosabb időre szóló érdek" fölé dáut a mara,diság, a megszokott. 

helyezi, s ezt a szellemet, a kl· hoz va!ó ragaszkodás, a, régi 
csinyes, szűklálókörü anyagia.s- mellett való ál !ásfoglafás a régi 
ság és maradiság sz'!llemét és az új harcábarn. Ennek meg. 
igrekszik aa; egész munkásosz· fel elően nem ritka jelenség a 
tályra átvinni. húzódozás a,z új gépektől, fejlet. 

Másodswr: A burzsoáziának tebb munkamódszerektö!; a meg 
inegvannak a maga ügynöksé- nem értés vagy éppen ellen
gei és üg-ynökei a munkáso,--z. 5kgeskedés az  üzembe kerülő 
tályon belül : 31 szociáldemokrata nőkkel és f'atalokka-J sz,emben. 
párt.ok. a jobbol dali szociálde- - Vannak még dobogók, minden
mokrata vezetók. Ezek az ne! e!égedet:enkedök - sőt ja, 
árulók ma már nemcsak saját víthatatlan [eg}"elmezetlenek, 
burzsoáziá juk ü.rynökeiként lép· norma.lazítók és bérooalók is. 
nel;: !el, hanem mindenekelött Mindez igen gyakrán a szociáJ
az amerikai imperializmus ügy• demokratizmus maradványainak 
nökeiként. Az európai szociálde- a megnyilvánulása. 
mokrata pár'.ok, az amerikad Máood.sz.or; .A. m; yiszooyla2 

békés, sikeres fejlődésünk meg
növel i  a szociáldemokratízmus 
'ráptalajá!. Most. am:kor kezd I<ATONA I.AJOS TUDOSITO 

IRJA SZEGEDROL: A MAV túlságosan is megszokottá vál ni Fe:építményi. és Vasanyagj avító 
a jó, nyugodt élet, - könnyen OV dolgozói harcban állnak az 
terjed a kényelmesség és az évi terv teljesítéséért. Jelenleg 
anyagiasság szelleme. Erősödik csak 92 százalékban tel iesítet
egy bizonyos lapos material "z- tük. Tudjuk, hogv mit  jelent öt-

éves tervünk harmadik terv-mus, amely mindent egyesegye- éve. Most összekötjük a béke-dül forinttal vagy a fazék tar- kongresszussa,J és Sztálin elv
'ialmával akar mérni, s !ebe- társ születésnapja tiszteletére 
csüli népi demokráciánk ol yan tett vállalásokkal  tervünlk tel
vívmányait, mint az iskolák és I jesítését és becsületesen eleget 
egyetemek kapuinak ki tárul ása a is . tes:ün.k annak. Ugyanúgy, 
dol j!"ozók gyermekei előtt mint mint _ onto1°:k, akik no�ember 

. .• • ' . 7-e 11szteletere terven felul 3000 rag-yogo 1ovo�k mega_lapoza.sa. kilogrammos ömést váll.ilta,k Itt is, ott is ielemkez rk az el · és váHalásukat 
puhultsál!" és az önzés szet:e- _ . • , 
me, az ál dozatoktól. eröfeszíté· több mint ketszeres_�• 75� 
sektől, !egyel meze!"; munkától kilogrammra tefJes1tettek. 
val ó \· iszol ygás - ,,hiszen. an.él- A vegyeslakatos műhely a béke-
kül is me-r;q a dolog" kongresszus s ikeréért a szep-. !ember 1 7-i 137 százalékos át-A felszabadul ás óta tö�- lae-át már túlvitte a vállalt 

1 sen áramlanak a munkásosztály 1 42 százalékon és 1 47 százalék
sora 'ba az új doig-ozók, akiknek nál tart, .nem is szólva ar· 
zöme faluról érkezik. s akik 

ró!, hogy terven felül 12 d.ii-ab 
kisváltó ál!itót is készített. 
Rajtuk kívül pedig egész sor 
öntudatos dolgozónk viszi to
vább november 7-i kiváló ered
ményét a békekongresszus tisz
teletére. 

FöLDVARl LAJOS TUDOSI
TASA BEKESCSABAROL: 

November 7-1 vállalásukat a 
békéscsabai fútóház do1qozói 
becsületesen teljesltettél<. A 
békekonqresszus és Sztálin 
elvtárs születesn-apja tiszteJe„ 
tére pediq vállaltál<, hoqy 5000 
�a szenet takarítanak meq 
70.000 forint értékben. 

késosabal pályafenntarUsi clof. 
qozók sem. Október hóban OI"• 

száq.os második helyezéSt e, .. 
tek el és a békekonqresszus 
tiszteletére, majd azt követően 
Sztálin elvtars szi.iletésnapjára 
lendületesen tartják állaqos 1 27 
százalékos teljesítményüket. 

* 

Miskolc személypályaudvar 
dolg-ozói táviratban számoltak 
be Rákosi elvtársnak e rról • 
kiváló teljesítményről, hogy fo. 
gada!mukat teljesítették és no
vem'ber 6-án 7 órától november 
7-é-n 7 óráig 3017 kocsit gutí• 
toltak le az új rendezőpályaud,; 
va-ron. Az állomás dolq,ozói a Rákosi 

elvtársnak tett foqadalom tel- * 

Jesíti! Sére békemüszak,kal l<ö- Sr.erte a,z orszá-g-ban lel'keseo 
!�fi:\':;.� h':i�

em

i:
r �:el<�� készülnek dol,gozóink a harma-

qresszus tiszteletére a mühelyi dik országos békekongresszusra 
Javítási átlaqot 26-ról 20 szá- és arra törekszenek, hogy a no
zalél<ra csökkentik, Eredmény vember 7-i váUa!áookat mar -te!• 
�ta"�1:.?"1hat s1z��l�.f"v�1: jesítve és túl teliesítve, - tovább 
latt túltelJe_sit� 22 !Záza- vigyék ezt a_ lendületet az őszi 
l<>l<ra telJes1tette1<, � nap, 200 

1 
verseny ügyét szol-gálYa a béke-

�':'cR; a�i
11

:!ná�:!�1bb1':!tt� k_�>ngresszusra, majd azt köve-
De ne,n maradnak el a bé- toen december· 21-re. 

közölt sok a háztartásból most 
jÖ\ ö nő. Nem kis számban ke
rül nek az iparba a városi kis
polgárság·ból származó elemek 
is. Ezek a rétegek, amelyek a 
mullban nem mentek keresztül 
a nag-yüzem fegyelmező ís·kol á ·  
ián, magukkal hozzák és hosz
szabb·rövi denb idei'? megtart• 
ják régi kspola-ári nézeteiket, 
ingadozásaika't. am·vel ugyan

ÍÍ J  É L Ü Z E M E I N K  
A közlekedésügyi miniszté

rium és a Vasutasok Szakszer
vezete együtle�n értékelte a 
harmadik n,egyedévi tervteljesí
tés alapján a vasútüzem terüle
tén működő szol2álati helyek, 
iie.-.mek munhájAt az  „élii.zem" 
cimát folyó versenybeo. 

szonyítva l04, a vonatforgalmi 
tervet 101 , a rakodási idő csök
kentésére vonatkozó tervet 109 
százalékra telje�ítette, 

�l.\SODIK HELYEZETT: Bé
/ú:;csaba (i/lo1t,ás. 

és időbéres 6r.á„ viszonya 0.90. 
!vl.\SODIK HELYEZETT: Má. 

tésza,t\1ai P<lllyafenntartási Fő
nökség. 

A vontpási szof g6latn61 

csak 5Zül ik  és táp:álják a s�- A forgalmi szolgálatnal ciál dem01kratizmust. 

A pá(yalentart6si 
szofg6fatnál 

ELOZEM: A miskolci fűtőház 
a tervhez viszonyítva 20 száz,a,. 
lékos szénmegtakarítást ért el, 
szá2"e'.egytonna kilométe-rtervét 
2 1 ,  terhelést tervét 10, � üze. 
mi mozdonyra eső tervét 22 
száz;ilékka! túlteljesítette. Faj
lagos összköltségét pedig 9:7 
százalékkal csökkentette. 

Hangsúlyozni kell, hogy a 
kényel meskedök. dohog-ók, ma
radiak stb. gyakran becsületes, 
rend-es munkások, akik nem is  
sejtik, hogy a szociáld-emokra· 
tizmus hatása a latt cseleksze
nek. Azt sem sej'rik, hogy a 
jobboldali szoc,áldem<1kraták, 
az ellenség ügynöke! gyakran 
felhasznál iák éket aljas cél
jaik érdekében, 

,.A szociáldemo�ratizm.us efoi 
és fl_l/akorlaxi leküzdése - álla· 
pította meg- a Központi Veze
tőség ülése -. /J kap itat iz.rn.us 
befofutlsa ellen uívott harcunk 
lellfontosabb feladata ii2em.eén.k• 
ben. Természetesen rendkívül 
fontos, hogy leleplezzük és ki· 
söpörjük az üzemekből a kár· 
te\·ö jobboldal i szocdemeket: az 
eddig-inél sokkal éberebben kel l  
folytatnunk eit a harcot. De a 
szociál demokratizmus el leni 
harcban a döntő: a rendszere6. 
cél tudatos, éber poli t ikai nnm
ka. Eg-v ?: t lanatra sem szabad 
megieied·keznünk arról, hogy a 
békés i'. lúziók, a megnyugvás 
és az önelégü'tség táplálják a 
szociál<lemokratiz.mus'r. Eppen 
ezért l ankadatlan politikai ideo-
lógiai küzdelmet kell vívnunk a 
megnyugvás szel :emével szem· 
ben, erösítenünk 1kell a munkás
osztál y, a kommunisták harci 
sze-í lemét, rá kell mutatnunk az 
osztál yharc k'éleződésére, az el
lenség aknamunkáiának fokozó· 
dására. AJ '.andó, meggyőző fel ·  
vliág-ositó mankával kell segí
tenünk a becsületes, de pol iti· 
kai lag  elmaradt dolgozókat, 
hogy megszabaduljanak a szo· 
ciá!demokratizmus maradvá
nyaitól. 

A „Szabad Nép� 
auqusztus 3.1 számából; 

1 95Z. 

eqy. 

ben válasz Henyei Ferenc etv
társnak. a rákosrend-ezöi üzemi 
bizottsáq 'elnökenek é-s több 
más dolqOZÓnknak a szoclál, 
�emok.ratfzmL1Ssa.l 
k6rdésére. 

kapcsolatos 

ELOZE.'1-t: Budapest Kelefi. 
pályauduar negyedévi tervét 
105.5 százalékra, a fajla·gos ko
csimozgatást 107, kocsi!artózko
dási tervét 95, a vonatok menet
rendszerű i ndítását a tervhez vi· 

Leg-na..,ayobb pályaudvarunk 
homlokzatán büszkén csillog az 
ötágú ezüslcsillag-: a Keleti• 
pályaudvar elnyerte az vélüzem" 
címet. 

i\lHy�n volt az wt, a.mely ed
dig a kitünteiésiQ' vezetett? Pró
báljunk az események mozaik
kockáiból egy11éges képet ösz-
5zerakni· ertűl az útról. 

• 
Mínte-g-v négv hónappal ez

előtt többen ülték körül az asz
talt az  üzemi bizottsáe- szobájá
ban. A második negyedévi terv
ről oeszéHek, s a mondatok úgv 
vetítődlek rá a hibákra, hiá
nyosságokr,a, mint az autó ref
lektora az elsuhanó ki lométer
kövekre. Magas a kocsitartózlrn
dási eg-vség-idö - •késve állítják 
be a kocsikat - l assú a to:atás 
- késve indulnak a vonatok -
rossz a munkafe!'!)'elem, sok a 
késés, az igazol a ti an mulasz
tás. 

- Ezt a hibát kellett volna 
elöször is emlí.teni, a munkaie
gyelem lazaságát - mondoLta 
aikkor Dorka István föraktár
nok. - A többi hiányossáfl is 
ezzel {Ülf.f! össze. Ezért válla
lom, ho.f!.1/ tudatosítom dolr;ozó
társa-immal, mennyire fontos a 
potuossáa, a fegyelmezettsét!-

ELOZE,�: Budapest Józsefoá
rosi Pályafenntartási Főnökség 
a iennfartási tervmutató tel jesí
tésében 1 08.7 százalékrai, az át
lagos teljesítményt 125 száza
lékra növelte, az egyemiényes 

- A harmadik ner;yedéuben 
sem késés, sem il{azolatlan. mu
lasztás nem fordult elő - íizy, 
ilyen röviden, de büszkén össze.
gezi Dorka elvtárs annak a fel
v i lágosító munkának az eredmé
nyét, a-melyet ö indított el a har. 
madik negyedév küszöbén. 

- 6.6 százalékkal csökkent a 
tolatási órák száma - mondjo 
Burián Sándor tolatásvezető. 0 
és bril?ádia határozták el, hogy 
minden szoigálat-áfrétel előtt 
.,kommunista tízpenet" tarta
nak, megbeszélik a napi felada
tokat. Kezdeményezésüket azóta 
minden tolatóbrig-ád átveite. 

- Mu�kás- és személyuon2-
laínknál a második nef!yedéub,m 
mé.f!. 4-5 százalék volt a késési 
átlag, a ftannadzk ner;_11edét1ben 
egy százalékra csökkentettük -
mondía Balatoni János rendel
kező forgalmi szolgál attevő. 
Az eredmJn.11t a forgalmi és oon
tatási komplexbrigád jó mun
kájával értük el. 

• 
Javult az úi ílómozg-alom. A 

második negvedé\-ben eg·,etlen 
elfogadott újítása sem volt a 

• dolgozóknak, a harmadik ne-

MASODf K  HELYEZETT: Nyír
egyháza fűtöftáz, 

l-.ént tiintetik fe-1 az eredmény-e
ket a népszerű versenyórákon. 

• 
Erthet5, hoR"V a kett5s ünnep 

örömteli perceiben büszl<ék a 
I<eleti-pályau<lvar dolgozói az 
eredményekre és 1«:i lönösen 
büszkék arra, hogy a I<eleti az 
első személypályaudvar, amely 
elnyerte az „élüzem" címet. 

- ,:edir; hallatszoUak olyan. 
ellense}Zes hangok - mondja Szécsényi Géza üzemi bizottsá,,.i 
elnök -, hallt/ hiába minden 
eröfes,zítqs, személypályaudvar 
IÍ.!JtJSem lehet élüzem. Most bebizo11,11ítottuk, hOJZ!/ a. ;ó munka. 
mindig elnyer,i ;utalmát. De nem állun_k mel[ ennél az eredménynel, 1elszat1unk: ,.előre a mittisz. fertanács _ vándorzá.s;;;laiáért" E�ért_ mél{ io_bban mell kell ;a: vitam mwikankat, különösen a kocsitartózkodási ef[qsél(idö /eszorifá.sáért kell még köve/keze. 
tesebben harcolnunk. De ha tov�bbra i� �lllf_ felhasználjuk a part sel{Lfse1<et, mint eddia, még biztasalbak lehelúnk a sikerben. Az „élüzem" címet is a pár{ útmutatásának, pártszeroezetu_nk mmd_en_ téren mel[nyiluánulo seg,tsef[enek köszönhetjük 
rn_ert minden. alkalommal fel: ta_rta a hibákat és meamag_l/rl• razta, hogyan. tudiuk kijavitaru azokat. 

• 
Most. az ünnepi percekben - gyedévben pedig 52 úrítási ja 

kettes ünnep ez a Keleti-pálya- vaslat közül kilencet elfogadtak, 
udvar dolgozói számára, ni.:rt tizenegyet most tárgyalnak. 
a Nar;11 Októberi Szocialista For- Szeptemberben a- pályaudvar te- Az élüzemjelv:ény a pályaud
radalom évfordulójának elöesté- rületén nem történt baleset. Az 

va_r h9mlokzat�n csak a1k4ar 
jén tartják az „éliizem"-avatást „óvd az árut"-rno'zg-alom ki,szé- � i llog-hat !öre,len, büszke 
'-- sorra vesúk a dolgozók, ho- len'"!ye_l, �a a drl!gózók a csil
gyan javították ki hibáikat, ho- lesítésének eredményeképpen ne- Jogo s1nparok mellett seni feled.
gvan járultak hozzá. hog-y a vas- gy-edév alatt nem 'sérült meg keznek meg soha Rákosi elvlárs
u(asok teliesíteni tudják a párt- á_ru. A verseny,;zellem, a \•'er- nak tett fogadalmukró-1, a vas-a 
Rak és Rákosi elvtársnak tett I seny nyilvánosság-a javult: na- 1 úlüzem( értekezlet határozatai• logadalrimkat. ponta, tiz;naponként � havon- róL 



Forgalmi dolgozók! A tolatások meggyorsításával növeliük az utazási sebességet ! 
Harcoliunk Rákosi elvtársnak telt fogadalmun·k betartásáért 1 __________________ _::________________________________________________________ 

J\ VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL i< 

Harcban a párt- és a DISZ-okfatás 
tanulási fegyelmének megszilárdításáért 

Vasutas pártszervezeteink
' 

fokozza a tanu!ási fegyelem 
azért. értek el döntő sík-ereket a meg,;;zilárd-ítását. Szolnok á l lo
vasút elöli álló feladatok meg• máson Szenes Ottó elvtárs pél· 
o!dásában. mert tevékenységű- damutatóan készült fel, az anya· 
kel a marxizmus-leninizmus ta· got összekapcsol ja a nal)'i poli· 
nításai icányították.. Az osztály· likai, termelés; kérdésekkel, lel
ha-rc és az egyre feszültebbé ki;smeretesen vez.eti isko'.á iát. 
váló nemzetközi helyzet, a va- Eredményét azáltal éri el hogy 
sút előtt álló nagy feladatok szoros kapcsolatot tart a' párt· 
miatt még jobban meirnött a va· szervezettel, a J>0litikai e tiszttel, 
suton folyó elmélet•i munka, a de tájékozódik a szak"Vonali  ve
vasutas dol gozók, ellSÖsorban a zetöktöl i s  hallgatói termelési 
párt- és a DISZ-tagok po:itikai eredmény�>iröl. A hal lgatók sze
nevelésének jelentősége. retik és pontosan jelennek meg 

alalj)<ján 'ra,nulmányozni a Szov
jetunió Kommunista Pártja XIX. 
kongresszusának anyagát. El 
ke] érni, hogy a szemináriumo
kon ne legyen lemorzsolódás. 
Minden hal lgattót hasson át az 
a tudat, hogy a XJX. kongresz
szus anyagának tanulmányozása 
nagy megtiszteltetés számunkra. 

Az elmúlt hetekben ország- a log la lkozásokon és érzik, 
szerte 11H?gkezdödölt a párt· és hogy a 'tanultakat felhasznál · 

A saiátos szervezeti formák 
lehetövé teszik az utazósze• 
mél_qut és turszof_Rálatosok s?.á• 
mára is. hoa11 az iSkolán m.'n· 
áen elvtárs megjelenhesun.. Az 
oktatásba bevont hal lgatók 
érezzék kitüntetésnek a szerve
zett pártokta:tásban történö rész
vételt és harcol janak az eredmi'
nyek fokozásáért. a tanulási fe
gyelem megszilárdításáért. 

DISZ·oktatás, Az oktatás általá· hatják a saját munkájukban. 
nos jó beiooulása bebizonyítja, 
hogy a vasutas pártszervezetek, 
a párttagság és a 1>ártonkívü
liek Jegjobbjai felismerték a ta· 
nulás jelentőségét. Már az el
múlt oktatási évben is jelentős 
eredményeket értünk el, azon
ban a tanulási fegyelem h iá
nyossága nagi,mér(ékben akadá· 
Jyozta a jobb tanulási eredmé
nyek elérését. 

Ez komolyan figyelmezteti a 
pártszervezeteket arra, hogy az 
új oktatási évben foko<zottan 
ha.rooljanak 

a tanulási fegyelem 
meizs:zj,lárditásáért. Helyesen te
szák egyes pá,rt�rvezetek, 
hogy elrosoPban a pártcsoport
bizalmi elvtársakat teszik iele-
1Ő56é a csoportjuk oktatáson 
való megjelenéséért, tanulás'áért. 

Fontos, hogy a pártcsoportbi · 
,:abniak, az oktatók és hal lga• 
tók is tisztán lássák, hogy az 
e:mélyült felkészülés, a tanulási 
idő ió kihasználása, f igyelem a 
foglalkozásokon, a z  éberség fo· 
kozása, az igazolaUan hiányzá
sok megszüntetése, a 5zemináriu· 
mokon való pontos megjelenés 
megvalósításáért fo'yó harc a 
ran.u16.si feaqe:emért és a hall• 
Jlo/ók aklivizálásáért fol,qó har• 
cot is jelen.ti, 

Szüksé,res, hol(I/ men.etközben 
het!lesen értéketilIJt az eredm't.· 
ngeket és élesen mutassunk rá 
a mutatkozó hián11ossáaokra, 
mert ,a hibák azonnali feltárosa 

· teszi csak lehetővé, hOfl.tl a 
párt- és DISZ·oktiltásban. a fe· 
ll!lelem /,azulását e:kerülhessük. 

Az oktatás indulásánál elért 
eredményeink azért jöhettek lét
re, mert az előadók és a hal l ·  
l!'alók Jelentős része komolyan 
vette megbízatását, jól felké
szült. Több po'.itikai iskolán 
nem volt i.g,a.zolatlan hiá1n,yz,ás 
és számos iskolán a hal lgatók 
megjelenése 80--90 százalékos 
volt. 

A propagandisták felkészült
sége, példamutatása jelentősen 

A propagandisták 
felelőssége 

A propagandisták szoros kap· 
C6olata a párt· és D ISZ-szerve· 
zettel .  a • szakvezetőkkel. a ter
mel�i kérGiések, a szolgálati 
hely problémáinak ismerete biz
tositja az't. hogy a propagandis
ták helyesen kapcsolják össze az 
elmélet és gyakorlat kérdéseit 
és ez fokozza a hal lgatók ak!i· 
vitását. !.gy végzi munkáját az 
Anyagvizsgáló fn'tézet propa· 
gandistája, akinek előadásai szí
nesek, hallgatói a szemináriu
mokra felkészü'.nek, jegyzetet 
készitenek és nincs igazolatlan 
hiányzó. 

Ta.rtsád< szem előtt vezérelv· 
ként az MDP Szervezeti Szabály
zatából: 

,.A pártta,Rsá/! kötelesséf!e, 
hOfll/ . • . szaJuuicctlan.ul fejlessze 
politikai tudását és emelie mü
oeltsél!i szín.von.a/át, ifl11ekezzilk 
elsajátítani a marxizmus-leni
n.izmus tanításait." El keil érni, 
hogy az i skola, minden tagj a  
válla l jon fe:el6ssége't a z  iskola 
tanul ási fegyelmMrt, hogy a 
koll ektíva egyöntetűen I ép jen lel 
a hanyagsággal, közömbösség· 
gel szemben. 

A vasutas pártszervezetek fel· 
adata, hogy a propagamlamun
ka sikere érdekében a legmesz· 
szebbmenöen segítcék a tanulási 
fegyelem megszilárdítását 

Nyujtsanak fokozott 
segítséget 

Ahol a p,ropagandisták kap· 
csolata hi ányos a párt- és DISZ· 
szervezettel, a szakszolgálati ve
zetőkkel, ott ez kihat az oktatás
ra. Pél dául Rákospalota·Ujpest 
állomáson, ahol a elsö oktatá· 
oon 81, a másodikon 67, a har
madikon pedig 54 volt a poli -
tikai iskolák látogatója. a pr0�agandistáknak és hallga·  

tów· A pártcsoportbiza 'm'a-
A propagandlista jó vagy ross,z kon é& néJ>neve:őkön lrereszlül ál - felk.észülé:se kihat a hallga- landóarn tudatos,í<tsák az iskolá

tókra. A Landl�r Művek első ra bevont párttag-ok és pártonkíalapsze�zetében /(ov�s elv- vü'iek között. hogy csak a tanutár.snő nem kész.ül lel meglele· lás.i feg-:relem pontos betartása lően, az anyagot nem kapcsol· biztosítja a marxista-leninista ja össze a, napi lvérclésekkel, a tudás elsaj,áitítását. A fejlettebb sa játos helyi problémákkal . A elvtársak paironál iák a gyenS1:oorináriumi· i<Jltniltl,-ozáwkon gébb hat.lga'cókat. A propagan· nem elégícik ki a hall gatók igé· <listák tanítsák mel!' a nehezen nyeit, il!'V a hallgatók fejlődése 
nincs megfelelően biztosilva, - jeg-yzelelőket - főleg az i rás· 
s ezért azok nem szívesen men- ba,n gyakorlatlanokat, - a he-
nek az iskol ára. lves jegyzetelésre. Segítsék a bí-

A pártoktatásról , szemma· rálat, a kommunista magatar'cás 
riumi fogl alkozásról egyetlen fejlesztését. E'.lenőrizrek az is· 
ha'.\,g.atónak sem szabad hiá· kolák 'tanulási feg')'l!l mét és ai:1-
nyozni .  Már egv hatl ga'tó el- janak mea minden segítséget a 
ma,ra,dá&a is veszélyezteti az is· párt- és DISZ·oktatás, a vasutas 
kola fegyelmét, hiszen később dolgozók eszmei• politika,i szín· 
kell a hiányZást pótol rúa és vonalának emelésére, mely ez csökkenti irányt mutat és erőt ad a bé
a szeminárium színvonalát

/ 
k>éért, a szociali zmus építéséért 

. • vívott ha,rcban. 
November 15-én kezd1uk el a 
Központi Vezetőség határozata Toth István 

________________ 

N OVE M B-ER 15-én �\ú:lő-�, 1 1  

�=tm �\��ruis-� 
Amint arról már beszámol

tunk, Budapesten nyitja meg 
kapuit az I . '  oemz.etközi közle· 
kedési kong,resszus. A rendkí
vül fontos jelen'rőségű értekez
let november 20-án fejezőclik be 
és ezalatt a hat nap alatt a leg
időszerűbb problémáikat vitatja 
meg a legkiválóbb közlek-edési 
és mélyépítési szakemberek 
réswé'celével. 

A november I0·i megnyitó 
filésen Csanádi György elvtárs, 
az Allanivasutak vezér:gazga
tója, műszaki egyetemi  tanár _a 
közlekedés.i vályák építése es 
fenntartása �épesítésének álta
lános kérdiseiröl tart előadást. 
Másnap Som.kuli Arpád elvtárs, 
vezérigazgalóhel vettes. a pá! ya
fenntarlás gépesítésének szerve· 
zési kérdéseit, a futószalagszerű 
pályafenntar'cás alkalma,ásának 
feilételei.t tárgyal ja, a pálya fel
színében mutatkozó 11: bák gépi 
jnérése és a hibás s.inek r�nd
szeree vizsgá!a',ának kérdései
!rel egyetemben. 

Gosztonyi Béla, igazgató. no
�ber 1 7-én a Magyar Allam· 
11.asutak üzemével l<;apcsolatos 
\rágánycserék gépes/telt végre
hajtásáról és az alkal mazott 
J?épl eszközökről ér'telrezlk, rhajd 
kiovember 1 8-án Raihin.a Fe
renc, okleveles mérnök az elő
leszített vasbeton alj e!mél etéröl, 

gyártásáról és a vasbeton a l ja ·  
kon a s ín leerősítésének �-érdé· 
séröl tart előadást. 

Az előadáso�at a giépi vá-

gánylektetés hely&iíni bemuta· 
lása követi. A koJlgresszus a 
vasút problémáin ·:,kívül, közúti 
kérdésekkel is fogla'koz.ik. 

A „New York Herald Tribune" 

a koreai vasutasok hősiességéről 
Az Eszakamerikai Egyesült harcról, amelynek nap, mint nap 

Alla,mokban, New Yorkban, meg- tanúi a betolakodó amerikaiak 
jelenő „New York Herald Tri- Koreában. A koreai vasutasok 
bun.e" besz.á,mol arról a hősi hősi munkájáról így ír az újság: 

,.Egyik pilótánlt' a napokban. drámai ?izony�tékot , szer
zett arról, hogyan. képesek a kommun.islak eltun.tetrn egy 
megsemmisítönek uélt l�gitá"}adás nyomait. 1 p�lóla sze: 
mélyesen. vezetett egy tamadast a Vonszantol delre fekvo 
észak-koreai vasútvonal ellen.. A támadás eredményei telje• 
sen. kielégítónek látszottak. A pilóták láthatták, hogy a stnek 
hat mérföldnyire terjedö területen- fel voltak szaggatva. 

H uszon.n.égy órával később a pilóta, ugyan.azon. t_er_ület 
fölött repii.lt A vágányokat az egész vonalon. lwlyreal/tlot
ták! Késöbb

. 
szavahihetö jelentésekböl megközelítő pontos• 

sággal megtudtuk, hogy mi történt. Dgy 16.tszik, a kom:nu
nisták után.pótlásának parancsn.oksaga arra az elgon.dolasra 
jutott, hogy ezen. a szakaszon. bizonyos idön.ként minden. 
valószínűség szerint légitámadások várhatók a vasútvonal 
ellen.. Ezért alagutakban. n.agymen.n.yiségü tartalékvágán.yl 
raktároztak el és mun.kásosztagokat mozgósítottak azonnali 
cselekvésre . . .  Az említett légitámadás után. két kommunista 
osztagot állítottak munkába. Egész éjjel dolgoztak s a fá
következó n.apon. is délig. A második éjszakán., amint a 
pilóta jelentette, a vasútvonal újból megnyílt a közlekedés 
számára • • •  H 

Szakvonal i  vezetők mulasztásai és felelőssége 
az újító mozgalomban 

A vasutas dolgozók ezrei nap
ról napra újabb észszerűsítése
ket és újításokat vezetnek be a 
termelésben a vasúti tervek tel
jesítése érdekében. A nagytö
megű újítások e'bírá'. ása komoly 
feladatok elé állítja a vasút 
különböző szerveit. A feladatok 
elvégzése megköveteli az újjtás 

vonalán az egységes e.lvi ,ra
nyítást, hogy az újitómozgalom 
a� 56/1950. számú kormányren
delet értelmében fejlődjön és a 
javaslatok elbírálása abban 
sz.ell€!Illben történjen. 

Az újítómozgalom fejlődését 
nagymértékben elősegíti 

1/1 .  E. elvi ügyosztály a felelős 
a vasúti főosztályon belül a 
Találmányi Hívat.a! felé. Az 
újítómozgalomnak az 1/1. E. 
ügyosztály által való irányit�sa a természetesen nem gátolhatja és 
nem belolyásoihaitja az egyes 
szakosztályokat az újítások mű
szaki elbírálásában. Az újítási 

a társadalmi birálatok 
javaslatok elbírálásának helyes
ség�rt a műszaki osztályok a 
felelősek.. 

r;:,ndezése, amelyek során a dol
g,ozók hasznos javaslataikkal se
gítik az újításokat el:bíráló szer
veket a meglévő hiányosság0k 
felszámolásában. Ugyanakkor 
birálatuk.ka·l rámutatnak az 
egyes vezetők és újítással fog
la,lkozó dolgozók helytelen mun
kájára, amellyel t,ényegében az 
újítómozgalmat akadályozzák a 
vasút területén. !gy 1 952 szep• 
!ember 18-án az Eszaki Járó
müjavító OV kultúrtermében 
megtarto<tt társadalmi bírálaton 

a járműjavító üzem! válla
latok újítói élesen bírálták 
a vasút felső vezetésében 
meglévő bürokráciát, ame
lyek késleltetik az újítás,ok 
elbírálását, azok bevezeté-

sét. 
De bírálták azokat at dolgozókat 
is, akik személyesked,n.ek mun
kájukban és ezzel fékezik az 
újftómozgoalom fej lödését, mint 
pé:dául a, 7/D. I I. osztályhoz 
tartozó Boda Gyula vagy az 
1/l .  E. osztályhoz tartozó Lu
kács Péter elvtársak. 

A Vasutasok Sziaksze�zeté
nek elnöksége az ügy tisztázá
sára október 3-án meg-beszélés
re hivta össze az érdekelteket, 
így a MAV vezériga,zgatóhelyet
tesét, Somkuti elvtársai, az el
lenőrzési osztály részéről Sáros 
Jenőt és Szilágyi Ferencet, az 
I . szakosztály képviselőjét, Rö
dö11yi Károlyt, az r, 1 .  osztály 
vezetőjét, Kaposr;ári elvtársat, 
a 7. sza,kosztály képviseletében 
Sári elvtársat, valamint ,a vas
úLi föosztály OB-elnökét, S:t!llbó 
elvtársat és Boda Gyula elv
társai, továbbá a Talá!mányi 
Hivatal részéről Szücs Sándor 
elvtársat. 

Az értekezlet folyamán fel
színre kerültek azok a hiányos
ság-ok, amelyek a vasúti főosz
tályon folyó újítási munkát aka
dályozzák.. Megállapítást nyert, 
hogy 

November 30 : 

,,Múzeumok napja" 
November véqt§n lesz 1 50 éve, 

hoqy_ Széchenyi Ferenc "':'eqalapi
totta az elsc5 maqy.ar mu..:eumot: 
a Nemzeti Múzeumot 

A 1 50 éves évforduló napján, 
november 30-án tartjuk meq ha• 
zánkban a múzeumok napját. Ez 
nemcsak a múzeumok Onnepe, 
hanem a látoqaiók rohamosan 
növekvc5 táborának is. A másfél
évszázados évfordulónak, olyan 
alkalomnak kell lennie egyben, 
amely méq szorosabbá teszi a 
múzeumok kapcsol3tait a do'qo
zökkal és sok úJ barátot, aktí
vát szerez a vasutas dofqozók 
klirében, 

Vasutasok! Látoqassátok az 
eqyre épilh5, szépül6 múzeum-1-
i'nkat; .a.7 eqyetemes és nemzeti 
kultúra fetteqvárátl 

A vasgyüjtés sikeréért 

Az év tavaszán megtartott 
fémgyüjtés a :1l<!almáva,I kiemel
kedően szép eredményeket éPtek 
el a józsefvárosi páJy.audvar 
dolgozói: 1 8 '  tonna vas- és 
fémhul ladékot gyűjtöttek ősz· 
sze az á: lomtás terü 'etén. A 
józsefvárosi dolgozók úgy érzik, 
hogy ez a szép eredmény köte
lez. Amikor .azt olvasták a Sza
bad Népben., hogy novemberben 
úja,bb vasgyüj{ési ak�ló kezdö
dik, nyomban népnevelőéMekez
leteken, röpgyüléseken beszé'.lék 
meg a tennivalókat. Nlj-O[C bri
gádot alakítottak, felosztották 
közöttük a gyüjtési területet é5 
részletes tervet dolgoztak ki a 
gyüjlés /e,folytatására. A nyolc 
brigád közü,l kettő if ibrigád. A 
józsefvárosi i f ik ezzel is doku
mentá,)ni a karják, hogy le'.jes 
erejüli1kel csa,tl.akoznak a DISZ 
által kezdeményezett öszi vas
gyüj tési akcióhoz. 

az újítási munka vitelét elö
segítö intézkedések végre
hajtását elmulasztották. 
Nem vonták felelőssé2Te a 

mulasztókat. 
Még rossza!Yb a helyzet .az 1/1. F. 
és a 7. szakosztály területén. 
Ez meg-mutatkozott a,kkor, ami
kor .az értekezlet elején úgy 
nyilatkoztak egyesek, hogy ez a 
vitás kérdés már lezárt dolog, 
el van intézve, de az értekezlet 
folyamán mégis súlyos ellenté
tek kerültek felszínre, amelyek 
nem kis mérté�ben személyi 
ellen!Hből faka,dtak. 

Az értekez.let megáÍl,apította, 
hogy Lukács és Boda elvtarsak 
nag-ymértél<!ben felelösek .azért, 
hogy helytelen magatartásuk 
'ilyen károsan befolyásolta ez 
újítómozgalom fejlődését. Az ér
tekezlet határozati j a1Vaslatot fo. 
gadott el, amelyben felkérik a 
szakszervezet elnökét, hogy te
gyen ja,vaslatot a szakszolg-álat 
felé a két elvtársnak más mun
kakörbe való helyezésére. A ja• 
vaslat alapján 

Személyi ellentétek 
jelentkeztek például Boda Gyu
l a, a 7/D. I I. osztály új ítási cso
portvezetője, vailamint Lukács 
Péter, az 1/1. E. osztály elö
adója között. 

Mindketten tagj.ai pártunknak 
és az elvtársi együttműködés. 
pártunk célkitüzéseinek meg
valósítása helyett 22 ellentéte
ket mélyítették el egymás kö
zött. Nem keresték a megoldást 
a felmerülő nehézségek leküz
désére, hanem az a,datgyüjtése
ket úgy a lkalmazták, hogy azok
kal vajjon kit lehet „kispriccel-
nin. 

Boda és Lukács elvtárs el• 
hanyagolták az újítómoz• 
galom hiányosságainak fel
számolását, ezen keresztlil 
késleltették az újítások el• 
bírálásá.t és ezzel a nép• 
gazdaságnak jelentős mér• 

tékű károkat okoztak. 

A személyi ellentéteket fokoz
ta az a körülmény is, hogy az 
egyes szakosztályok ugy vélték! 
az 1/1 E. elv'![ ü��zlályna,R 
nmcs beleszólása az újitómunka 
vitelébe. Ez a vélemény telje
sen ferde és hamis. Tudni kell 
azt, hogy az újitómozgaloan 
egy,séges irányításáért, az eljá
rások egységes viteléért az 

Boda elvtárs.a! funkciójából 
leváltották és más munka• 
kÖf'be helyezrek, de Lukács 
elvtárs ma is a helyén van. 

Várjuk a feleletet, hogy miért? 
Véleményünk szerint leg-alábl:, 
annyira hibáztatható Lukács 
elvtárs a, mulasztásokban, mint 
a leváltott Boda elvtárs. 

Boda és Lukács esete figyel
meztesse minden dolgozónkat 
arr.a, hogy munkája közben tö
rekedjen a dó elvtársi v iszony 
kialakítására. Ez azonban ne 
menjen a bírálat elfojtására,, el
lenkezőleg, bátran a bírálat és 
önbírála t  szellemében legyen 
építő, hogy segítse a dolgozó
kat a hiányosságok megszünte
tésében. 

l l t  van az ideje, hogy egyes 
S7..akszolgálati vezetők me�rt
sék: az újítómozgalom nagy
mértékben hozzájárul a vasúti 
tervek határidöelőtti teljesítésé
hez, a belső ta•rtalékok felszínre 
hozásához. Eppen ezért kölcsö
nösen támogassák egymást, s 
tudásuk legj avával segítsék az 
újítómozgalom magas sz.invo
naJra emelését a vasúton. 

Szakszervezeti funkcionáriu. 
saínk pe,dit,?• ll'ármil),len munka
terülelen dolgoznak is, tartsák 
fontos feladatukm;k az újító
mozga,lom fejlesztését és har
col1anak keményen és bátran 
minda2okkal szemben, akik az 
újítómozgalmat fejlődésében l?á• 
tolják. 

� �' 
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V. /(uljabko elvtárs, a SZO'l
jetunió Vasu tassza•kszervezete 
Központi Bizottságának elnök
helyettese levélben köszönte meg 
szakszervezetünk elnökségének a 
szov'et vasutasnap alkailmából 
levélben hozzájuk eljuttatott üd
vöz-lelét. 

A szovjet vasut,akon 1 955-ben 
,a kocsiforduló! lega,lább 18  szá. 
zalékkal lerövídíti,k az 1950-es 
évhez visronyHva, a mozdonyok 
napi útja pedig legalább 12 szá
zalékkal lesz hosszabb. 

A továbbiakban arról lr, hogy 
a,rr,a törekszenek, hogy határidő 
előtt fejezzék be t-ervüket és 
csöl<!kentsék 8 kocsik tartózko
dási idejét a pályaudvarokon. 
Elmondja levelében Kuljabko 
elv,társ, hogy a kocsiforduló 
gyorsításáért lolyta,tott harcban 
milyen nagy szerep jut a disz
péc&ereknek. Egy példát hoz fel: 
Szolovjev elvtárs, a leningrád
vityebszki vona lfönökség menet
irányítója a XIX. kongresszus 
előtt sztahanovista őrséget vál· 
la1t és már tíz nap alatt müsza
kán.ak dolgozói 17 neh� rako
mányú szerelvényt állítottak öSz· 
sz.e. amelyek több mint tízezer 
tonna árut száilftottak terven fe,. 
lül. 

/(uljabko elv,társ !�lében be
számol a szovjet vasutasok 
munkájáról. Megirfa többek kö
zött. hogy 1955-re a 35-40 szá
zailékos teherforgalmi növeke
dés van előírva 1950-hez képest. 
Ennek megfelelően mintegy 60 
szá1J3 lékka,I növekszik a máso
dik vágányok üzembehel�zése 
és mintegy négysz.eresen a vil
lamosított vasútak száma. I(özel 
l<!ét és félszer annyi vasútvonal 
épül, mint az 1 946-50. években. 
Az ötéves terv végéig 80 száza
lélQka,I növelik meg az aut{)lll1,a
tikus blokkol ássa! ellátott v.asú,ti 
vonalszakaszok hosszát és 
majdnem két és félszer emelke
di!k az elektromos biztosM be· 
rendezésbe bek'51ött váltók szá
ma. További Jelentős g,épesí,té"- Levele végén Ku/ja,bko elvtárs 
sek törlénne.k a gvrítódombok eredményes ió munkát kívá? 
területén és jelentősen megja- minden magyar vasutasnak �1: 
vítják a tolatómunka irányítá- őszi csúcs.forgalomban, s az UJ 
sára szolgáló rádióösszekölte-

1 
Magyarország sikeres felépité-

tést is. séért vívott harcu,kb,a,n. 

,,A kommunizmus útján" 
címmel nagyszabású kiállítást kual panoráma", amely F ü l ö p  
ren.dezett a Magyar Szovjet Zoltán.n.ak az Operaház /(a.ssuth
Társaság a Nagy Októberi Szo. díjas díszleiteruezöjén.ek tervel 
cia!iSta Forradalom 35. év· szerint készült. A néző elől( ki• 
fordulója aikalmából a Mü· txlrul a Szovjetun.;ó fővárosának 
csarrwkban.. képe, a J(rem,'-el és a Vörös-

A józsefvárosi brigádok no
vember 1 0-én kei,di,k a vas
gyüjtést és megfogadták, hogy 
20-ig a pályaudvar területén ta
lá lható mindenféle vas- és fém
hulladekot össregyüjtenek. 

térrel az előtérben., ahogyan. tJ 

Az e!ső terem a Volga-Don.- Moszkva-szálló tizedik emeleté
csatorn.a építését és müködését ről látható. 
mutatja be, látható a kiállításon. A kommunizmus építőin.ek 
élethű modellen. az ural-ku.z- boldof!, vidám életét óemutat4 
n.yecki kombin.át működés(:, A 

I 
kiállít� nézzék meg_ vasuta,; 

kiállítás csúcsponflja a ,,Mosz- dolgozotn.k valamennyien. 



Kereskedelmi dolgozók l Az őszi forgalom sikeréhez iáruliunk h ozzá 

a kocsik egyenletes megrakásával, ezzel elkerüliük a kocsiácsorgást l 

Hogyan lett élüzem a Józsefvárosi Pályafenntartási Főnökség 
Orömtöl sugárzó teJkin!etekkel 

talál kozurrk a Józ,;efváros.i Pá· 
1 yafonntar'tási Főnók.ségen. • Az 
öröm kifejezésébe nem kis busz• 
keség is vegyül. Hogyis.ne! El· 
üzem lett a Józsefvárosi Pálya
feMiartási Főnökség! Szép ün• 
nepség keretében ke-rülJ sc_r �z 
élüzem-jelvény és a zaszlo at• 
adás.ára. Utána a visszaemlé• 
kezés hold� izgalmáv.al mood
já,k el a do1gozók, hog)'3n ér· 
ték el az élüzemszinteL 

$ZOl'DS egyllttm11todésse1 

a tervteljesltésárt 

• 'A barmadilk negy,!dév ered· 
ményei a munlkaverseny helyes 
vitelével és a különböző moz• 
galmak valamennyi ágának len
düffetes alkalmazásával hón.ap
ró! hónapra növekedtek. A loko-
1,atos emelkedést a pár! és a 
szakszervezet támogatásával, út
mutatásával, helyes bírálataival 
érték el. A szakaswk dolgozói, 
elömunlkásai és műszaki vezetői 
swrosan együttmílködtek a, párt
és sz'lllk.szervezeti veretőkkel, al• 
kalmazták a szovjet és magyar 
mUI1kamódszereket, ez tette le· 
hetóvé, hogy a hetedik hónap· 
ban 123, a nyolcadikban 124, 
a ki:encedtk hónap-ban pedig 
128 százalékira, teljesítették a 
tervet. A teljesítménybérben 
végzett órák száma ebben az 
időszakban 90--89-90 száza
lélk volt. A teljesltmények fo
kozatos emelkedése mel·!ett nagy 
súlyt helyez-tek -a minőségi mun
kára. A jó eredmények csak 
úgy születhettek me.g, hogy a 
páiyamesteri szakaswkon meg· 
tart(ll!t termelési értekezleteken 
a dol1<02ók m/ndtm alkalammal 
feUárták a hibákat, megkeresték 
a hiányosságok, lemaradások 
okait és azok orvoslását is. Rá• 
mutafü-k például, hogy a mai
gaséplrményi sza:kaszon arány· 
lae- kevés a, teljesítmMybérben 
e/számolt 611ák száma. Ezen ; de
igfones �ségidök le'l-vételével 
segLtetlek. 

Nincs 110 szazalétoo 

aluU ta/jesitJaéllJ. 

A NeijodO"V-mozgalom alkal
mazásánál le1ü:viz:sgáltá:k a 
tervlelbontásokat és megállapl· 
totlák, hogy e.gyes pályamesteri 
szakaszokon a feszitett száz31-
lékkal való tervezéseket és e!ő· 
irányzott órákat nem vették fi• 
gyelembe, ennek követlkeztében 
e�eknél a szakaszokná1l Jemara
das mutatkozik. Fokozott el'.a1-
ő�5e'I. és !ervlelülvizsgálattal, 
musza�1 �g1tség adásáva-1 meg· 
m�taiták_ a tervkészítés helyes módszerei s leg,közelebb ezek 
a hiányooságdk mM nem jeloot
k�ztek. A hooszúdejárati felajá11-
lasoknál, a RáJkosi e!vtársnak 
tett log�dalom teljesítésére, az 
oszi csucsforga!om si:keres le
b�yolítására az „500 kilométeres mozgafomra, a vasutas 
napra, az �lkotmány ünnepére, 
a. d?lgozok 98 százaléka tett 
val12last. Az „ötszáza.s"-moz
g�'.o�oan •. a vágányuíras mun· 
kaknal eloirányzoLt órák szá· 
"'!át 9.8 százalékkal csöl<kentet. 1<:k. A von,�lhálózat területén a 
�11fonn�arlasi és viHamosítási 
�pttkezéseknél alkalmazott lassú J�l�ken kívül az idei�'.enes las• suJeleiket is megszünteltték. A s�t-ahanov2sták, élenjáró dolgo
zok, a muszaki vezetők, a Rő• 
der-mozga·lom alkalmazásával 

álhndóan segítették és pafro
nálták munkatársaikat. !gy el 
tudták érni, hogy a harmadik 
negyedévben egyetlen dolgozó
nak sem volt 1 10 százalékon 
aluli teljesítménye. 

A niii dolgozók is élenjámat 

s'llln1et. Vezetője Torma Ernő 
főpályamester. Eredményeit jó 
tervlelbontáss.al, a muni<a jó 
megszervezésével, valamint a 
szovjet és a magyar módszerek 
helyes a,lka'lm.azásáva·l érte el. 
Baki István XIX. szakasza 
ebben .a negyedévben másodi,k 
lett. Kitílnt csapa.tában J(alo-

Különösen biiszkék az új él. csai István előmunkás, a ki ered
iizem dolgozói arra, hogy a női ményesen a lkalmazta a Rő· 
dolgozók is élenjárnak a terme· der- és a Deák-mozgalmat é,; a 
lésben és jó munkájukkal bizo· tervet napokra fe.:bontotta. 
nyitották be, hogy megértették A mag-asépítményi szakaszok 
mHven feladatok vámak rájuk k6zött Rákoson az V. fel
az ötéves terv építésében. Kü•'.ö· építményi szakasz tant ki 
nösen kalilnt Hrencsár Mária Laczkó László fÓ!)ályamester 
elörnunkásnő, a·ki  a vasutasnap vezetésével. Az első szaikaszon 
alkalmával megkapta a Köztár• Zavarkó Ba'.ázs előmunkás Szi
sasági Erdemrend harmadik lo· /ágyi Irén elömun•kás a x.' sza
kouúát. A XV. páiyamesteri sza;· kaszon, Gyebnár Erzsébet, a 
kaszon négy női dolgozót szia- XXI. szakaszon, Adám Katalin 
hanavisfa oki!evé!leol fünletteok ki. végzett jó munkát. Ki!ünt még 

Hiányosságok elsősorban a az I. szakasz dolgozói közül 
távolaM>i pályamesteri szaka• Kovács II .  János, a IX. szaka· 
szakon és magas,építésoi su,ka· szon 9-Kovács László, a X. 
szokon fordulr\ak elő. A hibák szakaszon Molnár András se· 
abból adódtak, hogy a vezető gl!dmunkás. A müszakia•k közül 
pá!yamester nem vette kezébe a Szücs László müsza,ki főtiszt, és 
szocialista munkaverseny irányí- Domokos Rudolf fömérnók vég· 
tását, hanem beosztottjaira biz- zett példaadó munkát. Va!a
ta. Oktartó és nevelő munkával mennyien jutalma,! is ka,ptak. 
slkerült elérni, hogy ezek a pá· összesen 56 dolgozó részesüd t 
l yamesterek elsajátították a pénzjuta,!omban, 1 7.800 forin
munkaversenyszervezést és ma• tot osztottak ki jutalmazásukra. 
guk vettek kézbe annak irányí· A Józsefvárosi Pály,alennlar· 
tásá,t. I lyen módon sikerült a tási Főnökség dolgozói nem 
munkaversenyt kiszé/esíteniök a ka-ma'k megállni a h.armadik 
és fellendíleniök. negyedévben elért eredményeik-

A páli,amesteri szakaszok l<ö· né!, a IV. negyedévben tovább 
zött5 ve.senyben a IX. fe1épit- akarják lej lesz,teni azokat és 
ményi eza4casz lett az e!ső. Hét 

I 
meg akarják tartani az élüzem 

hónapja tarTtja az Né/szakasz"- címet. 

November 7-i vállalásuk elvégzésével 
túlteljesítették 1952. évi tervüket 
A szegedi fűtőház do'l,gozói 

mun,ltafel ajánlásainál me,gmu· 
tatkoz':k a s:reretet, melyet a va
s.utaa dolgozók ére2j_nek a hős 
s:wvjet nép iránt. Megfogad· 
tá,k, hojry az eddiginél otöl>b és 
jol>b munkával ünn�Hk no
vember 7-ét. A harma<Nk ne· 
�dévben 751 torma 62enet ta· 
ka-ritotttak meg, sreptember hó-
11.apl>an pecliiia 149 ezer tonna 
túlsúiyt k>vábbítottak. 

A mozdonyjav!tó mühely dol
R'OZÓi sem m.aradnak el \ervfrk 
teljesítésében, jel-cnleg átlago· 
san 1 20 százalékra teljesítik elő
jrányutukat. Kovács Pál no· 
vember 7-ére váll ai'.ta, hogy 
te! jesíl1111ény;ét 148 sz.á�alékra 
emell ,  Helyes munk,ameis-z�rve
z.éssel már 1 53 sz.áza·l,8k telje· 
6ítményt ért el. 

A vállalások teljes!lése"ben., az 
a dott szó betartásáért folyó 
harcban példamutató munkát 
v�eztek a loocsifavftó műhely 
dol,R"o7.Ói. November 7-ére vál· 
lalták évj \ervük befejezését. 
Szavukat betartották. jóvat a 
h.atáridő előtt 

október 18-in a vállalt ha
táridő eló'llt 19 nap pa 1 befe
jezték erevi 1ervülcet és 
utána vállalták, hogy a 
nagy évforduló tiszteletére 
befeJezi'l< januári tervüket 

is. 
Ebben az eredményes harcban 
a _mü�ly hét sztahanovi6lája a 
Röder"IOOzgalom keretiében pa't· 
ronál ást vállalt gyengeöben 
teljesí,lő társai felett. Bite 
Mihály lakatos Farkas László 
iljúmunkásnak adta át munka· 
módszerét s e:iá!� teljes!lmé-

nye rövid idő a:att 98 százai ék· 
ról 161 százalékra emelkedett. 
Kovács Mihály mUvezető taná
csaival, helyes mutllkamegszer· 
vezooé\(el s�ítj a dolgozókat 
vá l l a l ása ik  teljesítésében. A 
műhelyben kezdeményezésére 
minden dolgozó csatlakozott 
a tízperces mozgalomhoz. En· 
nek nyomán minden dolgmó a 
munka meg-kezdooe elótl n� 
.gyedórával megjelen;k munka· 
he'.yén és g,ondosan elókészül 
a napi munka elvégresére. 

A másod'ik vasutasnap óta 
naponta tiz· tizenöt kocsit javita
nak ki anéllkül. hOf('V azokat a 
jaoVító műhelybe kellene von· 
ta tni. !gy az áruval megrakoft 
koosikat nem kell lcisorolni a 
vonatból, n<m1 kiésleltetik a vo
n-a,1ot, biztosítják az áru gyors 
továbbításá'c. 

A lül<Tház d'ol goz6i versenyre 
hívták a békéscsabai füt5ház 
do'.R'()z6it. Ebben a versenyben 
a szegediek járnak élen. de 
nem messze ma ra-dnaJc el t.,,'>. 
lük a csabaiak. Most az a lel · 
adat, h0!1')' tovább szilárdítsuk 
a munkafegyelmet, széle íl jük 
a nevelőmunká't. Nem szaba,d 
elnlordulni olyan s7JEÍITT'enteljes 
d'Olognak, mint ami az elmú!! 
negyedévben történt: Szegeden 
l�ttq. Békéscsabán négy ITl'O'L· 
dony marrad!t fekve legyelmezet
le11ség következ�ében. A gyen
gébb tel iesÍ!ök pedie kövessék 
az élenjárók pé.Jdáját és közös 
erővel harcoljanak az a,dott szó 
bet.artásáért. 

Földvári Lajos 

e,regedi tudósító 

MŰSZAKI OKTATÓINK NÉPSZERŰSÍT IK  
A SZOVJET MUNKAMÓDSZEREKET 

A vasút olyan gépezet, ahol mel. A várható szénmeglaka. hetö ;elz6ket, kés6bb pet!it! 
m:ntlen összelüg,g s a, leglkisebb rítás enn,ek a módszernek se• lehetö!eg min.den oktaióte-
osavar is fontos az egész szer· gítségével évi tízezer tonna. A remben. 
kezel szempontjál>ól. I lyen Ion• gazdaságos tüzeléssel a f<ŐZ• - A dolgozók minden al· 
tos csavar a ha,tia,lmas vasút• nyomás állandóbb lesz és a kalommal politikai oktatás• 
üzem gépezetében a mÍÍJS'zaki ét vonalial nagyobb sebességet ban is részesülnek, hogy min• 
telmiség, amelynek jó vagy rossz lehet elémi. dennapi munkájukat jó pori-
munkája sokszor dönti el A mozdonyszemélyzet tikai tartalommal tudják me� 
egész szo�.gálati áj?a•k működésé:. forgalmi ismereteinek ébren. tölleni. Az oktatás keretében 
Igy például a mozdonyszemély- tartása és fokozása érdekében nemcsak az általános problé. 
zet munkáját bizonyos :nérték:i.g külörüis súlyt helyezünk a mák, hanem az idö.szeríl kér-
a.z. határozza meg, hogyan ,;e. rendszeres forgalmi oktatás- dések is megbeszélésre ke-
g1trk azok a műszaki érte:rmisé- ra és az idöszakos vizsgázta- rülnek. A müszak,i oktatók 
giek, aki•knek feladata az okta- tásra. A forgalmi oktatásnál ma már mindszorosabbra fíl· 
tás, a továhbk,é,pzés. arra törekszünk, min-él több zik kapcsolatukat a fizikai dol. 

A mozdonyszemél yzet kiiképz,é. szemléltető eszközt alkalmaz. gozókkal és nemcsak tanít• 
se Székely József, az 1/7 A-osz• zun.k. Szolnokon, a Hámán ják öket, hanem ma.guk is ta-
tály oktalá,s,i felelősének kezé- Kató fűtőházban és a dombó- nulnak az ő tapasztalataikból. 
ben összpontosul. Az i,ga,zgató- vári fűtőházban ma már mo- !gy segítik eló kőzös erővel 
sági oktatási felelösökön keresz. dern fényje/zökkel felszerelt a feladatok megoldását, az 

lül ő irányítja azcikat a tanlolya- oktatóterinünk van. Legköze. őszi csúcsforgalom sikeres /e-
moka.t, ameli•eken a mozdonysze- leb'b a miskolci oktatóterem- bonyolítását, a szocialista vas• 
mé!yzet kiképzése lolyi•k, vala• ben szereljük fel a működtet• út megteremtését. 
mia•t az! az idöszakos oktatást, --------------------------
amel ynek cé:.ja a, szakmai is-

, 
,. , 

mere/ek fe!frissi/ése, kibővíJé- Á ,.,SZOCIALIST A VASUTERT" 
se. Az időszakos okt.atás hozzá· 
segíti a mozdonyszemélyewtet a Bm' A' LATA NYOMAB' AN mindenn.api szakmai gyakorla:-
1J.an lelmerü'.ő kérdések megol. 
dásáihoz, ezé!'! közvetlen kapcso
latban áll az öszi forgalom sike· 
res /ebon.110/Uásával. 

Székely József oktatásd re:elós 
a következőként nyuj'c rövid be· 
tekintést ebbe a munkába: 

Lapunk október 20-l számában ,,Miért késik a vona,N!lemz...&. 
sek felvételének egyszerílsitilsPt elősegítö újítást javaslat elbíró
lása" című cikkünkben bírálatot gyakoroltunk a Vasúti Föosztá."!J 
8. osztályának. újítást felelősével szemben. Er•e ka.pN,.k a követ• 
kew levelet: 

- Az idós.zakos oktatásban., Iá:, !�j;'t"�1•���1�
at 

':.,°:� 
ami a fűtöhazi oktatótermek• Indulása óta kemény harcban 
ben naponta folyik, jelenJog állunk a .mozq<1lmat q,átló hibák• 
az őszi forgalom sikere érrle- 1 

kal, a bUrokr�clával, a hibák 

kében az 500 kilométeres �s =tn. �i��fg
d

!lér�
1 1
".,��t 

a 2000 tonnás mozgalom elő· nyeink, tapasztalataink azt bizo
mozdíiására helyezzük a súlqt. nyitják, hoqy ezt a harcot a hl-

hó 2-án tárqyalta a javaslaitot. A 
vonatkozó kladmánytervezet 
szeptember hó 5-én kelt és szep. 
tember hó 8•án lett postázva, 
melyet a szeqecfi lqazgatósáq 
Tervosztálya szeptember hó 
1 0-én vett kézhez. Az újító azon
ban csal< októbe· 1 7-én délután 
kapta kézhez az elblrálás ered
ményét, de akkor Is csak úqy, 
hoqy a 1 1 1. osztály újitásl meq. 
b:zottja emelte ki a kladmányo
kat a Tervosztá iyon és kéZbesl. 
tietto azokat. 

Olyan új mtmkamódszerekra �� :it
t
;-m!��i:;

á
��f�•á:a 1 

h
f!�!t 

igyekszünk megtanítani a mOZ• a Jeqeredrnényesebben meqvlvnl. 
donyszemélyzetet, amelyek ré- A birál.lt, a hl_bál< fe'tárása. a 

vén e!érheti a /eleme!/ sebes- mozq•,lmat qátlo akadályok fel• 

séget és sikerrel vállalhatja ���•�nk
l:rdHI, viszi el&-e 

irán��onalok továbbítását. Az c,...rhátl elvtár, foqos blrálata ok(aiasl anY_ag legn;agyobb r�- súlyos m u lasztásokra h lvta fel 
szel a szov1et szaktfottalombol fiqyelmUnket fq,y elérte cél fát 
merítjiik. A „Gudok" című vas- e'<'lre vitte ü.Jftási mozqalmunk 

A 9, szakosztály saját vonalán 
a mufa<S-Ztást a leqs�iqorúbban 
torolta m,,q, Az igazg atóság 1 1 1.  
osztály vezetéllt felel6sségre von• 
tul< és a leqszlqorúbban meq
bOntettük, é5 a Tervosztályban a 
kézbesftést e•hanyaqoló dolqozó 
fele16sségrevonására az lgazqa
tósá<J vezetóJének figyelmét fel• 
hivtuk. 

úti napilap vontatási v01UJt• llqyét. 
kozású cikkeü is felhasználjuk Né!ZZak meq tehl.t, ffll 1s t&r· 

Mnt Tóth Ferenc elvtárs j.avas-. 
latával7 A Javaslatot az úl ltó 

az oktatásban. A szovjet iro
dalom alapján vezettük be a 
Lunyini- és a S:w!ojov-féle el
járás tanítását, aminek az a 
c,élja, hogy a mo?dony „m,>
sástól-mosásig" fusson és ja· 
vitásak miatt ne essen ki for· 
dulójából. Különi5s súlyt he
lyezünk arra, hogy a mozdony 
,,ütöerei'', a kazán, a gépezet, 
a fíl1őmű és a légfékberende· 
zés működésének /egapróléko. 
sabb rendellenességei se ma
radjanak rejtve a mozdonyve• 
zetö előtt s azoka,/ nyomban 
jelentkezésük után lehetőleg 
saját maga tudja orvosolni. 

- A fütök a tüzeléstechnika 
újabb, legcélszerűbb módsze
reit sajá.líthaiják el az idósza... 
kos oktatásban. A mi olda/áf,1 
munkó.n.k n(l'Omán terjedt el az 
„egylapáios tüzelés" szovjet 
módszere. Ezt a módszert 
1950-ben vezettük be és ép· 
pen a rendszeres oktatás kö• 
vetkeziében ma már füióink· 
nek körülbelül 30-35 száza• 
Léka alkalmazza. A módszer 
lényege, hogy a fűtő minden 

egyes rádobás után becsukja 
a tüzelöajtót. Ezzel e!éri a 
h6v�sZleség csökkenését, mert 
kevesebb hideg levegő áramlik 
a tűzszekrénybe, hiszen a 
tüzelóajJó r6videbb ideig tlafl 
nyitva. Ugyanakkor csökkenti 
a kazán dilatációs mozgásait 
és a szén jobb elégetését biz· 
tosí.tja. Ez azt jelen.ti, hogy ke. 
vesebb szénnel több gözi /er• 

málus hó 9.4n nyujtotta be. az Fen!lekb<'ll ké'séqtelenlll meq
azonban csak Június hó 27-én állapltható. hoqy súlyos mulasz• 
érkezett bR sz-kosztá(yunkl;loz, tások történtek, mel yeket a Jo

a szeqedl lquqatósáq I II osztA- gos birálat kapcsán meqszlln.let,, 
lyának hibájából a javas·lat be• ttlnk, a kritika tehát Ismét 
nyujtása után 50 nap múlva. , el<'lbbre vitte mozqalmunkat. Fi• 

Szakosztá!yunkból szal<vélemé- qyelmllnket továbbra 1s mun• 
nyezve 3 nap múlva, júllus 1 -én kánk fogyatékosságainak meq

a 9. A'. osztályba kerlltt a Javas- szllntetésére fogjuk összpontosl• 
lat, honnan többszöri sUrqehb el- tani, melyhez kérjllk az alulról 
lené..., csal< auqusztus hó 2 2-6n Jövő bírálat seqltőkész.s"1ét. lqy 
érkezet,t meq, tehát 52 nap a hibák kiküszöbölésével qya• 
múlva. A Javaslat frdemi eiblrá- rapodni foq a forqalml szak. 
lását a 8. A, osztály auqusztus szolqálat vonalán az llHtók tii,. 
hó 22-t61 auqusztus hó 30-lq vé- bora. 
q.ezte el, tehát 8 n,ap alatt, majd CSOKf ANTAL 
úJitá.sl bizotts.áqu_n_k __ s_z_e_p_tem_be_r ______ ,;_a_

. _úiltási meqblzott. 

A versenytáblán ne csak a magas százalékokat közöljék 
November 7-ét többek között 

azzal is ünnepeltük, hogy ne
gyedik negyedévi tervünk túl
teljesitésére törekszünk. Ezért 
különös gon<ldal és jó po!itik.ai 
felvi lágosító munkával igyekez· 
tünk elérni, hogy minden egyes 
száz százalékon alul do! gozó 
munkatársunk elérje, va,gy leg
alább ls megközelítse a száz· 
százalékoo Leljesítményl. !gy 
pé'.dáuI Marton István munka: 
módszerátadásunkkal 70-ről 100 
száza'.ékra, Turcsányi Ferenc 
eszterg-ályos pedig 67-ről 99.5 
százalékra emelte 'teljesítményét. 

Javasolom, hogy a jövőben 
necsak a magas százalékot írjuk 
fel a versenytáblára, hanem dí• 
csérjük meg az alacsony szá• 
zalékot kijavító társainkat is_ 
Ezeknek a do!g-ozóknak nagyon 
iól esne, ha elismernék szorg-al• 
mukat, s igen serkentően hatna 
további munkájukra, mert lá't• 
nák, hogy azonnal felfigyelnek 
munka tel jesítményükre. 

Szabó Mihály, 

.a Landler Müvek 
VIII. osztá!yának 

sztahanovista esztergályosa 

AKIK ÉLENJÁRNAK AZ ŐSZI VERSENYBEN 

llán Sándorné Doroq a1fcmás tervhlvala
�

lnoka. A sz:állltt.ató felekkel 6 a vo-11 tervmeqblzottakl<at való 
5 a,:oros llmuködésével e'érte, hoqy a havi ��rou-1 tervet f 03, az trányvonattaf 

;;;...,
6bbltandó tonnatervet 1 1 7  su.za telJeslt

::.... r�tertála, 111rz: 

Kozma lstv,n II mo%tlonyvez:et6 és Farka� Györqy, a pt,esl rakodási f6-
brlqádJa , a tervhez vfszonyltva 20. 1  

1 

nökséq '1!!!_nkásbrlq.ádjának vezet<'lJe. 

&úzaolék uenet takarllott meg a Briqádjával, a munka Jó meqszervez6-

sz.lizel<0qytonna kllom6tertervllket ' f 92 sével és munkaldejUI< teljes klhauná

száza l6kra telJesl-61<. Szolqálatukban lásával ór.....,t 27 máz:s;a árut moz• 

a menetld6 betart.lis.linál a leqJobb dltottak, foqlalkoztatasi fokuk 64 aú-
•ecl..-wt 6rt6k el. zalék. 

K6rl István, a Budapest-Keleti fut6ház 
jelvélnnyel kltllntetett sztahanovista 
mozdonylakatosa. A kötelező munkald6 
mellett a minóséqf munka flqyelembe
v6tel1'vel. munkájának Jd „eqszervezé-
16vel 2 1 3  százal6k átlaqteljesltményt ért 

eL Pontértéke Ö5SUHn 213. 

Sipos Rudolf, Veszprém.kDis<'l állomá.1 
qócpontl árulrányltóJa és brlqádJa az 
lrányvonattal továbbltott tonnatervaket 148, a tehervonatol( menetre,,dsz:er-intl !ndltását 99, .a ki- és berakási eqyséq. 1d6t pedlq ! 53_ �zázalékra te!Jesltettélc. 

Ponterlékílk öss.z.esen 37. 
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Az uÖfszázasu -m�zgalom a mérlegen 
M otsdz!dlométer'5 moz• 

ca;om az &zl forgalom siloe:res. 
lebonyolításának l�gtialásosa.bb 
eszköze. M.iért? Mert növel i  a 
gépek ha.szonfu!áskilomé!erének 
&támát, mert meg,követeli a 
mozdonyok iohb kihasználását, 
,i,éldaszerü karbantartását, a 
1Sz.o!gálati ágak szoros együtt
lll'lűh-ödését, 

A mintegv Mrom �wel ez
�lőtt ffieJ<indult 500 km-es moz
galom grermekbeteg„égekkel 
küsz1'ödött. föbája az volt, hogy 
abban - a Szovjetunióban be
ivált (!'Yakorlattól eltérően 
6zemély- ·és gyocsvona tok is 
részt vettek IS lezsugorodott i; 
vontatás mozga)mává. A teher
,·onatok mozgalmát ez é,·ben a 
Szovjetunióban járt magyar 
va,rntasküldöttség kint szerzel! 
tapas.ztalaiai nyomán álszervez-
1ék. Az átszervezés folytán ma 
már csak a ·tehervonatok vesz
nek részt a mozgalomban. A 
vonfatás azonban továbbra is 
&aiá! jának kénytelen iek.int-eni 
ezt a ilai?Y forradalmi mozgal
mat. · 

Vannak eredmények. Az 500-as 
mozgalomban részvevö mozdo-
111yok haszonfutáskllométer szs
ma megnövekedett. Az úi iászer
'Vezés után 1 25 kilométerről 
1 42-re, majd 1 62-re és végül 1 80 
kilométerre emeHredebt az 500·as 
mozdonyok na(li baszonfutáski-
11.ométer száma. 

Euk szerirrt 4dd nit hiszi, 
l,ogy a,z 500-as mozgalom kö
rül minden rendben van - !é
ved. Nincs minden rendben. 
Csak az van rendben, hogy be
bizonyosodott ennek a mozga
icxnnak óriási jelenióség-e. Míg 
a Szovjetunióban az 500-asok 
mozgalma a vasutas mozgalmak 
d-;özött az  eLső helyen -áll, dicsö
iség- övezi az abban részvevőket, 
nálunk a hffiák tömegével bir
tózunk. Mik ezek a hibák? 

Az ingadozo 25 százalék 

fordulóját vagy egyszer, wt 
egyszer sem. Másutt is volt ilyen 
e,;et. 

A menetirányítók 
köz�mbössége 

Nemcsak a vontatásnál \'an 
h'ba. Korántsem. Míg a Szoviet
unióban a menetirányitók az 
elörelendítői az 500-as mozga-

lomo11�1!G, addig ná'unk 3J menet
irányítók keYés kivétellel azt 
,sem tudják, rnelyi,k vonatot to
vábbítja öits2iázas gép. Október 
6-án például a menetirányitók 
három mozdonvt berendel te]; 
Tapolcáról Pu1Sztaszabolcsra 
üres K szerelvényekért. Gép
menetben jöttek a mozdonyok, 
holott vonatot hozhatott volna 
mind a három. 

Lassujelek 
es vágányzárak 

Sok a, l assújel és a vágány
zár. A m is,..olc-b.�ln'f-é\•ei vona-

Ion Sajóka<ta-Putnolk között 5 
kilométeres lassújel van. A hat
van-szolnoki vc,na,on Jász.fény-

szaru bejáratánál szin1én 5 kilo
Jlléteres lassúiel e-.átolja a me
netrend.szerinti köi,lekedés!. 
Tüskevár és Devecser között 10  
kilométeres. Herend-Szentgál 
közölt 10 ki lométeres stb. ,\\eg• 
lepetésszerüen \öbbórás vágánv
z.irak bénítják a forgalmat az 
ország különböző területén. Pe
dig a pá lyafenntartási dolgozók 
i,s csatlakoztak az ötszázkilomé
teres mozgalomhoz és fog-adal
mat tettek arra, hogy meg
,szünte!ik a 25 kilométernél ala
csonyabb lassúielel<et és ú gy 
tartják karban a pálvát, hogy- a 
, ágányzáras munká.kat a mini
mumra <:.>ökkentik. 

A megoldás 

1'\i a tenni\·aló? El kell érni, 
hogy a tehervonatok menetrertd· 
sz.,rinti közlekedese megjavul-

ion. A menetiránvitók élenjáró 
ha•rcosai legyenek az 500-�s 
mozgalomnak, a legjobban kar
bantartott g-épek és a legiohb 
mozdonvvezetők legyenek az öt
százasok A ii:ondo,s elöértesi .é
sek. a kiraká.sok meggyorsítása. 
a las6újelek eltüntetése mind 
szerves tartozéka annak, hogy 
hazánkban is betöl thesse az öt
százas mozg-alom ad a szere
pet, amire hivatott. segítse az 
őszi na1<v szállílá1Sok lebonyo'í
tását, a Rákosi elvtár,;,nak t�t! 
fogadalom maradéktalan vég,.,. 
hajrá>át. 

Elsósortan a-z. hou a reher-
'\'ona!oknalk mindössze 30 száza, A Nyugati-pályaudvar állo
léka indul menet.rend szerint és mási ku:túrcsoportja november 

darabot tanult be a versenyre: 
a „Boszorkán11fá11c" cimü 1'o
reai fárgvú darabot. amely az 
amenka1 imperialisták bakté
ril'ITtháború jánat- a ja&Sá2át 
mutatja be. a, más'k a uSári 
nhu és q �q/i(<(la" cí,mü r1n
fe:vo,iisos, ·ame,v mint a 
címe is mutetja, a babona· e:
len küzd. A darabok ki,·á'asz
lása, aL énekkar szép számai 
és a, !ánceg-yüttes máris biz· 
!a(ó munkája jól 6zolgá '. ia  a 
vers.env e:ökészületeinek e1<v;k 
fö célját, a k,u '. lurál,ö;; tömegi:-:ieve
,ést és a ku:túragitációt. emel
lett a mfü,or szórakoztató is. A 
csoport munHját azonban to· 
vább kel i  javitani, ho!!'V a ver
senven sikerrel vehesse, roozt 
és eredménvesen tö:the6se be 
feladatát az á l 'omáson. 

25 százaléka ér1reiili � közü
iük rendesen. Tehát a tehervo
natok 25 százalékára ,felépíthető 
az 500-a15 mozgalom? Nem, mert 
ez a 25 százalék i6 változik, 
mi11dig más és más vonat-Ok ér
lkez�k • menetrendnek me.gi-;;
folöen. 

Fekvemaradt 
500-as gépek 

Az álszerveres során biztosí
tani kellett a muszaki · feltétele
i.el Ez nem történt me.g. Nem 
a le1<jobban karbantanott g-é
pek az 500-asok. Van erre példa 
élég. Október 2-ál[) az 1 778-315 vo-

nat gépe fel,,...-e ínMadt, dklóber 
S-én a 4 1 1 . 1 56-os mozdony vált 
szolirálatképlelenné. A1- elmult 
időben Gyomán, Mezötúro11, 
Tégláson, Ki1Sújszálláson szin
tén 500-as gépek maradtak re:-
ve. Jánosi László péosi moz
donyvezető október 5-én elhagy
ta a irép jobboldali lövettyüzár
anyáiát, ma,j,d a baloldalit és 
fekrve ma,raclt szép 328,658-as 
600-3151 m�oa1yával. 

(<ép a mozdonyfordulóról 

ó-án a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom tisz'eletére ren
dezett ünnepségen mutatta be 
műsorát, ame'lyet résztvesz a 
1 1 .  ország<>s �ullúrv�senyen. 

A műsort rövid idö alatt, 
kedvezőt en körülmények közö'.t 
á l ' ítolták Ö&sze és tanulták be. 
A 'yugaliban hosszú ideig szü: 
netel t a kulturmunka. Szabo 
István kultúrfelelős tejesen el
hanyagolta fe'ada.'át és 

egy hónappal ezelőtt mér 
is-emmi jel nem mutatta, 
hogy az ,ái ,om ásial< részt 
akarnának venni a kulwr• 

verseoyen. 
A kul:túrfelel&.t elkedvetlení

tette, hogy a szolgálati vezetők 
nem biztositoltak elég szabad· 
dőt a gárda tagiainak a pró· 

bákhoz és a kultúrterem nem 
állt mindig rendelkezésre. Persze 
ez nem me11ti mulasztását. mert 
amikor az újonnan választott 
üzemi bizottság l átta a kulfúr
munka halódását, a párl<;zer
vezet segítségével élefrekelte!te 
a kultúrgárdál. egy hónappal 
ezelőtt megindította a munkát 
és ha nehezen is, elkezdődhetett 
d felkészülés a versenyre, ami a 
körülményekhez képes.t sikerrel 
járt. 

A lel!'iooban míiködó részleg, 
az énekkar munkájában tulaj
donképpen nem volt semmi zök
kenő. Ez a kipróbált, össze· 
szokott, lelke/S együttes rend· 
szeresen meg-tartotta próbáit. 
Annál nehezebben ment a szín

Lege'.öször is sürgősen be ke!J 
ne\'ezni a versenvbe, mert a 
sebtében me1rinditott előkészü
letek zűrzavarában 

mindeddig elmulasztották ne· 
vezésül<et beküldeni, holott 

a határidií már lejárt. 

A fejlődést elősegítő másik 
íontoo teendő az állomási tömb 
többi ku l:úrcsoportjával, a mii· 
szaki kOC6ihivalal két cooportjá
val,  a szertár és az osztáh
mér,ökségi J..u'túrcsopor!tal , aló 
együt-bmüködés m.igteremtése. 

November 1 3-16-án terül sor 

az Első Békekölcsön harmadik 

nyeremény- és második tö ·fesztéses 

hú?ására 
játszó csoport működésének A sorsolást Debrecenben. ta.-f
megindí!á:;a. A l\1ugati-pálya- ják és 95.200 n11ereményt htl� 
udva,r szük kullúrtenne ál lan- 11ak ki, kö;:el 40 millió forint 
dóan zsúfolt, mert az értekezle· értékben. Ugyan.akkor 57.200 
tek. gyűlései< Jegnagyoob része darab sorsjegyet sorsolnak ki 
is itt folyik le. eze.nkívül a mü- törlesztésként a sorsjegy név
sza-ki kocsihivatal és a s1-ertár értékében. 
kultúrcsoportja is iilt tartja üzemeink ,:rondi:,sk()djanak ar
kultúrpróbáit. Az á l lomási szín- ró!. lwg11 a sorsolási tanács· 

Menf!ink tovább. A mozdony- iátszók tehát C6ak ritkán jutot- adók jól működienrk és ha,z
fordulól<at egyes fíitöház;ak nem tak hozzá, hozy színpadon pró- ná/ják fel munkájukban eddigi 
tarlják be. Tíz napot vettek vizs-

bálhassanak. A kereskedelmi fő· tapa.sztalataikat. 
�álat alá az ötszázas mozdony- t tó t 'b f , t t A c•asutas dolgozók is Mf<Y 
foNiulót illetően. Az  eredmény nökség ok a · erme en 

° 

y a · örömmel és lelkesedéssel vtir-
d t . t • · lak próbát, persze ezt sem ve- J . d lesújtó. A bu ape.s i_ 1gazga osaj!" 

llették mindi ." igén"be, amikor ják a sorsolá.,t, liszen mm en 
területén az  öoozazas fordulol "' ' eddigi húzásnál tíz- és tízezer 
vizsgálva me1<állapítottá-k, hogy szerették volna. va,Su/as ,1yert kisebb-nagyobb 
volt két olyan· gép, amelv 1 0  Ilyen nehézségek ellenére, egy nyMeményeJu:t, s nem egy fö
lr!a-p lefor1<á>Sa alatt mindös,ze hónappal ezelőtt mégis meg- nyereményt. Például a második 
kétsz.er tartotta be a fordulót. tudták alakítani a 1iinccsoportot békekölcsön szeptemberi húzá· 
Két olyan mozdony volt, arne- is 8 ta<Tgal. A tárn::eg·yüttes a sán Jeckl János, Bá1aszék á[/o
Jytk csak egyszer és akadt o_Jyan n�wmt:r 7 ünneps�n már be más dolgozóia 50.000 forimot, 
í,s, amelyik egyszer sem. M.asu!t is muta,eta ma.gya,r láncát. amely- Várnagy A111tal dévauányi fő-
&em jobb a helyzet. Szegeden is lyel a kultúrversenyre kés1-ül .  pól.yanu:ster 25.000 fori.niot 
vol'll olvan l!'éP. amely 1 0  nap · yert 
llatt csak kétszer tartotta be A színjátszó csoport két 15zm- n · 

� J�
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-- Figyetem, figyelem! Gurí• 
Iá.� kezdődik! A saruálli!ó és 
váltóőr kartársak [o:zlalják el 
helyüket/ 

A hangm6rdk torkából mesz
szire ha llhatóan tör P-lö a hang 
,; minlha, a környező hegyek 
iö:fokozotl erővel visszhangoz· 
nák. A miskolci rendezöpálya
udvar gurítódombján állunk. 
�l'hány perccel előbb von:attak 
fel egy 60 kocsiból á;:ó ozerei
vénvt. 

Ái•konyod,",k. A hegyek áelöl 
fényei, gyulladnak, az épülő 
egyetemi város hatalmas ará
nya ihoz méltó fénynyalábokat 
kül d feléak, talán Diósg-vőr 

lefékezet't kocsi elé helyezni a 
samt. 

F.;; jönnek Jekfé egymásután 
a koc-s k, kattogó kerekeik szik
rilt Yetve torpannak meg, ami· 
kor a saru csikorogva al ájuk 
szaru'.  &szélge1és közben ész
re &m vesszük, hogy már el 
is ' fogyo'.t a 60 kocsiból álló 
szerelvénv. ,\lennyi ; dö telt el 
az e! sö Js az uto!!-ió kocsi le
gurítása között? Kár, hogy nem 
néztük meg az órát. de a kar
társak véleménye sierin! l �-
25 perc szükséges át! agosan 
egy 60-80 kocs·ból á:ló sze,rel· 
vény rendezéséhei. 

érkezó vonat $egfeljebb 30-40 
percig áll a fogadóoágányo,i 
(ná:u.nk 5-6 óráig) és ennek 
köszönhető, hogy az összeálli• 
cá.;tól számítva szinté,i 30-40 
percen belül el is -nnek 11 szerelt•ények az irányt•tigányok• 
ré: (nálunk ,z az idő minimálisan 1-2 óra ). A ko!lektír, 
munka eredménye, hogy szó sem lehet fé:regurilolt kocsi.
ró/, nem kéll kocsikat oisszi.húzni. újra rendezni, a tartalék• 
{!épnek csak a /egri!kább eset
ben keU az irányuágányra mei,
nie a kocsilüit össze/o/ni. 

büszke. acélos erői h'rdetö fé· • 
nyeit is látnánk, ha magasabb- Az elmult napokban értük 
ra emel kednénk. Itt, a gurrló- el a gurítódombon a legnagyobb 
dombon !s kigyull adnak az őr · teljesítményt - mondja Toma.i 
kiidö lámpaszemek, az i-rány- János koc,,ime;;ter. - 2334 ko· 
\'á o-ányok fölött erös fényszoról; csit guri{()t/urtk le 1 125 perc 
pá;ztája ömlik szét. alatt. A rendezöpályaudva,r terv. 

• szerű munkája s főként a diós-
Le!mrul az első koos.J. G\'or· győri vasgyárba irányuló su

•uló "'lendülettel i ramod'k n�ki re/vények gyors rendezése mel!· 
a l ejtőnek, aztán • Y�ral_lanul. kijvete/1, hogy . az _év �•égé!.� 
m'nlha l áthatatlan onaskez ra -

, 

2:,00-3000 kocs, gurifa5a/ b,z. 
iradná meg, lela.ssul a fu,ása s lnsítsuk naponta. késöbb pedig 
qzinte szelíden bal lag tovább: 3500-4000 kocsim is emeljtik 
működéisbe lépett az önmüködő a teljesirményt. Még ebben a.z 
vJe-ánylék, amelyet nálunk évben elkészii/ az e/ektrodina· 
eJii,zör itt a miskolci pál yautl· mikus t•áltóállíló berenderés. 
YM e,irttódombján szereltek fö1 a'!'-�ly a i1ágán!fSZámok . beálli· 
néQ'V irányvágányra A saru- tasaoal az egesz tolalas alatt 
li l iító!maJ< sokkal könnyebb és gombm1omásra végzi el a vá!-
veszélytelenebb a már előre lák á:lítását. 

Csehszlov"6k tapasztalatok 

Simon Mihály helyettes ál · 
lomá&főnök, a rendezöpályaud• 
va,r vezetője négy munka! ársá 
va1 együtt most lére v ..sza 
ésehsz;lÓvákíai lanulmányútjá ·  
ró!. ahol a telJes egészében gé· 
pesítetl gurítószolgáJ atOt la
nulmánvozta több rendezéípil· 
lya-udváron, 

- Mi a hasznositha/6 tapas� 
fala/a a: elvtársaknak? - ker
dezzük tőle. 

- Az egyik 112 adminisztráció 
/é:e;gy,.zeci/sit��e - . feleli. -
A csehszlor:ákiai a//omásokon 
pe'dá11l ind11/ó koc.qjJelírókat 
sehol sem alkalmazn.lk, hanem 

a vonatvezető készíti el három 
pé:d,inyba11 a terhelési k,muta· 
lást. Ez miskolci uiszonyl/JJ/ban 
azt jelentené, hogy hat kocsi
írót men!esílhelnérik az admi· 
nisztráció., munka alól, akik 
idejüket így a. vo11a.ttoc•ábbítás 
gyorsítására t11drlák fordílnni. 

A másik hn.sznosíló tapasz
talat: a /!llritódomb szemé.'yze
tének óramű pon:os,ágú egyrilf· 
működése. A !azí:ók. a vona.t
m�girók, a kocsiren_dezök, va
lam'nt a g11ritást•nr1ü f'$ a 
kocsímester. a vágiinyfék-kezelő 
és a vá.'tókezelö - kollektív 
munkája teszi lehetővé, hogy az 

A csehszlovák vasútnál mi1t
deniiit azt tapassaJtuk, fto1tr1 
a párt és a szakszervezet meg
bízottai szüntelen/11 a dolgozók 
között tartózkodnak, ez a ma• 
gyarázata a komoly eredm,;.. 
nyek elérésének. f:;zt az áramú 
pontossággal egymásba ille.�* 
kedö kol/ekti:J munktit akarjuk 
mi is megual.ósitani Mi.sko/con, 
hogy g_uorsabban, pontosabban 
teljesíthessük fe!ada/ainkat. ele
get tehessünk büszkeségünk, a 
rliósgyöri t'asgyár, az épü/6. 
bövülö egyetem, város, vt>la-
mint a feilödő Kaz/ncbarcik.a 
és Ózd k.övetelményeinek s ez
zel minden erön/<kel támogassuk a szacializm�s építését. 

• 

1C€t mozdony épp� most 
vontatott fól egy új a-bb szerel• 
vényt a parlra. Már egészen 
besötétedett. A hangszórók az 
· rányvágányok számát harsog• 
ják - 30 irán�'Vágány ágazik 
szét, m'nt óriási l egyező a 
gurilódomb tövében - s a vá!
tókezeJök, a saruzók éber fi· 
g\·�lemmel \·árják kis csil:ogcí 
lámpása,lckal a fel éjük gördülö 
kocs' kat. Néllán:f , hét mulva 
gombnyomásra • ·ahannak a 
v.il iók, működésbe lépnek a 
mozdonyrádiók: teljes erövelj 
dolgozhat maj d ez a hatalmas, 
modern gépezet, amely ál la• 
munk újabb nagyszerű ajándéka 
a \ ��JJI !\s a „a,11t'ls clolgozók 
számára, munkajtik meggyorsi. 
tására, megkönnyítésére és biz• 
tonságosa'obá tételére. 

Területi levelezői értekezlet Debrecenben 
lapunk, mint heti lap o?dóber 

�2-én tarto:la első te.rül<'1i leve-. 
lezö értekezletét a Debrecem 
Va,útigaz,gatóság kul�úrter�é
hen. l(elet-.\lagya,rorszag kulon
böző szolgál ati helyeír�l 32 _le;
velező, élenjáró do'.gozo, k1,?1o 
sztahanov'!sta tanác ·kozolt 1tl 
Epitö bírálatukkal. jaya,,:ata ·k· 
kad sM'Ítik  levelező,nk a s1er· 
k"57Jtfué!! munkáját. Sztál in elv. 
tár,; a "levelezőket jc:lemez,·e 
mondotta: ,,fogékony, oz igaz
ság tüzétöJ iángol_ó, leli;Pl':zni

'. 
ftibáinkat m,ndenaron Jar.,ilam 
kívánó emberek . • .  w 

fog.ida!rnak nem a korábban el-
, 

Matkó János elvtáM Debrel!ffl 
ért. nain•szerü t�;jesí{1:1é�yekn, állomásról hozzászólásában eJe. 
epu lnex, el lenkezo,eg, fig)el men mezle az a::omás h:ányosság,ait, kívül hagyj ák az olyan eredmé- . , d tta h nyekel, am:t  pé:dául Szabó 1 0. " e,mon ° , o.gy 
1 s \ván �;t -�l .  A n;ozga_l

1
mi �zer- a helytelen totális módsze. 

ve, seg11.se, a do.gozoxat es " rek alkalmazásával a szol• ,-.� : l ala tveze!é�sel 1;gyült, haszno- .1 t • t d "  k közötti egy. �1ts�k és ,·a!o:-;ítsak meg 1.a,,a�· ga a a a aso .. t,ta ikal, kérjék építő bírál atai• séges munkafolyama4 h'!a.-
1.:at nyában 36 át:ornás között 

lovász Imre hoz-zászólásáb,m folyó versenyben a 31. 
beszámolt arról, hogy l apunk- helyre 1,:erilltek. 
ban 

erősödik ft bírálat, aml nagy 
.e2itségel jelent a do'gozók 
nevelésében. a. hibák kijaví. 

lásában. 

f'lirálta l a,punkat � j,wasolta, 
bo!r'. fe,g!ulkozzon többet a vidé
ki "á!lomások és szolgálati he
lyek munkájával. - Javas-l,atát 
azóta megvalósítottuk. 

Er!essy Lá-s1.ló. a nyíreR;1iázt 
fűtőház le, elMője elmondot-ta, 
hogy 

• fú!öház tooöke éberség
re való hivatkozással kéri 
• munkás:e�ét bemutatá· 

&át. 

Az értekMleten elsöook l'aJda 
La jo,mé, a debreceni fűtőház 
doi,,.ozója - lapunk úi l evele
töjt szó'.ai t  fel. Hozzá;zó!ásá
ban a lap segí'.6égét. vezetős�e-
1epét. " mun.kavers�nyben ve�-
1.e!t szervező munkaJat han,gs�
lyo1,ta.  Vékony Jáno. a Jármu
j?vitó d0Igo1.ója birál'.a a párt
srervezetet és a,z ü:rem1 b,zott
,ágot azért, mert nem támo��i
já'.c eli\o-gé a levelezők munkaiat. 
Itt a �unkás'.eve:ezés nem lej· 
lődölt ellenke�ö:eg - vissz�
t',,;e-lt. '34 levt:'.ezö közül m3: ma: 
r.eak l'ékony Jánoo tart á l  ,ao�o 
kapcso:atot ,a sajtóval. - Pedig 
szüksé" van a Hrmüjavítóban ,\z i1)""11 irányu „kérelen�" a_ h(
<lolgozók építő bírálatára. Pél · háinkiat mindenáron ,j.avttam k1-
<lául abban, hogy nyilvlin01Sság- ,·iinó emberek mun-ká iának aka
ra hozzák a kocsi osztály \'eze- dályai, a,mei!y a bírálat  ellojt_á
tésének hiányo%ágait pél dául sához vezet. Az ilyen mcgny1l · 
azt, hogy a hónap e'.ején a dol- vánu',ást messzemenően elitélj_ük. 
"ozók teljesítménye még a 1 00 Lapunk ha„ábja,� eryre töb_b 
,1.áza'.ékot sem éri el és csa_k a helyet adun!- dc,g9z_�nnk level�
hón.ap má.sod'k le'.ében eme,ke- nek. ,,MinúMkil kuunk, de ku
ctik a 120 százalék fölé. lönösen a munkásokat, hogy le: 

uelezzen!!k v,,fünk, írjanak a szo 
Az esztergamúhetybcn 

a szoros értelmében mindenröl, ír. 
bale6etl lehetőség egész jann.k minél többet hétköznaDi 
sora v�zely�zt�ti _a . do'.ge>-

éleiükről, érdekeikről � munká· 
.,ok testi epseget jukról . . . " - tanítja L;?in el�: 

,1Lált,al hogy ,a munkadarabok társ. Legyenek levelezomk e,s 
szétszórtan hevernek a mííhely- dol gozó'n'k . b�trak, _tá_rj_�k fel 
ben. izogy nem használják u milt,�n a _h baka-!, b1r�l1ak !0• 
véMeszközöket =ka,közben. gyatéko,;saga mka.t., me,yek ak�
Még súlyosabb hib.a, hogy az dálynzói c,úcsforg�lmunk_ le?�
�lmjárók munkáját nl'm becsü- 1 nyolításának, terveink te!Jes1te
lik meg. A vensenyváHalások, a sének. 

önkr:tikát gyakorolva megf<>:' 
ga dt,a, hogy a munkáról, a hiá• 
nyosságokról rendszere,;en tájé
kozh;tja Japunkal 

Szabó Gábor kétszeres szta• 
hanovista Eilőmunkás a debre• 
-.�eni oo:ötci!ymérnökség dolgo�ó: 
j.a beszámolt a pályafenntartas1 
do:gozók munkájáról, a munka
mód&zerátadá.sokról és hossza. 
tan foglalkozott az újífás<.;k te
rü'etén tapaszta:hat� ?1:P?rtu• 
niz-mus,;a l. Hozzaszol asahón 
meo-ern:iterte: a, sínhegesz WE'· 
nét"' alkalrnazo,t ,gázos,tó-fei"• 
jel kapcsolatos újít�s� -�lka:ma• 
zásáva, na.gymenny1&egu an}�: 
got takarítanak meg. Hason,o 
újítást adott be és fogadott el a 
misko'.ci vasútigazgatóság, azon
ban ez nem olyan, értékű, mint 
az általa, bea,clolt új ílá;,i java&• 
l a t, a:zonban ennek ellenére 

még•s ezt a kevéisbbé töl<é-
letes újítást vezették be a 

VjlSÚÍOll. 
Ezután számos hozzászólás 

han=tt el. Az értek.ez'et vala• 
men°;iyi r iszvevöje ígéretet tett, 
hogy a hiány?55ágok __ báJor fel
tárásával seg.ilj.k az osz1 csuos
foro-a:mi feladatok sikeres meg• 
vnlósitás.át. Az értekezlet végén 
Kovács elvtá>rs Vajda Lajosné 
elvtársnőnek, Lovász Imre é, 
Gál György ehi..ársa-�ak a l�• 
,·elezés t,erén végzett jo munka: 
jukért köny,ijutalmat osztott ki, 

___, 

lila Ja. Megjelenik minden h�t!!ln. Szer kesztl a szerkesztőbizottság. Laptul8Jdonos, 
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ELJEN A HARltlADIK ORSZÁGOS· BEKEKONGRESSZUS ! 
-----------------------------------

Ünnepélyes keretek között megkezdte üléseit 
az I. Nemze tközi Közlekedési Kongresszus 

'A ,\\a!?, ar Tud'lmányos Aka• dém'ku<, a, musza'd tudomá· 
ilémia történe'mi falei között a ny<>k osztályának \'ezetöJe mel
mag) ar közlekedésügy jelentős lett heh·et foglaltak Bognár 

eseménye jálszód'k le most öt 1 mre elviárs, a Va,úfpol i t ika i  
napon ál :  (>'.siiizben rcndez'k Föosztá :y H•zdöje. Csanádi 
meg a, nemzetközi köz!ekedé:-í Györg) elvlár,. az .\l l �m\'asu:ak 
konores;zust. ,\ Mag, ar Tud<J- ,·ez<érigazg-atója. miiszaki egve
mái�yos AkaMmia közlekedés· temi tan.ír, Somk,íti Arpád 
tudomanyi fi)b'.zoft-.,ága (',; a e:\"társ, a vezér :gazga�ó he
l(ölieked1's- és ,\ \élyépLéstudo- !Hlte,E és többen a vasút ve· 
mányi Egyesii!d kezdeményezé· ietiíi közül. 
&re megrer>Je7.ett kongresszus Az első S()rnkban fog-la:tak 
ünnepi megnyI!ó ülé,ére szom· M')et a külföldi delegátusok: 
balon került sor. Reggel 9 Blumenfe:d Teoóor, a Roman 
órára benép�edclt az \kadé- \'épköz!5rs2sácr 6ú:: it:ísi nll -
mia d íszterme a közlekedés- �isz!erhelvctte�. Jrpureanu 
tudománv el!!T!életi és gyakor- Ion, Sclzitea Ion é,s Eckstein 
lati sz�kémlwreivel, a yasúti és \'irg-il. a de'.egáció t agjai, Grune 
a közúti köz'.ekedés számos dol- 1 l ans és Orlleb \\';1 J :er prc-fe,z
gozúján1 l. sz >r, a • émet Derrokratikus 

A, eln0k; asztalnál M!haif•ch Köztársaság küldötki. 
Gvözö e:vtárs. ak3d�mikus. Az ünnepi u '.é. t .\fiha;fich 
m·iíegve-'emi anár, a köz'.ekedé,;- Giiízö e!dárs n) i to!ta meg, 
tudományi főbizottság e:nöke, 

1 
majd llec•esi Gyu1 a eldár� a 

Pne,.-
.
o/ Jnzsef e'vtár�: a köz• mü,:rnki �ud,�m.,rnvok oszla}.i a 

leked"6i miniszter elso hel,e•- ne\'eben ud, ozo.te a kongrt:.>Z· 
tese, líec·es1 Gyula e·,társ, aka· szusl. 

Prieszol elvtárs� 

Hozza kefl fognunk a vasútépítés gepes'ítéséhez 

E1-után Prirswl �!\'társ üd· 
\lözölte a kongre• ws részve• 
,·5it. k.emeh·e a kültö.di ,en· 
dégek�t. majd rámu1a!olt, mi• 
he, ór'á i jelentösé2ü nálunk 
e� köz:ekedb-Ü!!'Y· hi\·{1 ' tképpen 
1ied·g a va út tudornán}o5 kér
déseinek meg'\·· .atá:;a, a szo· 
cla:'zmus épitésének je!cn legi 
�zakaszában, amikor napró' 
napra nö,·ekvö forgalmat kell 
lebonynlila�unk. Edd,g is iJJ.ye· 
keztü11k kö.:�lni a Szo,•jetu11,l', 
példójál, de még sok tanulni
valónk t•a11 nagy tanitómcsle• 
rünk:ö/ és �, n kongresszus. 
amelye,, több elé.adás han[Jz k 
el arról. h<>{lyan fe;le>:li /Dké· 
/etess(: a Szrr.:jetu11ió kúzleke
d.!siigyét, ;ú alka•om le z erre. 
Nekünk, a :dwek alkalmunk 
volt be:ek:ntcni a s1.ovjd vas• 
út- ,!6 úlépités ma már leg
nagyubbré,zt gépesített munka• 
módszerc'be mondo,ta 
Prieszol eh·társ - tudjuk. hogy 
még az ú. e!sején ál !unk és 
most ke// igazás hozzáfogr;i,n/1 
a -;:asüi� és útépitts [!épei,lfésé 
rzd be;•ezetéséliez. Közlekedé 
6Ünk dolgvzói nagy ,·úrakozás
&al és r.:111ény,egge/ tekintenek 
fi kungres•z11s munkája e,é. 

Kiiej�z•e azt a meggyőzöM· 
&él, h<>gy a kongresszus jo 
eredmén}eket ér eJ és ezek ar 
eredniények nagy lépleki,el vi 
6Z k elöre a magyar köziekedés
ügyet. Fc!hi\'la a koogre.sszu, 
figyelmét a rra, hogy a Szovjel
un:óban maga Sztáli11 eh•társ 
milyen na[!1J folltosságot tulaj
donit a közlekedés fejleszlésé
ruk. Cgyanigy nál unk Rákosi 
�lutárs is na[!lf figyelemmel kí
séri a küz. kedés do:!fozói•1f111 
rr1anká1út. De nemc.,ak figyeli 
o mu11�át, hanem m nden segít· 
.féget megac1 lwzzú. 

1 kongress.zu, rh,,•euö1 
5.: á.'ill eftitárs és Rákosi ef:J„ 
társ ne,•cll.ek e1111i'é,ekor fd
/lUua, hos,:rnn és .e/kesl'll ün
nepe/rék a utlág népein,:k nagy 
tanítómesterei és a magya, 
'nép szeretett ,,ezérh 

Pr:eszol cl ·t ... trs ,t"güJ meg• 
köszönte az A�adém öának, hogy 
kezdeményez .e a k•ingreoszud 
ffit'gre,,dez · üt, 1'lajd Bebr,ts 
elvtárs és a mai;;a nevtben k 

S�,•r• is t'redményt ld\'ánt a 

tar.ác kozJsh z. 
Blumenfe.'d Teod,,r, a !"Omán 

kiö.dö.Lség ve1.etöje majd Grune 
l larcs, a . 'émel Demokrat,kus 
Köztársa ág közoh� aUisügy' m1-
n isz!ériumá11ak küld,,tle üdni
zöH.e ezután a koogre::>szu&!. 

Csanadi efvt6rs efőadása 

Csa,ádi G,ör!!)' elv árs. mű· 
szaki eg,elcmi tanár, az ,\llam
yasulak n-zér'gazgal,íjának e!ö· 
adására kerü!t ezu1Jn sor. Csa
nádi eivtárs �.4 közlekedesi pá-
1,iák épite,e és karbantartása 
::,épesi1é.,ér1ek álw[árzos kérdé· 
sci'' cim n tartotta me:;: elöadá
sát. 

Csanádi e\iárs e'.öadá„a be
nzetöjében rárnutatotl, hogy a 
,-zoc a l i,musl épílii országokban 
így n3 '.unk ',. különös jelen:ő
,égel kap a köz lekedési utak 
szerepe. l 'J visu(akat és utakat 
he: épí'eni a íe'.tárandó bányák
hoz. új nagy 1parte'.ep,khez é
eromiiwkhez. �zamo, épülő üze
met ipan·dzánn)al kel ' be:..ap
rsv 1ni a me�'iyQ ya�üi.i há:ózat. 
ha . •  ,1„g:é\ ö ,·a;,út,·ona'.a '�k !el
épitrn "!!,1él évenként többszáz 
;.. · ,méter ho,,z ban kor,zerííbb. 
lla!?,·obb lcherbirá..,ú fe'épi!
ményre ke'.l k 'c,eré:n:. Póto:n: 
kell ezen a !éren a kap,tal'st.i 
,,.azdá'kodá,nak azt a súl\'O, 
�u'.a,zlásál. hogy elhanyagol ta 
az  elsi') világháború u�án erö.-.e-n 
lerom'ott és koros felépilmé11y 
fokoz a to, k,c,erél ését. A! kell 

ép,te11ünk 11agyol1b te11gefyrzyo. 
mi.is fe,' �1étdére s:ámo.r.. má3od• 
ran�ri =.1ona!al, az áJ!omá'iokut 
Ili kell b<ioitem, új re11dezőpúly<1. 
uduarr,kut kt>I/ épitenr, hogy <1 

3ZOt:ttr1is!a orszd�épité.s roha1tl0· 
san nö�ekvci szártilási igényt?i
rzek a Msúthá!ózat megfelelhes. 
seu. A fokozott fe:adatok telje.,í
tését nep1 demokrác'ánkban. 
ahol teije.,en megszünt a mun
f..ané�:,ü!\-.ég ás mun},•1eröhi5ny 
1c:entkez ik. az ember' munka
crónek, tehát a dr,lgo1 Sk lél-zá 
mánlélk n)\·ef ésé\·ei i: �·�n ór"ási 
,nur ,kát n�•11 lehel ehégezni. A 
h,an)lÓ emberi erö pótlá�ára. 

ahol erre mód '"n, gf!p.; mu:nkát 
Kel. a :ka:mazn'. 

Csanádi e'.vtárs ezután e',ő• 
;orb�n a n,uti iel.;pí\mény, 
mun;,ák géptsilési hérdé6-eivel 
rogla :(�czolt, te-kinfeltel a rra. 
hogy ,az egész építőiparban ez 
a munka'erülel maradt el leg
jobban .  ,\\o,t fogunk hozzá -
mondotta - a gépe.sített munkd
fol yama tok álta:ános bevezelé· 
séltez és mO!Sl kc:·1 dönte-nii.'lk 
c rról. hogy a masryarvr ... zág-i YÍ· 
5zon)olmak megle:elöen míl}ell 
gépeket a:ka:rnazzun'.,. 

bmerte!te ezután a ,a,úti fel
épitmény fektetéséll<!l éti kar
ban!a rtá,ánál al kalmazott sajá
tos gépeket: a dgányon járó, 
,�já t  pnen(atorrá ,-.al rcndd !{e• 
tő naq-v mun�agépe-�et. a vá�á· 
nyon t<i1tató �s a vágánybó: 
könny"n el (;ivo'.ítható k,sebb gé
peket. a gépi ,zerszámoka\ és az 
azok en rg:ael :átá,át szo:gá�ó 
gépcsoportokat, abból a 6Zem
pontból, hogy több kilométer 
ho-,zú,á�ú. arányl ag keskeny 
m11nka•1ely"n leg-töbhször üzem
ben !é,·ő , asút vágányon kell 
do'g-oznick. Fehoro!ta ezutan 
..izokat a munk.anemeket. ame
:Yek ma már l!'IÍ�srty vj,qezhe· 
tök. Íg\' a ie:.:p,tmény leköt ·. él. 
az alJZa:o:, •lh<>rtls.'t, a kav·cs
Hg-y·1zat megúj í:á„át. .az ágya
zati anrngnak a vágányba gépi 
úton ,,i Jó behordá6ál. végül az 
uj \'ácrómok lekteté,�re és vá-
0',inrc��rJ•, Yégrehajtá ára �z,ol 
�ál ó  gépi beren.de:z.-,�kel �''zs
gálta az energ, aah·ctel . kerdt 
-ét az erögépcsoporloktol mu
ködletett gépi 6Zers'Zámoknál .  
rnlam'nt a robbanómotorok ki
\á:d-zlá -á•nak ,zemp nljail. Ki• 
�melle � Die,el-motorok sz<"re• 
pét és a k's munkagépek. Yala·  
m,nt a hordozható k:s á ramfej
·.--ztiik meghajtására "g,·a ránl 
.a lka'.ma.; kétü:emü benz;nmolo
:ok3 t. 

\'�{!'eze!íi! han!l'súlyozta, 'ho,:ry 
ri kell térni ezeknek a gépeknek 
/u1zai gqáriására. A terYezé,nél 
f'gye:embe k.ll venni a ha-za' 
g} ártá•ú motortipurokal. a meg
mun�álási lehetőségeket. a bel
lcldi anyag,1i<a t és gépelemeket. 
.\ felépítményi munkagépek le
gYÍJrtására külön gépgyár lé�e'-í
i�,e a , �,;ú' érdekköréb� larto
z'k. ,\ gépek mege:őzö karban
•artá-.it a Szovjetunió karban
'artá, i  rend:;7.erének al.apu:,éte
!é\'el kel : meg,zervezn·. KiJC• 
·entette. hogy a vasúri fe!épil
ményi munl.-ák léte.1irése irúny
el.•ei kia!akí!á,ámí/ számitw·ik a 
na.r-yoh'J lapaszla/aJoHa/ ren
delkező népi ,1emokráciák t(11no· 
f!<Jlá<ára, d,• legfólll}flpen nagy 
segítőnk, a Szovjetunió élenjáró 
tudományo.� és tec/111,kai ered. 
ményeil kell átvennünk, haszno
si/anunk. 

A nagy6ikerü ,löadással a 

kongresszus i;1ombatr �ro-
grammja vé�I ért. 

A vasárnapi ülés 

A kongres.szus n,árnap tl'éi 
e'őtt fol�iatta tanácskoz;isfa. 
.\ Yas:irnap1 programmon Som
ktít1 árpád el\'társ, M.\ V vezér· 
igazgatóhelyettes e:öadása ,;ze
repelt �Szovjet tapas.ualacell 
felhasználása a MA V pálya· 
fenntartás gépesi1esé11elt. meg
suruezésf!nc!rr cinien.. 

Az ért.<kes előadáshoz /\'éme:h 
Józsei és Bólya Jáno,; el\'tár§ak 
i;zoHa:.. hozza. 

Dolgozóink teljesítményeik emelésével, az elmaradások 
behozásával készülnek a harmadik békekongresszusra 

A"!? agv hét van m1'!g1 hátra 
a magvar békeharcosok harma· 
d k kongre:;szu,ái,r. S a. közele· 
dö nap. november 22, ú j  eröt. 
friss lendületet sugároz a bé
kéért d. l g-ozó rniU:ók karjába; 
még erőtel jesebben harcolnak a 
békéért ,á ' la lása k, lelajánlá ·  
saik lel jesítbével é6 túltel jesí
tésével.  

Ezekben a napokban a ma· 
gyar vasutasok is fokozottabban 
érz'k. mi lyen fontos őrhelyen 
á l lnak a b&e hatalmas arc\'0-
nalán .  Meg'látogattuk két pá
'vaud\'ar békebizol!ságát. A 
biz�tt.;ágok munkája híven tük· 
rözi: a Yasutasok tízezrei is 
e!Yl!'\'é 'myácso'ódtak a s.zázrni l·  
J ;ók békeharcában. 

A SO!tOl(SAIUUTI TEHER
PALYAUDVAR dolgozói J..özü' 
nvolcan vettek részt a kerületi 
kül döltérlekezJelen. A kül döttek 
azóta• röpgyűléseken ismertet/ék 
a többi dolgozi,ual mindazt, 
amit ezen az értekezleten ha//ot· 
lak és tanultak. 

Zettl l"árolvné, a küldöttek 
,�ik� foprn a. Dl Z-1 atalok 
békemunkáiáról számol be Ooos 
Jánn, békebizottság1 elnöknek. 
A DlSZ·iijúsiíg a kongresszus 
t iszteletére leJa ján'.o!ta. hogy 

pontosan, meoetrendszer·ot 
továbbítja az iránvvonato• 

kat. 
A DTSZ-:fiú&áfl felhívásához el· 
sönek csatlúozott Németh 
Lajos for{!'a l mi szolgálattevő és 
Keszthelqi József koc,; mester to· 
l alá6: •br,gádja. A DISZ-liatalok 
pé!damutatasa valamennvi for· 
{!'almi doll!'ozóra ösztönző:eg ha
tolt, s íg\· sikerült elérn·, hol!'Y 
az iránnonatc•k menetrend,ze· 
rint indulnak a 60rok�ár:u(j pá· 
l yaudvarról. 

A békeb:zottsál!'Ok a december 
5-én összeülő 

bécsi Uke-V!lágl<ongresz· 
szusra díszes albumot külde-

nek; 
amelyben számot adnak arról . 
hol!'V a pályaudvar dol1rozói 10 
munkával, a menetrend betar• 
,ásáual, a balesetek elleni fo
kozott küzdelemmel akarllilk 

helqtállni a békeharcban. 
A DUN �PARTI TEH ERPA

LYA U DVARON a pá,yamesteri 
szakasz dolirozói el!'Vemberként 
tet:ek lela,ján:ást a. harmadik 
oro:ágos békekongresszu.< t isz
te:e:ére. VállaHák, hogy a s•za· 
kasz át:agát 125 százalékra tel
jesítik. \'ál.alá„ukat már 

a békekonirresszus előtt ev:v 
héttel 126 százalékra �ljesí-

tették. 
A békekong-resszusil!' munkájuk 
m:nÖ6égét mé1riobban rne{!'javit· 
ják és az il!'v e:ért minösél!l 
szintet a, kor11?res,zus után is 
megtartják. 

A kereskedelmi szolgálat del· 
l!'-:,zói a feladási és leadási e{!'y
sé!!idö rövidítésére teliek !el
a iánlast és a munka jó meE?· 
szervezésével s: kerü l t  elérni, 
hO!!'V a jeladás; ef!ySéf!idüt 132, 
a leadási efluséf!.idöi pedi'l 104 
száza:ékra lelje,itet1ék. relaián· 
lották továbbá. hogy novem�r 
22-ie-

lerövroitik a rakodási időt 
és a komplexbril!'ádok jobb mu,1-
kájával e,1ye11tetesebbé teszik ., 
rakodási. 

A pálvaudvar do'enzói a 

béCtSi Béke-Világkongre55zus, va
lam:nt Szt,Wn elvtárs szüle!� 

napjának tiszteletére vál'alták 
hegy 

évi vonatfor2almi tervüket 
öt nappal. kereskedelmi ter
vüket pedig 10 nappal 

előbb fejezik be. 
A magyar békekongreS6Zlls tisz
teletére a forl!'alom dolgozói 
már négy, a kereúede'.em dol
guzói ped·fl 15  nap előn} t ér· 
tek el, 

A LANDLER MOVEI( 32 bé
kebizottsága egyenként egy-e2'\' 
béke!,ü: döuet , á:asztott, aki!, 
\'alamennyien mel!'jelentek a no· 
vember 2-án meg1arfott IV. ke
rületi békeküldöttvál aszláson. A 
vá:asztás eredmén1eként a 
Landler Műveket GarartisZef!, 
József sz:ahanovista reszort,·e
zelő k�pviscl i  majd a hannadik 
országos békekongresszuson. 
Add:g is, amig Gararnszegi elv
társ a kong,ress,zuson hangot ad
hat a Landler .�tűvek do:gozói bé
keakaratána k, a do'.gozók béke· 
kiS!!\'Ü:éseket r�ndezn('k a, bar· 
madik ország · békekongresz· 
zu ra é, a béC!li n�ke·\'l!ág

kongresszusra és munkale!jeslt
mé-íl \ük  iokozás�,·al munkájuk 
minőségének megjayitásával 
folytatják a békeharoot, 

* 

A \'asula& békevonat, amely 
- mint köztudomású - az Or
szágos Bé�etanács és a Vasuta
sok Szakszervezetének rendezé-
5ében hata'.mas sikerrel járja 
•z  országot a le!!'közelebbi na· 
pokban Mez•iikö,e d, Nyékl ád
h áza. Felsőzsolca. Szerencs és 
Sárospatak á l lomásokon á l l  

mel!' és !ária a vasutas dol l!'ozó1c 
és a környező !akossáll e lé  a 
békeká:Jitás gazdag anyaeát. 

Cserlttlt; József elvtárs, sze• 
lledi  tudósítónk pedil!' arról 6Zá• 
mol be, hogy a szel!'edi vasu• 
!asok békekul túrvonata már el!v 
év óla j árja felújított anyagl!'al 
a szel!'edi területi b izótfsáe- ál· 
lom�,a•t. Ee:v hét mulva Mező
lúr környékére érkez;k és ezen a 
terü!e!C"II lejt ki békepropag-an• 
dát. Rövid i dőközben már  öt 
t',etben voltak kin,t a területen. 
Kü!önösen jó munlvát végezte\!! 
a, Harmad'k Békekölcsönjegy· 
7é5 ideje alatt. 

Cser/;1.iti elvtárs érlesitése 
után beszélgetést folytattunk 
te!efonon a ookekultúrYonat b,i• 
gád\'ezetőjével, aki elmondotta, 
hogy nemcsak a vasutasok és 

családtagjaik, hanem a dolgozó 
parasz!5ág is nagyszámban l á· 
tol!'al ja a kiál l ítást. De a szege. 
diek békekultúrrnnata nemcsak 
k: �l l itásból áll .  Szórakoztatják 
,s a dol l!'ozókat, al!': t�ciós, zen�• 
kari, sza, al ó. é nekes és t/inc• 
CSGp&rtjuk is �yütt lMflV, a, V 
naltal és sej!iti a sorcnkövetke• 
zö le:adatok el,·égzését. A brl• 
gádvezelö hanl!'súlvozta, hosr, 
az orszál!' lel!'rél!'i bb békekul túr• 
Yonatával rendelkeznek. de a 
budapesti lapok még egyetlen 
e-gyszu sem fogla lkoztak műkö. 
désével.  

A békekong-resszusil!' hálrale· 
vö i�öben. azután a bécsi Béke
vi lágkongresszusig a magyal" 
,·asutasok tízezrei még- jobb 
munkájukkal teszne:- h'.tet a bé
ke ügye mel!elt. 

,,Jól gondozott váltókkal az ószi és téli forgalom sikeréért, 
a biztonságos közlek�désért !" 

ML kiskunfélegyházi vasutas 
dolgozók, átvéve a hős szov jel 
vasútai;ok tapasztalatatait, akik 
jól gondozott váltókkal elérik, 
hogy nyáron 1 2, télen 8 perccel 
csökken'.ik át'agos.an a vonatok 
szí,!1'errdezési idejét és biztosít
ják a baleset nélküli köz�ke
dést, elhatároztuk, hogy követ· 
jük a hős szovjet vasutasok 
példáját. 

Ezért a szemaformester által 
teljesen rendbe hozott és felü!
vizsgált váltók csúcs- és tösin
jeít, csúszófelületeit a laposan 
megtakarí1oNuk, a talpfákat fe

ketére loitnínyoztuk, a váltók 
talpfái közölt lévő k·vicságya
zatot fehér kőzúzalékkal bebo
rí!.o1tuk és ahol a biztonságos 
szolgálatot nem akadályoztuk. 
jelmoodattal díszitet'ük. Ezeket 
a , á!tókat az azokkal dolgozók a 
Nazarova-mozgalomban sz<"rzö
dés'.leg átvettik. 1 gy tesszük 
szebbé, de egyben használha
tóbbá is a váltót, a vasúti szol
gálat legfontosabb eszközét. 

A legszebben gondozott vál
tóra a „legtisztább váltó" fel
lrat.ú táb'át, a legpiszko:abb 
váltóra pedlg „legpiszko•ihb 
váltó" feliratú· táblácskát M· 

lyezünk el, annak kezelője nev6-i 
ndc feltüntetésével. 

El'határoz:luk, hogy 
do.zzul<, csinosítjuk, 
juk váltóinkat, mint 
kat. 

úgy gon
tisztogat
otthonun• 

A hős sz;ov jet vasutasok pél
dáját k övetve fe!hí v juk vala" 
mennyi állomást e mozgalom
hoz való csatlakozásra, hogy 
méltók lehessünk azokhoz a 
vasutasokhoz, akiktől már eddífl 
is oly sokat tanultunk. 

, Induljon meg e felhívással az 
egész ország területén a, �leg
tisztább váltó" cím elnyerésé
ért folyó verseny, hogy ezen ke
resztül is segítsük előre ötéves 
tervünk sikerét, az emberiséfl 
békéjét. 

E lőre a „legtisztább viltó" 
címéért! 

l(ískunfélegyháza, 1952 ,._ 
\ ember 13. 
Mészáros fe,-enc, az üzemi párt• 
szervezet Okára; Lőrincz Antal 
állomásfőnök. Párkány János 
üzemi bizottsági elnök; Tóth Pé• 
ter sztahanov:sta kocsirende· 
zö; Csényi L;iszló kocsirendez6; 
váltókezelő helyettes; Jóbi 
János váltókezelő; Beol.'.eváii 
István váltól;ezelö; Nagy Fe• 
renc főtiszt, forgalmi szolgála.e, 
te, ö; Tóth Pál v.iltótísztogatú, 
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a miskolci Járműjavítóban és  Fűtőházban 

Az VTAJÍTÁI TÖRVÉNY-
<ilia91J � a � 

Keringo 
az angoloz6s körUf 

' Október közepén lapunk ha
isá,bjain irtunk ar.ról, hogy a 
!Miskolci lármíijavítóban . egy
helyben áll a Sztahanov-mozg-a· 
lom, a vá,,l.a!.at v=..ősége és az 
üzemi bizottsi:,ig felületesen, sab
lonosan keze'i a 5ztahanovis!ák 
fi1n'ét. Egy hónap tel t el bírála
tunikl óta. Nézzük meg ismét, fel
ismerték-e azóta Miskolcon a 
Sztahanov·mozga!o'Il fej:eszté
sének fontosságát. 

utolsó helyrő' az elsők közé 
küzdötte fel magát, s az ered
mények Mteleznek. Arra i6 k/\
tele:zik a vállalat vezetőségét, 
sza,klszervezeti bizottságát, hogy 
á'landóan kísérjék figye·emmel 
sztahanovistAik munkáját, az 
élenjáró dol·gozókra pedig ne 
csak a pártszervezet feihíviál!lára 
vagy véletlenül f igyeljenek fel. 
hanem rendszeresen fog'alkoz· 
zanak mul1lkájukkal, fejlődésük
kel. 

hogf! kürnák a munkamódszert 
is - mondja Hevesi Sándor bá
dogO/l, a műhely legújabb sz,ta
hanovistája. - A teljesitmétty· 
százalékot időnként fel tüntetik 
a versenytáb án, de többnyire 
azt sem rendszeresen. 

A vasuti munkát az utasítá
sok, rendeletek irányíl iák. Az 
utasítás törvénv minden vasutas 
számára. A vasutas pártszerve
zetek, szakszervezetek, leki:sme
retes szolirá:ati vezetők nagy 
súlyt helyeznek arra. hog-y po
l;likai feiv' !ágosító munkával. 
szakoktatással neve! jék a do'.go
zókat az utasítások betartására. 
A Szovjetunióban az utasítások 
betartása már vérévé vált a vas
utas dol gozóknak. Mi a helyzet 
nálunk? Az ujsá1Zíró �t a kér
dést ves7.i vizsg-álat alá. 

földön, másutt is. Ha valami baj 
történik, akkor viszont jön a fe
lelőssél?'revonás. K,t vonnak fe
le!őssélrre. aki eltűrt.e? Nem, A 
forgalmi szolgálattevőt vonják 
fe'.e1ősségre. Kik vonják felelős
ségre? Azok. akik az utasításo
kat szerkesztik, akik esztendők 
óta ha!!gatólagosan tudomásul 
veszik, megengedik ezt a hely
telen gyakorlatot. Ugy véljük. e 
téren is ba i van a fe:elésség
vállal ás ké)rül, 

Pécs. Az ál lomás iiren szült 
és naflV a forea!om. Aneoloznl'" 
ke'.lene. küiönben könnyen be
dugui az á:lomás. Hát angeo!oz• 

Kacsis e'vtárs pol itika! tiszt, 
Pásztcr elvtárs üzemi párttit· 
kár és Viski elvtárn. az üzemi 
bizottság el1./jke szinte egybe
hangzóan mondják: 

A fiókmúhelyben 

A sztahanovistáik továbbkép
zése és mun"amódszerük nt!p• 
szerűsitése, valamint a 'egjobb 
dolgozók szakmai és politikai 
nevelése az alapja a Sztahanov
mozgalom fejlődésének. A két 
miskolci üzemben erre ke'l na" 
gyobb súlyt helyezni. A vállalat 
vezetőségének, a szakszervezet-
nek, a területi bizoit6ágna1k na· 
gyobb segítséget kell adnia az 
üzemi biwttságe számára, akkor 
sem a Járműjavítóban, 5em a 
fiók:műhe'yben nem topog majd 
egyhelyben a mozgalom. 

Szakszervezetunk 
elnökségének határozata 

Gurul a törékeny, 
a tűzveszélyes 

Ferencváros. Ez az ál'.omás a 
vasuli közlekedés szíve. Ezek• 
ben a napokban hevesen dobban 
e szív. /1\:nden perc számít. Fő
osztá!vi. i 1Zawatósági osztály
vezetők kezükben órával tapo-

A t6vmenesztés 

- A „Swcialista vasútért" cik. 
két alaposan, meglárgya:tuk és 
elhatároztuk, hogy megjavítjuk 
mwu/i<irJtkat a Sz1ahanov-mozga
lom fejlesztése érdekében. I sm.él 
tnel!inditjuk a sztahanovista is· 
kelát, amely tavasz óta szünetel. 
Az üzem mérnökeit és techniku
liait sztaJ1anovisták és élenjáró 
do:lí[ozók patronálására oszijuk 
be. lobban elősegítjük a sztalia
,wvisták népszerűsítését, bevon
juk öket a müszaki lvuábbk'épzö 
körök munkájába, több atkalm.UJL 
adunk, fwgy a sztahanovisták 
fTWl!ismertessék munkam6dsze• 
rüket. 

Hat6rozaf és valóság 

De nemcsak a, Jármiljavitóban 
vannak hibák a Sztahancw-moz
gaiom, körül Miskolcon. Az ,.él
üzem" cí'Tiet elnverl fűtőház 
fiókmíihetyében mindössze hét 
sztahanovista van. 1 952 folya
mán négy sztahanovista okleve· 
le! kaptak az üzem dolgozói. A 
műhelyben „objekliv okokra" 
h.vatkoznak: ,, Valóságos átjáró
ház vaf!yun.k" ..,.. mondják -
,.mazdonyvezetötanu ók, áfkép
zösök dolgowak legnagyobb

. részt a műhelyben, az állandóan 
a. dolgozók s.21á:ma húszon alul 
van." De . . . hiába keressük a 
tiókműhely területén a szüha. 
novista dolgozók versenyered
ményeit, hiálla érdeklődünk a 
Rőder·mozgalom után, hiába 
kérdezzük, van-e Szlahanov· is
kola, még a sztahanovista dol
gc,,zók sem tudják meg'Tion<1ani. 

A Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége október 29-i ülésén 
foglalkozo+ a Misfolci Já.-mü· 
javító OV és a fűtőház fiókmü
helyének Sztahanov-'llozgalmá � va'. Az Elnökség határozatban 1 ;::,'· 
hívta fo. az üzemi bizottságokat, ,;-:;:-,. 
hogy a sztahanov-mozgalom 
megjavítása érdekében a d0Jgo
zók bt-vonásával készítsenek ja· 
vaslatot. ugyanakkor határozat

gatiák a guritódomb érverését. 
Itt 20, olt 30 másodpercet l ehet 
megtakarítani. A helyes. az uta
sításnak meirfe'elő saruzás má
sodperceket adhat. a gurításve
zető se várja meg, míg a tarta
lék legurul az utolsó kocsikkal. 
már val!V 20-25 másodperccel 
e'őbb adja meg- az utasí!ást a 
következő fogás felhúzására. 
Taoasztalt. fe'elősségle!jes ve
zetők adják a tanácsokat a Jl'Urí
tási müveletek meg-1ZVorsítására. 
Tapasztalt, felelősségtelj,�s ve
zetf.k azonban elnézik, hogev 
o:van kocsik J11lrulnak, amelye
ket c�ak síktolatással szabad 
rendezni. Gép, üvegáru, sav, 

tüz\ eszélves áru eördül a l1'Urí
'.ón, A rendelet ezt sz:gorúan 
tiitia. Ak;k a rendeleteket készí
ti;,; lállák .ezt és nem szólnak. 
Csak akkor szólnak. ha · va,ami 
bar történ ik. Akkor azonban eré
lH•en szólnak. söt büntetnek. 
AU or a rendeletre hivatkoznak. 
Ha nincs baj, akkor csak gurul
ion a tüzveszélyes a törékenv. 
mert e-vorsitani ke'.I a munkát. 
Itt valami nincs rendben a lele
,füsél!Váll al ás terén. 

Budaörs. Ez az ái lomás hosz
szú. A felvételi épü'.et pedifl' 
nem az állomás közepén van. 
ll?'V az ál lomás hosszabb végén 
nem meneszt'k a hel yszínen a 

vonatokat. I<Jtsél?'leien, hol?'Vha 
az utasításoknak megfe!elően 
akama el iárni a, foriralm:sta, 
akkor ee'ész nao nvargalhalna 
és Ú!1V is kétséees, hog-y minden 
vonafot meneszteni tudna-e A 
forealmista tehát kiáll a ajtóba 
és onnan meneszt. Az utasítás 
ezt megen e'edi ? Nem eneedi 
mee'. Az ei len őrző közee'ek en• 
�d'k mee'. ha nem is írásban 
val?'V szóban. de halleatólaeos 
beleee'vezéssel. Tud erről a 
szabá!vta'.anságról az fgeazgeató
Sáe'? T geenis tud. Törték-e a fejü• 
ket, hogyan oldják meg ezt a 
kérdési? Lehetséges. De nem ol
dották me!!, Inkább ha' lgeatóla
e-osan tudomásul vették az uta
sításellenes l?'Yakorlatol. Mind
addig- amíg- nem származik baj 
belőle. Akkor pedig büntetnek. 

A határozat itt feksziik papí
ron az f:zemi bizottság elnöké· 
nek asztalán - az üzem terüle
tén- 'l'lég mitsem tudnak a ha
t ározat megszületéséről. Igaz, 
,Vis� elvtárs többizben is em11-
ti, hor . mjndezt november 15-
től va'ósitják meg. De vajjon 
miért kellett határidőhöz kötnj a 
patronázs-mozgalom megindítá· 
sá>t, a népszerűsítő-tábla felálií
tását. a &zlahanovista beszámo
:ók megkezdését? A műszaki ve 
zetők •közül miért csak Csorb1, 
Bálint elvtárs, a kocsiosztály 
vezetője tanítja rendszeresen 
munkatá<rsait, a sztahanovisták 
közül miért csak Királyházi Fe
renc elv-társ, kétszere5 jel vényes 
&ztah,rnovista é, agy Oéia ok
leve'es sztahanovis.ta patronál 
Jiat.al dolgozókat? 

A „miért' -ekre részben választ 
adh.alunik. Nincs aki törődjön a 
patronáz.s-mozgalom,'Tial, nincs, 
aki irányítsa a R.őder-mozgal
mat. Az. alábbiak rávi'ágítanak 
er,re a nemtörő<löm.ségre: a pat· 
ronázs-moz.palomról beszélve. 
V.iski elvtárs regemlítette, hog) 
Tat.ács Ernő sztahanovista moz
'.donylakafos is ola_atja a fi,a
falokat. Az üzemben derü't lu, 
VÍSki elvtárs c..<odál kozására, 
hogy Takács elvtárs vál lalt 
ugyan p.atroná' ást, de szeptem
ber óta n in::s, akit patroná'jon 

Egy „rejtett" 
sztahanovista 

A1. üzemben az őszi forgalom 
legjobb dolgo,zója Ducsai elv• 
társ. Rendszeres teljesítménye 
160 száza'ék. De , ajjon felfi
gyelt volna a Yál la latvez.etőség 

De tudják, hogy határozat 
született - még a nyár folya
mán -. hogy is ,,ét meg ke'l in 
dítani a sztahanov-iskolá t  és 
rendszeresen ki kiell írni a ve,r
senytáblán a sztahanovista dol
gozók teljesítményeit és azt is. 
milyen munkamódszerrel érték 
e' eredményeiket. 

- De bizony ritkán. látom, 

ban figyel meztette az Elnökség 
Szűcs István elvtársat, a terü
'eti bizottság e:nökél, és Viski 
János elvtársai, a Járműj?víló 
üzemi bizotlsá,ga elnökét, azért. 
mert eddigi n,unkájukban lebe
csülték. a Sztahanov-mozgalmat. 
Nem harcoltak következetesen a 
Sztahanov-mozgalmat akadályo· 
zó bürokratikus intézikeMse-k s 
a jqbho! "a ' i  szociál demokraták 
akr11füunkája el len, 

./Jjfllii 
�qo;'RÁKOSI  elvtársnak tett fogadalmunkat 

Budapest-Józ5efváros pálya. eg"V koe5ira eső moziratási idő 
udvar dolgozói is fogeadalmat lerövidítését. a�elv mefl'előzően 
lettek Rákosi elvtárs,ak a vas· 5.2 perc volt, 4.9 percre vállal
utasnapon. Foge.adalmuk a kocsi· ták és 4.5 percre tel jesítették. 
tartózkodási i dő lerövidítésére, ami 1 15 szá1.aléko5 le: ie6ítésnek 
a menetrendszerinli vonatindí- felel meg-. A kocs:használásnál 
tásra, az egy kocsira e,;ő moz- 3. a darabáru mozgeatásnál 5, 
eatá6i idő leszorítására, a kocsi- ez önköl lség-csökkentésnél 10 
kihasználá6ra. a darabáru moz· munká jukkal 8 száza lé1'os túl · 
gealásárn é6 az önköltségcsök· tel ie6ítést tudtak elér,i. 
kentésre vonatkozott. A negeyedik negyedév kezde· 

A fogeadalmat nem minde, lén na!l'Y lendülettel fog-lak hoz
részében teljesítették, Mindjárt zá, ho!l'Y k•koozörüljék a csor. 
a koosilar{ózkodási i dőnél Iza/ bál. amit a kocsilartózkodási 
nap lemaradás mdalhn'k. A időben mutatkozó lemaradás ej. 
fogadalom többi pont;át azon· tett fog-adalmukon. Máris meg-· 
ban kivétel nélkül teliesilették, van rá e kilátás. hoirv kikoozö· 
sót túlte!;esítelték. 

1 
rülk a csorbát. mert az e i ső 

.Menetrendszer'nti vo�Alindi- hé1en a tervhez képest 2 nap 
tásuk a, terv 9_2 5záz2léká,·al előn11t _tudta� �izlosílani a ko
szemben 120 szazalék volt. Az csitartozkodas,al. 

es á. szakszerv€zet Ducsai elv
tár5 jó munk.ájára, ha - mint 
ő mondja - a pártbizottság 
nem ' ívta volna fel rá a figye'
met, éppen a „Szocialista vasút· 
út" egy cikke nyomán. Ducsa1 
elvtáFs azóta a pártszervezet se- a gítségével politikailag és szak
mailag is fej'ődött, rövidesen 
sor kerülhet szlahanovista okle
:vélre tö1 lénő előterj�tésére. 

Amerikai tervek 
nyugatnémet közlekedéssel kapcsolatban 

Egyik 1egutóbbi számunkiban 
beszámoltunk a német vasutas
nap ünnepségeiröl. A Német. 
Demokratikus Köztársaság vas-

Hogy a nyugatnémet vasutas 
dolgozók helyzetét még elvisel
hetetlenebbé tegvék, a Hanes
terv 24 járműjavító üzem be
zárását, 1 5.000 vasúti sorompó 
megszüntetését, a kevésbbé 
jelentős mellékvona'.ak forgal
mának beszüntetését, a kato
nailag kisebbjelentőségű vona
lakon a második vágánynak a 
!orga!omból való kikapcsolását 
és végül 4000 mozdonynak �s 
5000 személvkocsinak ócskavas
ként történő" selejtezését rendeli 
el. 

fakács és Ducsai elvtársak 
esete beszédesen bÍionyítja, 
hogy az üzemi birotlság még 
mi11dig nem foglalkozik e'ég 
gonddal a szlahanovistákl!oal, íl· 
Jetve a sztahanovista szintet 
megközelítő dol_gozókk�'. nem 
segíti eló Röder-mo�galmat, 
hogy a legjobb mu�am�dszt?eJ.. 
elterjediene.. a do.gazok kore· 
ben. 

- Mi megnézzük, íu,gy IW 

terjesztünk eló sztahanovisc� 
oklevélre vagy jelvényre - is· 
métli többször is VisA•i elvtár� 
- Nálunk a minőségi munk,á,n 
van a hangsúly. 

Igen a minőségi munka va!o
l>an döntő. De hogyan fejl odhet
nek szakmialag és pol ilikai'ag_a 
Miskolci Járműjavító dolgow1. 
ha oly 

kevés segítséget kapnak a 
szakszerveze�től, az üzemí 
b:zottságtól és a Területi 

Bizottságtól egyaránt. 
il Miskolci Járműjavító az 

utasai büszkén mutathatnak 
teljesílményei�re, arra, hogy 
jelentékeny szerepel tö!tenek be 
a béketerv, az. ötéves terv meg
valósításában. 

Amíg a Német Demokratikus 
Köztársaság vasutasai megbe
csülésben részesü!nek, a dolgozó 
nép szeretete veszi körül őket, 
addig a nyugatnémet közleke
dést és az ott dolgozó vasuta
sokat Adenauerék te'jesen ki
sr,olgáltatták az amerikai fi. 
nánétőkének. Annak el lenére. 
hogy az új atlanti légitámasz
pontokat négyvágányú pályával 
kötik össze, valamint az Osten
déhez kapcsolódó kalonai'.ag 
fontos összeköttetés megvalósí
tására, a Köln-Aachen közötti 
vasúti vonalat ugyancsak négy 
vágányra építik, Seebohn köz· 
lekedésügyi miniszter máris a l á ·  
írta a Hanes-tervet a Szövet
séJ1'eS Albizottság előtt, amel y 
50.000 vasutas e!bocsátásál 
rendeli el. 

Ennek a közlekedési rabló
gazdálbdásnak folyományaként 
lépett életbe a szövetségi vasút
törvény. E törvény érte'.mében 
a szövetségi vasutak nem ké
peznek többé ál l ami vá l lalatot, 
hanem kapitalista :-ézbe men
nek át. Ilymódon teljesítette 
Adenauer kormánya az amerikal 
f;n ánctöke para ncsát, amely 
Rockefel!er és Morgan irány[· 
tása a latt á l l, így adták el a 
nyugatnémet vasutakat, így 
döntik nyomorba a nyugatnémet 
vasutas dolgozókat. 

Az előjegyzési napl6 
Rákosrendező. A forgealmi 

nol eálatlev6 a fejrovatos e:ő
iest"zési naolól vezeti. Az uta
silfs szednt minden rendelke
zést és a vonatforealommal 
k�pcso: atos időadatot köteles 

bejeg-yezni. Nem iel!Vzi be. 0 
sem, mások sem. Rákosrendezőn 
s�m. másutt sem. Mi történ:k, 
ha e ! .enőrzés során észreYeszik 
f�t? Semmi sem történik. Az el 
lenőrző közeirek ezt hal !gató!a
Q'osan tudomásufveszik. Tudo• 
másulvesz'k, mert ma1ZUk is be-
1 iiliák, hoev néme!ykor a lehe
telienségQ'el eQ'venlő a napló 
oorlos vezetése. Ha bai van. 
azonban akkor elővesz',k a for
p-alrr istát. Jlt is baj van a fele
lössél!Vá'.lalás terén. 

Aláír6s nagyban 
és kicsinyben 

Ke!enfö! d. Az utasítás szerint 
az engedé'ves távírász álla! 
vett és adolt enl!'l'délveket. vi5z• 
szaielentéseket leadás e:őtl a 

forgalmi szo!gálattevőnek alá 
kell írnia. Nem írja alá. csak 
utó'.ag_ huszasával. harmincasá
val. Az ellenőrző köze!lek ezt .jól 
tudják. Azt is tudják, holl'V ez 
nemcsak Kelenföl dön van Íl?'V, 
hanem m:ndenütt. legalábbis 
m'nden nal!'Vá� 'omáson. Azonban 
elnézik. Elnézik nemcsak Kelen-

Nem nehéz k:talá'.ni. hoev k i  
büntetnek mee. A forealmistát. 
Bizonv. itt is bai van a felelős· 
sél?'vái laJés tec-én. 

Hafa,'mas aTánylban fejlődő 
iparrtmknak egyik leghűségesebb 
segítőtársa, a vasút. Pontos és 
gyors s-z.áll  Hásoldrel láplá:ja az 
ipar l üktető vérkeringését. Most, 
ezekben a napokban a vasutas 
dd)gozöknak alkalma nyílik 
a-rra. hogy mégjobban segítsé· 
gére siessenek iparunknak. A 
va5gyüj�ő n.apok még hátra lévő 
ideje alati, november 20-ig a 
vasút do! goz.ói is igyekeznek 
minél több va&- és fémhu!,!adé
kot geyüjtení, hiszen tudják: az 
óSszegyüjtött uGJSból új kocsik, 
új sín.pá>rok, ú; hidak készülnek. 

A Landler Jenő Járműjaví-

tóban 

i6 nagy lendü:ettel indult meg a 
vasgyüités. Az üzem területét 
f,eJ térképeztek és mindennap 
más•JruÍ6 területeket kutatnak 
át a gyüjtők, szinte méterről 
mélel'fe, hogy a legkisebb yas
hu'.l adékot is összeszedjék. A 
gyüjtésben az admin'sz.lrnliv 
dol geozók is részt vesznek. Leg
utóbb a VI I .  osztály adminlszA
ralív do' gozói már reggel 6 
órakor elkezdték a gyűjtést és 
folytatták egészen munka'dejük 
megikezdéséi,g. Igv a gyüjtés 
első öt na'Pján már 

59 tonna vuat és 159 kiló 
fehérfémet 

geyü'jtöttek össze a Lan<l!er Jenö 
üzemben. Et>ből a VI. oszté1v 
egymaga 40 tonnát gyüjtött 
Ö$Sze. Az üzem dolgozói nem 
csökkenő szorgalommal klytal
iák a gyüjtést, mert el akarják 
ér11<i a tav asi 200 tonnás ered· 
ményüket. 

A soroksáriúti-pályamlva-
ron 

val am�rmyi 5zol gálati helv dol
gozói ré�zit vesznek a gyüjtés
ben. Kü'önösen a pá! y,afe1mta,r
tá6i do'.gozók akarnak jó ered
mé<n,1 ehémi. Sós Kálmán elő
munkás, a�i a tavaszi gyüjtés 
idején dicséretet kapott, mert 
ef!umaga ,12 mázsa fémhulla
dékot gyiijtött, most is pél da
mutatóan jár elől a gyüj1tésben. 

nak is vígan. Azaz nem viean, 
hanem szomorúan, félve. M:ért? 
Mert nekik nem szabad ango
lozni. Edd:!! már né!Nszer kér• 
tek ango!ozásra enged él vt az 
i 1razgatóság'(ól. Még nem kapták 
mee. Az i gazgatóságok, akik 
nem adiák mee' az eneedélyt, 
még a szobájuai ablakából is jól 
láthatiák. hoey az ál '.omáson 
zavartalanul folvik az angolo
zás. Nem emelnek ellene kifo
eást. v:szont engedé'.yt sem ad
'nak. Ha baj lesz. maid je!ent
kez.nek. Jtl is akad némi baj a 
felelösség-yáilalás terén. 

Mit kell tenni ? 
Az utasítást be keli tartani. 

Efe?ől nem lehet vita. E!'enben 
gondoskodni kell arról, hogy az 
utasításokat be lehessen tarta,ii, 
Tudjuk. vannak objektív nehéz
sée-ek. A fenti oéidák mind olva• 
nok. Azzal azonban, hogv a fe
l előssé1Zet a közp0nli szervek a 
vé1Zrehajló szervekre hárítják, 
korántsem oldódott meg a, kérdés., 
Amikor rugalmasnak k<'ll  lenni, 
akkor a központi szervek lee'Ve• 
nek azok. Adíanak feloldó ren
delkezéseket. ha arra szüksége 
van és azokért vá'.!al iák a fele
l ősség-e!. los amikor mncs fel• 
o! dó rendP.ikezés. követel iék meg
az utasításszerű munkát, még 
mielőtt abból bai származnék. 
Js,v szereznek maid érvénvt en• 
nek a döntő elvnek: az utasítás 
törvény. 

A szak6zervezeti bizalmiak a 
vasgyüjtő napok al att röpgyülé
seket tartanak, amel yeken kl-
5zéi:'itjá:k a do'.gmókat, hogy 
minden hulladékfémet száll it6a 
nak a gyüjtőhel yekre. Lőr;ncz 
István bizal mi a p,á,lyafenntair
tásnál, Baranyai Józs,ef l>izalmi, 
pedig a fcrgalormál fal iújság 
cikkben is mo�ósította a dol
gozókat a vasgyüjtő n.apok si• 
kere érdekében, 

A dunaparti tdlerpá,'yaud-
varon 

tavasszoa,! 1 25 má�a vasat é& 
fémet gyüjtöttek össze. A moo
tani vas,gyüjtő napok a:att &re· 
relnék lega,lább u gyanezt az 
eredményt elérni. Azontban job· 
ban meg kell ene szervezni a 
gyüjtést, mert a szakszervezeti 
bizalmiak közül még csak ke\'e• 
sen kapcsolódtak be a gyüjtés 
munkájába. fgen fontos., hoirv a 
gyüjtéslben valamennyi DISZ· 
i fjú résztvegyen, mert az előző 
eredmények azt mutatták, hogv, 
a gyüj1és csak ott járt 5ikerrel, 
ahcl a fü1talok lEÜkes, jó mun 
kát végeztek. 

A vasgyüjtő rva.pok legjobb 
gyüjtőit 400.000 forint értéktl 
ajándéktárgyakkal julalmazz?k: 
A vasút terül etén az edd1i, 
gyüj!ések szép sikerrel jártak. 
Most is legyen egyik fő fe'.,ada
tunk, hogy me,imiul,assu:k: min.
den vonatkozásban öSzinte, lel
kes segítő; va;!llun� 1'Parunknak, 
minden erőnkkel if(yekszünk 
hozzáiárulni nfLl!!J békemüueink, 
építés éheZ. -----
ii'z"DJi és az elle'l1i•rző 

Lizottsá1tok 
figyelmébe ! 

FelhfvJul< az u,...,,1 bizottsá
gok és az e!!en6rzt5 blzo'tsá=k 
fiqyelmét a Népszava kfadi\sá
ban n,,eqfe1ent brosérára: ,,Ar. 

Uzeml bizottság pénzg,zdálko
dása és az el'er,6rz6 blzotkA,q 
munkája_� A brosúra az 0B-1< 
pénzüqyefnel< Intézéséhez, a 
rot.tnka meqszervetést:Jiez és az 
OB-k munkájához Jqen Jó se
qítséqet nyu)t. 
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A tél! zord i,dójárás, a hava
zás és hófúvás nehéz feladatok 
elé áll ítja a vasutas dolgozó: 
kat. I dej,föen meg kel l ten_m 
minden előkészületet a vasuh 
forgalom folyton�gána_k _bi�
tosításá,ra. Kello felkesz.ules 
hiányában ugyanis _a té(i i d� 
járás -alatt keletlrezo hoakada· 
!yok napolcra. sőt hetekre is 
n�gzavarnatják a vasúti for
galmat. Nem szorul b�ebb 
magyarázatra, hogy milyen 
fonrtoo. és orszagos érdek ennek 
megelőzése és a zavartalan 
forgalom biztosfl:ása. 

MEGELOZO INTEZKEDE-
SEK hatásos módja olyan hó
védőművek építése, amelyek 
még a legnagyobb havazás . � 
hófúvás esetén is meg tudJak 
védeni a vasútat a hólerakodás 
ellen. 

A védőművek t!p[tésénél és 
álta!álban a hófúvás el '«ii vé
de'.emnél a Szovjetunió gaz<lag 
tapasztalatai� használjuk fel. 

A védőmüvekl:Íez a mul tban 
lílhlában sövény!áblákat és 
betonból, vagy fáool készült 
palánkot használtunk. 

Ojabban a fa- és cement
anyaggal való takarél<os
ságb:'>1 a hóvédőmüveket 
földből építjük, amelyeket 
egyidejűleg be is fásitunk. 

A földből épült hóvédömüvek
nek minden más anyagg.al 
szemben az a nagy el6nyük, 
hogy épílő anyaguk !roi-'.állanul 
és díjtalanul áll roodelkezé, 
sünkre. Fenntartásuk nem okoz, 
költséget, élet,tartamuk perli g 
örökösnek mon-dlható. Ha a 
föl<lgálai!-Oa,t megfete:ő magasra 
és a p_ályától megfelelő távol · 
ságra építjük, úgy az-ok sű
.rűn !ásítva még a leg,nagyobb 
hófúvás el•'.en is lök.életes vé
�elmet nyujlanak. 

A Szovjerunióban i.íjabban 
i;zéles erdősítéssel védekeznek 
a hófúvások el 1en.. A va.s,úl?!s 
mentén létesített es helyenként 
200 méter széles erdősáv (zöld 
övezet) töh'>életesen megvédi a 
vasútat a hólerakodások ellen. 
Az erdositésnek azonban hát
ránya jg van. A facsemeték 
ugyan's 6Zerepüket csak a kkor 
�ud}ák betölteni, na már kel 
lően megerősödtek, amihez 
5-8 évre van szükség. Ossz.el 
a fák ,Iehui lott 6Záraz lombja 
gyulékonysága miatt a moz• 
donyszilk!rától k.ön11�n tüzet 
foghat. Nálunk kizárólag erdő• 
sít>éssel azért nem védekezhe
tünk. mert a pálya mentén 
megfelelő széles területsáv nem 
áll rendel kezésünkre. Ha pedig 
kísajálítás út!,án akarnánk, e 
szükséges területet b' ztosítani, 
úgy jelentékeny szántó- vagy 
szö:öterülelieket kel lene elvon
nunk a művelés elöl. 

A végleges jellegű hóvédö
mfrvek vooa'ainlk mentén még 
sok helyen hiányoznak, ezért 
•rendkívül i időjárás esel.én szá
molnunk kel! azzal, hogy ee·yes, 
hófúvásokra veszélyes pálya
szakaszokon megtett előkészü
lete:nk el:enéré is keletkeznek 
hótorlaswk. Az ilyen pályasza
kaszokat csak hóeke, vagy hó-

. hányógépek és a dol gozók 

SZOCIAUSTA VASO'TtRT 

� 

S!Zociálde,nol.rati!Z111us a 11aúhelybe••· 

munkájával lehet szrubaddá ten
ni. A pálya felsza-badítá&ához 
ilyen rendkívüli eset,ben do:,go· 
zókból olya,n nagy létszámot nem 
tudunk kiállítani, Ezért közmun
kásokat és esetleg a hoovédség 
segítségét kell kérnie. A népi 
demol<írácia kormánya biztosítja 
a vasút részére a közmunká
sokat. A pályafenntartási szol
gál.ab 

már a kora ősz folyamán 
tájékoztatja a 1anácsokat, 

hogy a pálya mely szakaszán, 
mely község köz.elében lehet 
szülffiég k.özmunkiáookra és 
egyi dejűleg közl i  az igénybe· 
veendő köZl!l1unk.ások hozzáve
tőleges létszámát is. 

A p.ály.i,fenntartási fónoksé-
gek már a nyár és a z ooz fo
lyamán godoskodnak megfelelő 
sze.rmáanlkés'z,letr-ől és a hiá· 
nyos szerszámok kijavításáról. 
Ugyanosak gondosikodnak ar
·ról is, hogy a hófúvástól ve
szélyeztetett pályaszakaszok 
ment� az idei,glenes sövény
táblákat i dejében feJ_ál l í,rják és 
hogy megfelelő men�yíségben 
tartalék-sövénytábl á,k is ál l Ja
nak rendelkezksre. 

A VEDEKEZES SIKERE ér· 
ookiélben i<ívánalos. hogy a, va· 
súti dolgozókat a, várható i dőjá· 
rásról ídejekorán tájélkoztassuk. 
E oél érdekében a Meteorológiaj 
hJJtézetet még a nyár- folyamán 
bekapcSQ\ták az üzemi te-
1,eionhá,'.ózatba. Az Igazgatósá
gok és ezek útj.án a külszolgá· 
tatok ígv lrozvetlen értesülést 
szere1Jhetnek a várható időjá
rásról 

érmesrt&z.olgiáílat  i•dejében tör
ténő megszervezéséoről is. A 
figyelöőrök gyakori vonalbe;á· 
rá15 útján tájékozódnak a hó és 
idő;ánási helyllelről és észleloé· 
seiket a pályafenntartási fő
nökségnek és az állomásnak je
lentik. Az érlesítő·szolgálat 
pedig- biztosítja, hogy váratlan, 
esetleg éjjel előálló szükség 
esetén a do'.gozóka,t a legrövi
debb időn bel ül be lehessen 
rendelni foglalkozási helyükre. 

Gondoskodás történik 0 •ról 
is, hogy a pá lyaszakaszok fe l·  
szabadításánál mííködő hóeke 
és h6háinyógip4TI1€111Eltek t�bori 
telefonnal legyenek felszerelve. 
Ez lehetővé teszi, hogy az át
törés eredményéről és á'.talá
ban a helyre!Től a legrövi<lebb 
időn belül tájékoztathassák a 
pályafenntartási főnökséget é6 
a szomszéd ál lomásokat. 

A TELI IDOJ.ARAS. a, ha· 
vazás és hófúvás a.Jatt nemcsak 
a pályafenin�rtáM, h,anem va'a· 
mennyi szogálati ágnak van· 
nak fontos teendői. Külön uta
sítás rendelkezik ezért a köve
tendő eljárásra nézve. amely 
fe'.öleli az összes érdekelt szol 
gálati ágak teendőit. 

A népi demokráciának min
denre kiiterjedő fi gyelme re· 
ményt nyujt ami, hogy a nagy 
és sürgős tervmurukák között a 

. hófúvás elleni véde!em is meg
felelő helyet fog kapni és az 
így évről évre m'nd nagyobb 
terjedelemben épülő végleges 
j,eJ.legíí hóvédőmíívek a pálya
hálózat sebezhető pontjait m'nd 

A megelőzés 
kedés történik 

érdeke'ben intéz· kísebb és k:sebb terülelre fog. 
a. figyelőőri és ják 6ZOrítani. 

-- - �-� -��i f1t i saf Ev�RV .idtaLAA� 
Közlekedési kormányzatunk ismét megkönnyltette 

a józsefvárosi vasutasok munkáját 
Fomos munkia. s.il<eres befeje-

1.ksét ünnepel lék a napokban 
Budapest-Józsefváros pályaud
w1r dolgozói: elkésziilt a.z új vá
gányutas, modern biztosítóbe
rendezés, .amely a, jövőben nagy. 
méritié'k-ben m�gk&nnyíti az áJlo
más dolgozóituzk munkáját és 
növe-li a forgalom biztonságát. 
Az új berendezés révén vala, 
mennyi vál-tó és je!zö összefüg
gésbe kerül t egymással. A lor
g.a.J-mi irodán lévő vezér-lő be
rendezéS' segítségével a forg.al 
mi szolgálattevő vezéri' a jel• 
zők.et és váltókat, az ál !ílóto
ronyoo,n a váltóka,t és a, jel zőket 
kizárólag eszerint lehet áJ.líta
ni. A munkál.atokk-al klapcso!at
ban kiooerélték az áll ítóba,kot és 
a, váltóemeltyűket kibővítették. 

A nagyszaibású munka elkészí
tését dooember 2 1 -re, Sztál :11 
elvtárs sz.ü ldés11apjára irányoz
ták elő Menétközben a do1,go
zók le! a,jánfották, hogy a mun
kát novembu 7-re. a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
éofardu!ójára e/készítik. Még �z.t 
a felaiánlá6ukat is túlteljesítet· 

tek, mert november 5-re üzem-

képes áll apolban átadták az úi 
berendezést. tehát 

a munkát köz.el két hóna11-
pal előbb fejezték be, mint 
ahO!!Y eredelílel! tervezték. 
Az átadási ünnepsée:en K.iss 

Imre, a buda<!)•esti izaqg�16sá!!' 
V. osztál yfőnöke, a Vasúti Fő· 
osztály részéről ped!g Kmetty 
Imre a 9, szakosztály vezetője 
köszönte meg a dolgozóknak 
derekas munlkájukal. Bagdács 
János párttitkár rámutatott. 
hogy a mun'ka határidő e1őtli 
befejezése úgy vált lehetségessé, 
hoin- a társszole:álati ágak pél
dásan együttműködtek és ezzel 
lehetővé tetté'k., hogy 

éppen a fegjolbbkor. az oszt 
for!!alom csúcsld&s,zakában 
helyezzék Uzembe a forga
lom !!Jorsitását és biztoo
sáe:át fokozó berendez.és.!. 

Ezután jutalmakat osztott ki a 
dndzozók közö1t. Valailllennyi 
do'.gozó pénzjutalomban része
sült. Kiemelte a munka s!keres 
in-or6 befejezésében TortlUI Er· 
nő főpáiyamester, Vrb{iin és 
Kóka csoportvezetők érdemeit. 

Henyei Ferenc elvtárs, Rákos
rendező-pálya udvar dolgozója és 
több más elvtárs felvetette a 
,;zociáldemot-ratizmus kérdését. 
A Lan&ter Műuek dolgozói nagy 
érdeklődéssel olvasták a „Szo, 
cia l ista vasútért" 'egutóbbi szá
mában '.Tlegjelent cilktket és sok 
új szempoitltot merítettek �lőle 
a 6Zociáldemokrati1;mu6sal szem
beni harchoz, 

Valóban úgy igaz, ahogyan a 
cikik mondja: vannalk becsületes, 
rendes, kiváló képzettségű mun
kások, akik nem ís sejtik, hogy 
a szociáldemokratizmus hatása 
alatt cselekszenek. Számosan 
vanna•k i lyenek nálunk is. De 
wkadnak olyanok :s, akik tudalo's 
képviselői a szociáldemokrat iz
musnak. Vannak, akik 6Zóval 
gyakran hirdetik a harcot a 6ZO
cia l izmuoort, a valóságban azon
b,an igyekeznek vi�zatartani a 
dolgozókat a forradalmi harctól, 
1� a·karják járatni a pártot a 
pártonkívül'ek előtt. el akarják 
némítani a kritikát. 

Itt van például Hantos Antal, 
a VIII .  osztály esztergá,lyosa. 
Meg kell hagyni : jó szakmunkás. 
Magatartásában azonban fellel• 
hetők a szociáldemokratizmus 
jelei. Legutóbb például bejelen
tette egyik elvtársunknak, hogy 
meg fogja kritizálni a szakszer
vezeti tacg-gyűlésen fegyelmezet
lensége miati. Az elvtárs llzt fe
lel te: szívesen fog-adja az építő 
bírálatot. De a bírálat elmaradt. 
Amikor az elvtárs megkérdezte 
tőle, hogy m'ért azt f�lelte: 
.,Maid akkor állok elő a bírálat
lat. amikor te kritizálsz meg 
valakit." Mi más ez, ha nem a 
szociáldemokratizmus�ak a kri
tika elfojtására irányuló törek
vése? Hantos Antalnak különben 
már nem ez az első esete. Tavaly 
amikor bérfelelős volt, 

a noiimaren<lezés alkalmával 
bérdemagógiával akarta a 

dolgozókat a„ új oonnák 
el!en hana-olnl. 

Természetesen nyomban levál 
lották, 

Le'ICsés Ferenc bizalmi létére 
ellenségesen viselkedik a nö
d.olg,n.6kkal szemben. N ;,rtirég 
i lyen kijelentést tett: Nektek 
nincs szükségetek arra, hogy itt 
dolgozzatok az üzemben, mert 
másból is meg tudtok élni." 
A szocíáldemokratízmus szelle
mét árasztó, romboló és &érlö 
kijelentéséért leváltották. 

Oláh Lajos esztergályos il' 
afféle „munkása.risztakrata", a,ki 
szociáldemokralizmussal van fer
tőzve. különben nem tette volna 

azt a hazug, megtévesztő kije!en• 
lést, m'ntegy két héttel ezelőtt. 
amikor a most bevezetésre ke
rü'ő darabbérezésröl esett szó. 
hogy „most még nyugodtan ül
tök a munkapad.oknál, de ha be
iön a darabbérezés, még a WC
re se tudtok k:menni " 

Somog,cli János 6Z�r-zámlaka
tost közévlokú politikai oktatásra 
osztottuk be. Elsőizben meg
jelent a szemináriumon, márod
szor már nem. Mint műhely
bizottsági elnök beszéltem vele, 
megmagyaráztam, milyen fontos 
neki, m'nt kommunistának, a 
tanulás. Meg is ígérte, hogy leg
közelet,b ott lesz. Nem volt ott. 
Ismét beszéltem a fejével, megint 
megígérte. de megint csak távol• 
maradt. Amikor harmadszor is 
hózzáfordu.Jtam, szinte kifakadt: 

. .Mit erőszakolt-Ok, hagyjatok bákr-a, 
nekem békéit". magM, 

sőt zeneóráJkon képezi 

Erős JóZ6ef marós - amint a olyan beosztásba helyezte, 
cikk mondja egyasegyediül hogy ezután nem tud pró• 
forinttal, v-agy a fazék tartalmá- bára meg órára Jámi. 
val a1kar mérni s azért nem jár Pedig tehette volna olyan helyre 
oktatásra, mert „ö csak a mun- is ah<Ynnan munkája végeztével 
kánaJk él, neki csak az a fontos, el.járhatott vo'na továbbra is 
hogy keressen, őt ne zaklassák". kultúrmunikát folytatni. 

Bércsaláts is  fordult elő Erdős Mihály főmüvezetö 
nálunk: Szabó Józoof fúrós-br:- i gy�kszik lejáratni a kommunis• 
gádvezető tákat és úgy álhtja be a dolgot, 

án ot mintiha azért nem lehetne fe-ll munkauta!v yt kijavít ta gyeknezni őket, mert „kiuáltsá-
ós nagyobb teljes,1!ményt gos helyzetben" vannak s kü:iin 

számolt el. jogoka·t követelnek 1;1a,!?Jllk;18':C. 
Ezzel szemben a r'i!Sz.legeben !gy ért el brigádja 170 száza- do!,gozó, osupa pá-rttagból álló lélrot. Maguk a brigádtag-ok, brigádot folyton piszkálja � akik nem tudtak a csa lásról, 

csodálko>z!ak legjobban 3 ma.g,as o'yan hibákat ró fel tlekik, 

százalékon. amiket más brigádoknál 
észre sem vesz, vagy elnéz. 

Sajnos a müvezetök között is M'nden öntudatos, harcos aklad, atki s2ociáldemokratiz- 1 • 
1 1 ,  , rt · t I kommunistána,k köte essege az, musr_a val o _maga�a }s ta·�us!;  hogy rendszeres, céltudatos, éber Kovacs la!os fomuve�eto 

10 vol1!ikai munkával harcoljon a s�a•keTT?ber_ es sokat varhatna szociáldemokratizmus ilyen és tőle nep, a l lamunk, ha a terme- • ·1 • 1 • · 1 1  1 • • d k · 'lett f · 1oo · 

1 

hasonlo megny1 vanu asa,, e en. � er e_ ei me, . . a . ej es Ebben a harcban segít bennün-m�s kovet_elmenye,t 1s s,zem ket a „Szocialista uasútért• el ott tartana. Eppen a mmap . lt 1 1 k- · 1 t  'kk. történt: Kántor elvtársat, aki 
I 

a a mos ozo c, 
mint tehetséges zenész, részt- Hernádi Rezsó 
vesz a kultúrmunkában és lelki- Landler Jenő Járműj'dvító OV. 
:smeretesen jár zenekari pró- levelezője 

A vonatelemzéseknél fennálló súlyos hiányosságok 
akadályozzák a tolatási mííveletek 

előzetes megszervezését 
A gép akkor működi•k tökéle· ző uonatot uárakoztatnunk !leli. 

lesen, ha minden apró ooavarja Ennek köue!kezménye a vonat
pontosan egymásba i l leszkedik. és gépácsorgás, ez uiszont a 
A vasút hatalmas gépezeténél kocsiforduló leszorítását gátolja. 
is nélkülözhete'.len ez az óramű De a vonatelemzés hiánya, pon
pontosságú együttműködés, merl tatlansága, i,kadályozM a uonat
egyet:en osavar l azulása az egész terhelési terv teljesítését es. hi• 
!l'épezet munkáját gyengítheti. s:zen vonatelemzés nélkül nem 
Egyetlen pélclát vegyünk: a há- lehPt tudni, hogy a vonat /zán.y 
romnapos kocs.úfordu'.ó megvaló- tonna terhelésit uehet még fel 
�ítására telt fogada:mukat nem az á:m.en.ő á!lomásokon . 
teljesítetiték a vasutas dolgozók lme, az összefü.gg:ések lán• 
- ugyancsak nem teljesítették rolata ebbó1 a néhány mondat
az áruszál líhási tervet sem, en· bál is kitün'k A hiányosságokra 
né! 2 százalék az elmaradás. �zonban még é!esebben mutat 
Lehetetlen ét;zre nem venni az rá Bárány Erzsébet távirász 
öSGzefüggésf az elmaradás � a kartásnö, aki a Rákos-rendező 
v6natélemzéte'i( pohtatliinsAga. pályaudvarra érkező vonalak 
lazasága között. A vonatelem- elemzését felveszi a rendelkezi) 
zö-szolgál-at egy csavar az óri· ál lomásokról és tová!bbítja az 
ási gépezetben, mégpedig jelen- álmPnő ál lomások felé. 
tös csavar, lazulá5a érzékenyen - Van olyan nap - mon• 
károsít!,a a gépezet egészének dotta Bárány kartásnő -• 
munkáját. hogy egyelten vonafe/emzést 

- Súlyos h 'bák fordu!,nak Mm kapok, pedig naponta 3-4 
elő a vonatelemzések.nél tehe.ruonat is érkezik Szolnok• 
mon<lolta R�kosrendező pálya- ró, és legalább kettő Lajos• 
udvaron az ál lomásfönökhelyet- mizséről. Sokszor technikai ne
tes. - Rákos, Fe-encuáros, la- hézségek akatályozzák a uonat
;nsmizse, Szob, Szolrwk rendet- e:emzés fe/uételét és touábbí• 
kező állomásoknak uonatelem- tását. Előfordul, hogy napokon 
zést kell adniok, azonban igen keresztül szünetel a táuíró ösz
gyakran egyáltaM,n nem kapunk szekö/Jetés, ilyenkor telefonon. 
tölük, amikor pedig kapunk, leg- próbáljuk feluenni a jelentése
többször késue kapjuk, Am'kor ket. De meg kell mondani, hogy 
a rendelke2!Ö állomások nem ad- gyakrabban azért nem tudunk 
;ák le a vo11,aielemzést, mi u.tó· pontos uonatelemzést kapni é:s 
/.af! kérjük, .-Je mire utánjárá,ssal adni, mert a kartársak felülete
megkapjuk, már nem sok hasz- sen, hanyagul vagy pon.ta,t/anul 
nát uesszük. olqan ez mint eső kezelik a kérdést. 
után a köpönyeg. A hiányzó, későn kapott vo-

- Pedig - folytatta, - a u� naie!em�ek az őszi forgalmi 
na/elemzés hiányossága okozza verseny akadályozói. A Vasút· 
a legt,öbb kocsi.ácsorgást, a üzemi Ertekezlet határozata inak; 
hosszú tola,/ási időket. Az  olyan szel lemében dolgozó kartársak, 
vonatot, amelyet pontos elem· a szolgálati vezetők ne hanya
zé.� alapján gyo•san szét tud- , golják el a vonatelemzö 6Zolgá· 
ruínk rendezni. elemzés hiány!,· lat munkáját, a vonatelemz;is 
hnn a fogadó uágánycsoportra 

I 
el lenőrzését, mert ez a mulasz

kel/ hoznunk, azután a gurítóra lás súlyosabb hibák forrásává 
keü vvtni, így a közben beérke- vál ik. 

AKIK ÉLENJÁRNAK AZ ÖSZI VÉRSENYBEN 

Oszkó József, Budapest-Jö:uefváros 
raktárnoka. Munkája Jó meqszervezésé
vel elérte, hoqy foqlalkoz:tatási foka 
.1 92 százalék, a tehervonatok menet
rendszerlntl indltása 1 1 6  százalék, KI
V61ó telJesltményét a qyUJt6kOCSlk be
„ klrakásánál. az érl>knak időben való 
el6kéozítésével érte eL összpont. 

érléJie: 43, 

Hazafi Sándor sztahanovista mozdony-
�!W��

a
�. d��rec�n�1µ'�!

1
t6s!��: 

hoqy a qépmenetek ki lométerteiJe,;itmé
nyét a tehervonati haszonki lométerhez 
viszonyítva, az alábbiakban csökken
tette: a meqtett haszonkilométer 88. 935 
km, ezzel szemben az Ures félmeleq km 
2,333. Kiváló munkáját íqazolJa, hoqy 
szolqálatában qléipt"evár-ás nem vott. 

Heqedils Ferenc, Veszprérn-k0fs6 áPo
más tervellen6re. A fuv.arozta�ó felek
kel való szoros eqyllttm(lködés követ. 
keztében elérte. hoqy havi fuvarozási 
tervét száz százalékra, az irányvona
tokkal továbbítandó eleqy.tonnat&rvét 
pediq 1-48 százal�ra teiJ,:,sítette. össz. 

Bodó Attila, orosházi áliomásf6nllk. A 
hozzá beosztott kereskedelmi dolqozók 
átlaqos foqlalkoztatásl foka 79 száza
lélk. A tehervonatok menetrendszerintl 
Indítása 10 1  százalék. A be. és i.tra
kásl id6 a tervhez viszonyltva 1 34  
százalék. Kit(ln6 eredményét azzal ér
te el, hoqy a beosztott dolqozókat 
munkáfuk meqsxervezésével n.iqyban 
seqí.ette és Jól irányította. összpont. 

Bodka János, a ezolnokl ,rumoz:dltó 
munká<sbrlqád vezet6)e. BriqlldJ,va.t q 
eqy Jelenléti órára es6 mozdítO:tt súly. 
te1Jesltm6nye 75 százal6k, tel)esltm6nyt 
százalékuk 135. Jó eremú,yUket a 
munka hely• meqszervu6sévet és a 
munkaid6 teljes kihasználásával érték 

öuzpontér..éke; 38. pontér..éke: 31. 6rtéke; 43. el, Ö5$Zl)Ol'ltértékllk; 74, 
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Tapasztalatok l
b
ya,eto, szt.ahanooiSta üd�lő- Hon,áfh Márton elvtárs fel- nagy .népszerűségnek örvend, Gyeno-éikedő-szobát csa,: en., ott, ahol vaJamrkor gyaro- 6 a. 

az elleno,.,r o"b" tl , • t f I 
sok, bankárok, Horthy-csemeték hívta a vezetők figyelmét arra, A ház.astársaknak külön fülk�- Sztál invárosban láttunk a pá• 

Z IZO Sagl an O yaffl00 té_kozoUák a dolgozók verei"té- hogy f.okozottll!bban fordulja- iük v�n és a leendő házaspárok lyaápítőknél. Réiszilaisoa, a tö-
A d k t nak a, dolgozók munkavédelme, részére már előre készítik a megszálláshelyen feküdt az. z i ei ok,ta(ási évadban kez- egyszer jelent meg a tanfolya- en szerze t milliókat. Ez is a szociális helyzetének megjaví- me.2:felelő l akóhelyis�eL egyik beteg dolgozó nő. 

dödött először szervezett tanfo. mon, akkor sem szólt hozzá. miénk lelt. Kitűnő élelem, e/Iá· tása felé. lyam az el lenőrző bizottságok A kartársaknak ez az eljárása �. ku:t,!ráli.9 és sportszó•oko- Me!!a' ll apíthato·, hogy a dol - Ke't-ha'rom mosdo'ta'I 
Csodálkozunk a�on. hogy 

elnö'ke' • ta · · · • E ·1 , . 7as nn,n t k ·t I · ~ egyes vezetők itt akarnak laka. 1 es gja'l reszere. z a, egya ia,an nem he'.yes., mert én - • ,-o:i a e szer uis és bor !!ozókról való szociális es· kul-tanfolvam egye t · • dd és a gy · 1 - •• " ·, ,, rékoskodni é� nem veszik észre, . •  - . . . nesen e agsag  mar az e ig tanultak a'apján - . ' 0/ yoru , .. atra, mii turális gondoskodás terén - a 40„so ember részére krvansagara mdul t, ezért még is_ azt látom. hogy nagy seeít- kell meg egyebet modani. helyi körülményeknek megfele-
h
l 
og-y az ilyen takarékosság a 

'-k . ._,._ hé • ·· eh t k ~ S · / • el egnagyobb értéknek, a dolgozó "" a,,., n� zmlélny!zm I et azt, sege a:ptam szakszervezeti . zrn e szegy em magamat, lőe11 - sok előrehaladás tör- Az eredmények mellett van ember munkaerejének és egész-
hogy mar az elso tanio'.yamon munkámhoz, könnyebben fel is- mikor v,sszagonáolok arra, tént. Ez különösképpen tapasz- azonban jócskán hiányosság is. ségének rovására megv és ezt a behívott e:vtarsakna,k csak- a merem a hiányosságokat és mi- IU>gy nem akartam üdülni talható a MAV Pá1yaépitö OV Kern használják fel pélrlául követöe� pedig az il)�n „gonfele . jeleni meg és késöob sem óta a tanfolyamra j árok, már menni és csak hosszas rábeszé- száiláshelyein és laklanyá'ban. egyes vállalatok azokat a szo- doskodast" a termelés vissza,. 
javult a helyzet. Az sem he- sok h'bát ki tudtam javítan i a lésre engedtem. Most már lá- de már kisebb mértékben a ciális célra, a kormány füal en- esése követi. 
iy�, hogy minden eloodá,sra az munkámban. A tanultak lehe- tam, hogy az iidü!és nemcsak 5ztálinváros térségében lévő gedélyezett összegeket. amelyek 
el !e_nör�_ő bizottságnak más-m.:is tővé teszik, hogy Budapest- Jza.sznos. jogos, de kötelező is Simonyi-féle szálláshelyen, A egyébként rendel kezésükre á: lnak. Sú lyos hiányossrl�. liogy azo,. 
tagJa goo el, mert Nyugati-pályaudvaron ki tudjuk miTJdei,, do,'gozó szám.ára. legtöhb szálláshelyen vagy lak- Rétszilason például, ahol közel kon a he'.yeken, a'..o-' még fürdő 

így a bizottság egy tagja j,avítani a szervezettségt,.,n és Elhatároztam, hogy becsr7/e- tanyában rádió áll a dolgozók 500 doli:rozó 30 helyiségben van nincs, mindössze két-három 
f sem tudja ös.sz;efüggően fel- a tagdijmorálban mutatkozó hi - les, jó munkáual, balesetmentes rendelkezésére, de számos he- elszállásolva, egyetlen rádió van mosdótálat bocsátanak 40-50 
.I mérni a feladatokat. bákat és így egész szakszerve- szolgála:ellátássnl fogom biz- tyen tal 3Jkoztunk folyóiratokkal és az is az irodában nem peclig a ember rendelkezésén�. Az is 
fj. tanfolyamokat úgy kellene zeti munkánka1 megjavítha'!juk. tosita11i /953-ban Is az üdw:és- <"s egyéb 57Áraikoztaló Játékok- dolgozók szálláshelyén. J gy olyan kicsi, hogy abbitn rende• 
inegtarlani, hogy időpónljuk ne 

!gy pedig, a jó munka ered- hez ,•aló Jogomat. kal. gondoskodnak a rétszi lasi épí- sen tis-z!alkodni nem lehet. 
- ,. 1 ményeképpen a d<>lgozók métt M L' 16 Sztál inváros, Rétszilas és Ka- tésvezetöség felelfö tényezöi a I tt  állunk a tél előtt. Nem e�n ossze a sza,wona i mun- !o-bb kultura· 1 ,·s, szoc;,a• 1 ·1s -"• 

agassy asz k · · 1 1  · k tth · b · · d 1 - · káva! 1' letve a ta-' 1 = sztaha,o\·· ta t ·  f i · • • rácsond pályaépítő száll ásbe- mun assza aso o onossa, a. egeszen mm egy. 10gy uzemt 
·' ' ,uo y,amon sporti·uttatásban re·szesu- ll1e1.nek 15 er e vtgyazo · t · · t ·t 1 · "l S · h I b. lt · · k h h ·t " '  ré&zvevö _elvtársak ·. úgy kaJ}ják . Szombathely állomás. lyein kéthetenkint cserél ik a ra sagossa e e ero . asz a om. 1zo sagam ogyan 3J Ja.: 

a boosztasukat, hogy i<löben e, a segélyezés is egyenlete- * dolgozók ágynemüJét. A lakta- battán m'ndössze egv kis tele· végre, pártszervezeteink hogyan 
...i d . k I seboé vál ik. nyákat rendszeresen takarítják pe.s rád'ója van 80 dolgozónak. se'gítik a. dolgozókról való gon. 

���ana je enni a tanlo- Az esti tanfolyamon tanultak . !\����'.}lR-M_űVE� do!1o- és megfelelő módon készítik elő Sportíelszerelésük is rossz. Lát- doskodást. A helyi · üzemi bi-
a lápján i gyekszem munkámat �• oz.u ig mar nyo can e- és biztosítják a, dolgozók részé- szik rajtuk. hogv azokat ka�·ák zottságok felelőssége melle:t 

_ A lerütefi bizottság nem tá- még- jobban megjavítani és Jezt�k be ötéves tervüket. �l- re a tisztálkodáshoz és a főzés- meg a központ!ól, amit ott már meg kell állapítani a MAV Pá
ma_sztotta_ a lá  politikailag az Sztálin elvtárs születése nap- �rt, <?Y�la, a �agyar Nep1coz- hez szükséges dolgokat. A szo- �iselejteztek. 'Cgyanitt négcy hét lyaépítő és Felú1 itó OV, va
esti tanrolyamok jelentőségét jára vállalom. hogy az üzemi tarsasacr Erdemerem aranyfoko- bák l akói tisz!asaiti versenyben ota nem cserélték a, dolgozók !amint a. MAV J\\agasépítö OV 
ugyancsak nem •készítette kellő: bizottság vezetőségével együtt 3 7atáva1 kitünt�tett karusszel-esz- vannak egymással. ágyneműjét. Ezért a MAV Pá- felelősségét is. Ugyanilyen fe• 
képpen elő .az esti t anfolyamo- gyakorlatban is alkalmazom a tere-ályos váHalt a, hogy Sztáfn Erős javulás van és mondhat. lya-é-pítő és Felújító OV kő,- lelösség terheli a területi bízott. 
kat Habony Pál, az üzemi bi- t anfolyamon tanul takat és Bu- elvtárs szilletése napjáig, decem- ni kifogástalan módon gondos- pontja felelős. ság il letékes reszortfelelősét is, 
zo!tság- olctaJtás.i felelőse sem, dapeGt-Nyugati-pály.audvaron a ber 2(ig l>efejez.i 1 956-os évi kodnak fü a női dolgozókról. A legkisebb esőzésnél is befo- aki a rendszeres ellenőrzést el
mert az esli ,t.anfol yamról csak szerverettséget öt szái,alékkal, a �rvét. Teljesen külön szállásuk, fürdő· Jyik a· víz az itteni munkásszál- hanyagoljai. Egyre keményebbé 
8 tt:r.üleli bizottság értesí-1,ése tagdíjmorált pedig két száza- BUDAPEST-JóZSEFVAROS j ük stb, van. lásokon, de úgylátszik hiába v�lik az idő és mindPnt el kell 
alapJan szerez-tem tudomást. lékkal emeljük. Egyben f�lhí- ALLO.½ASON napontként há- A legtöbb szálláshely közelé- kér az üzemi bizottság segilsé- . veln:, hogy a kiad<Jlt rendelet 

A tanfolyam anya.ga igen jó mm az orsz.áll' ellenőrző bízott- romszor ismerteti hangszóró a ben röplabda- és sportpályát ta- get, a vállalat még megfelelő ertelm�ben go_�dosk�dJanak . _a 
és ,hasznos,_ mindaz.t megtanul- .ságait, csatlakozzanak felhívá. versenyeredményeket. A pálya- lálunk, ahol munkaidő után szó- kálvhákkal sem látta el a szo- dolgozok szoc1ahs es kulturalts 
hat3uk, amit ,az ellenőrző bi- somhoz és a vál lalások te'jesí- udvaro·n a kocsit.artózkodás ide- rakoznak a dolgozók. Több he- bákat, és hiányos ablakokon át j ellátásáról, barátságos téli szál, 
'.i!Ottság elnök.éoe� é� ta�jajnak tésével javítsuk meg szak6zer- je a verseny nyih·ánosságának  lyen van asztali tenisz i.s, ami fúj be a szél. lásáról. 
!iudn! kelt., ,,Az eload��t konnyen vezeti munkánkat. segítségével egvre javul: októ- -------------------------
1!1egerfuet1uk, mert JO, szabatos A t�rületi bizottságna·k ut ber J és 1 0-e között 102.03 szá 
�s ma�yar<?_s � tanulásunkat javasolom, hogy külön is focr- zalék. október másod'k dekádigen . Jol_ el0,segitik  az útmtttató lalkozzanak az e•li tanfolya'm jában 103 százalék október 2 1-Füzetek 1�. E!1nek ellenére azon- hal lgatóival, egyén'leg is be- 3 1 _io- 1 06 száza lék 'volt ban egyaltalaban nem le-bet jó- szélgessenek el velük. Ugy gon- � · 
nak mondani a ha,Ug.,tók muri- dolom, hogy a tanfoiyarnok SZEGEDEN ANKETOT TAR-
ká_ját, a ha'igatók felkéEizültsé-· eredményesebbé válnának: ha TOTTAK . a _ (orgalmi sz�•g_áJat 
get. A hallgatók! J}assz.ivak, nem az előadó m:nden fog' a lkozás s�lah:3no�!st_a_1 a vonatk�sesek 
�zóin.ak hozi:á a� e:őadásokhoz.- ulán értékelné a végzett mun- felsz�?1o ':saert. (Esse LaJos le
Különösen feltűntek haPgatá- kát és a hal lgatóság vélemé- velezonktoL) 
5ukka1 Erdélyi Teréz, Buda- nyél kérné a szemináriumról és A VACI OSZTALYMERNöl(-
pest

-_Feren�áros dolgozó.j a, az előadásról. SE:G'.\E:L nem ta lál ják a Rákosi 
Molnar Gyongy, a nyugati- Gelencsér Lajos, eh·társnak lett fcgallalom írásos 
pályaudv�ri távírda dolgó�ója , a Bp, Nyugati-pályaudvar szöve�t. - Ho�yan ellenőrzik 
LacZ,G Sandor ped12: m1ndo��ie L B-e!nöki akkor " fó�adalom reljl!Sillisét? 

- kérdi levelében Hacsi László 
rnnalieielö.s. 

ílt!JlOKllAJJK - ��� 
�wtk �� ·� 

A PECSJ IGAZGATóSAGON 
fellendült a szabadságharcos 
munka. lövészversenyük szép 
eredménnl/el zárult. (Várna, 
László leveléből.) 

Alacsonyra szabták a deb receni fütöház új bejáratát 
AZ ELSö Nöl SZEMELYVO

NATOS BRIGAD elindul t  Sze
ged állomá!;fól. Tagjai Török 
Sándorné vonatvezető, Molnár 
Julia, Kovács Borbála Fodoc 
Istvánné, Nagy Pirosk� és Ra
koncai Jo1án. A „Zójá"-ról e:ne
vezett  brigád tagjai közül Fo
dor Istvánné és Molnár Julía 
válla'.ták, hogy december 20-ig 
megszerzik a vonatveze!Öi képe
sítést is. (ördögh János elvtárs 

I<ezdjük a d'ol got ott: 3-4 
liétiel ezelőtt llörtént a megál la
podás, hogy november 1 5-én aj
tókka�. ah!akokkal a debreceni 
fütöház irodahelyi6égeinek felét 
átadják rendeltetésének. Meg· 
jegyzem ez már a negyedik ha,, 
tárici<í. Az épil,kezést tervszerint 
a második. vasutasnapra k�llett 
volna befejezni. Még egv kis be, 
tekintést a tervezésbe: jú!iu&ban. 
mikor az  ajtótraverzó építést 
befejezték, az a gyanú merül! 
!lel, hogy a fűtó"ház nyugati ré
s:ren e:he!yezett kapu alacsony. 
Nem is sokat tévedtünk. Egy 
328•as sorozatú mozdonnya l  tet
tünk próbát: 

&% ajtó l<er-et nélkül l's sd
rolta a kémény szélét. 

'A hibára felhívtuk Ricsli épí
�svezeiö figyelmét. A válasz 
így hangzott: a tervrajz szerint 

0

dolJ?"oZik, ettől e!tér'.li nem sza
l)ad. Az i1tazságo az. hogy 40 
mi! limélerrel alacsonyabbra ter· 

r�·�:;::;::::�-���:�;;;::····· 
.member havi programmíából 
Nov. 21 ..., 

Az 1953. 6vl lkl<,ll
el6kéffítése. 
Elc5adó: Tóth Gém, e. 
SZOT üdill<hi osz�lyá
nak munkiatár-sa. 

Nov. 25-él>: 

Az ecldlq meql<lltlltt 
uzemi kollektiv szerzö... 
dések hiányosságai, 
Előadó: Bartha József, a 
Femáru 6,. Szerszám-
qepqyár OB elnöke. 

llov. 26-án: 
A smkszervezetek fef.. 
adatal a kere&k«ieler.1 
társadalmi ellen6rzé,;e, 
néf. 
El6adJa: Koviics Dénes, 
a SZOT munkásef' átá.si 
alosztályának vezetlSJe. 

:a••······················-·······•---. 

vezték a kaput, mint amilyen 
ma�a6 a mozdony, 

A fütöház l<apuja, tehát a 
uabv ányméretnél 40 mill.,_ 

méterrel alacsonyabb. 

Bürokrata, az élettől ebzakadt 
ember tervezte ezt a kapui, 
hogy hátráltassa az építőmun
kát, a vasút fejlődését s ezzel 
több,etmunkát, kárt okozzon. 
Hosszú húza -vona után látta be 

leveléből,) 
ADMIC'/ISZTRA TlV �\t.;;-.;I(A

NAK TEKI NTETTE A TAG
KONYVCSERÉT a kiskunfélegy
házi pártszervezet vezetősége. 

a vezetőség, hogy itt a tervtől Nem vonta be a pártcsopor!bl
rrtég·s el kell térni, mert köny- zalmiakat az összeírási munká
nyebb az építésen vá : toztaní, ba. A szervezőtitkár elvtárs egy. 

· t 328 d maga állította ki a kartonokat. mm a -as moz ony kéményét (Cserháli József tudósílón�lóL)  meg tápfejszelepét lefaragni. ........................................ . 
A problé-mát véleménvük j ! szerint mego;dotl>ák, amint ·1át- • ' • 

juk elég könnyen. csak az a hiba. i A DOLGOZOK j 
hogy rosszu · :  40 milliméternyire E KÍVÁNSÁGÁRA ! lesüllyeztették a vágányt_ A : : 
me_goid8s termé.szetesen f05SZ, i a Budapesti Városl Tanács i 
mert a fűtőház körüli vágá- : 4 es számú MozqókéP- : 
nyolmak vízszintben kei l l enni, j ��;hfo.tó�����ta,_

2 

n�;;;;_: j 
e, :enkezö esetben a Javításra f s

na�pra
o_s 

A
el6v

a
a
dlal·asoklat ve

taz.rtei: :. beállt mozdonyok. könnyen ,v 

idézhetnek e,ö ba lesetet. Kü!ü- : séqe ezzel az in ézkedé- : 
: sével a többműszakos ilze- : nösen. amelyekről a fék i6 le : mek dolgozói kívánsá'fá• : 

van szerelve, Merl, ha az i lyen : nak tett eleget. : 
mozdony eJindu], összetöri az : Dolgozóinkat is l<özelröt : 

új kaput és emheré:etl>en ls kárt � :�i;;!.k 
a� t�C:-i'J!;.apo�

5
�1� i 

o!lozhat. Az is elö'.ordu'hat, köztudomású, hoqy naqy 
hoey a széntér fe'é vezető moz- • ���;;:��qb��nkálk';!{n",X 
dony belesza'ad a szere'ésre : vasuta.saink 
\:.áró gépekbe. Felmérheteilen ! : A Budapéstö Városi Ta
károk származ,hatnak, a könv- ! fi

á
��zfn':t��

i
.!: (

vo
:iu�����! 

nye!mü, fe'.e 1öt'en munkábó!. de : v .. Kossuth Lajos-utca 18 .  
a fele'.össégre Yonás akkor már i ���

2
0��ó�t �á�á�élerö�;e�

késő lesz. Az i ! ven mulasztást : órai kezdettel eqésznapos 
azonnal . szigorúán ke:I megto- i kétoras müsoroka1 tart. 
ro!nii. Várjuk a megfe:e!ö vá- : �tiélk!4ro�?�,, �f!:.r

a 
m�� !aszt a sürgős intézkedésről a : qyarul beszét6 k ínai film. 

. ,Szocialista vasútért" legköze- : A naqybudapest terüle-
lebbi számába,n. i 1t'oq.as��·i

o
!� e,:;

s
�;;:_ 

Baláz.s József ! napos premier-�mozit. 

üzemi bizottság1i elnök 
. . . . 
: .................... ·-············"··· 

Miért tárolnak gabonát a törökszentmiklósi vasutas kultúrotthonban 

Gyakran fordulnak elö pana
szok., 1liJ/tY eg/}'l'S s:rtJlga!ilti ue• 
zetók nem támogatják eléggé, 
vagy egyenesen. gátolják a kul
túrmunkál. Kirít•ó példája en
nek, umi Törökszentmiklóson 
történt. 

Hársfai Béláné tórökszen.l-
miklósi árupénztáros az üzemi 
bizottság kullúrfelelfüe és a 
ku!túrolthon igazgatója október 
20-án közöl/e Kapusi Ar11ád szol. 
gálali [önökkel, hogy a Szak• 
szervezetek Országos Tanácsa 
iskolára hívta be. ahová októ-
ber 27-én kell elmennie. Ugyan
ekkor Kapus, A rpád megkapta 
a Vasutasok Szakszerc•ezete deb• 
receni területi bizottságának ér
tesítését is, hogy Hársfairzé elv
társnö iskolára megy, gondos
kodjék kellő idöben pótlás&-ól, 
amíg az fakolán lesz. 

Kapusi Arpád ahelyett, hogy 
igyekezett volna helyettesről 
gondoskodni, méltatlankodni 
kezdett és kijelentette Hársfainé 
elvtársnőnek: hiba, fwgy szak
-�zervezet; i.skolára kii/dik, mert 
ö olyan mcmkaeröt nem tud 
használni, aki ilyen dolgok 
miatt otthagyja szolgála/át. 
Majd gondoskodik róla, hogy az 
iskolából való visszajövetele 
után más munkakörbe kerüljön, 

Nem ez az egyetlen esPl 
azonban. amikor Kapusi állo
másfő!lök kultúrmunkaeflenesnek 
mutatkozott. Elözöleg egy ízben 
megtiltotta, hogy Törökszent
miklós állomás területén csasz• 
tuskákat adjanak elö. Intézke
dését ezzel indokolta: a csasz
tuska „személyeskedö" hangja 
rontja a kollektív szellemet. Fi
gyelmezteile Hársfainét, nem 
tűri ezt ,,állomása" területén ,ís 
figyelmébe ajánlja, hogy haf!ll
fon fel a kultúrmunkával, mert 
elörehaladása rovására megy . 
Egy ízben Ferenczi szemé/11-
rigye• intézett levelet Hársfainé
ltoz és ebben arra figyelmeztet· 

le, hagyjanak fel a piszkálódó 
csttsz1t1iRáklrnl, mrrt fizík'c:tl dó/
gozónak osztják be. 

Még " nyáron történt, hogy 
amikor június 10-én. llársfainé 
nagykereskedelmi vizs2át telt. 
kérte eddigi 12 pontos beosztá
sából oizsgájának megfetelö be
osztását. Kapusi Arpád a követ
kezökef felelte: ,.\'egye tudomá
sul, amíg kultúrmunkát végez, 
nem adok magának magasabb 
beosztást." \'alóban október 24• 
ig nem is kapott Jlársfainé e/u_ 
társnö más beosztást. 

Jellemzö az is Kapusi Arpád
nak a kultúrmw1kához való vi
szonyúra, hogy 

a törökszentmiklósi vasutas 
kultúrÓtthont 1 951  szeptem
bere óta hat ízben vették 
igénybe gabonatárolásra és 

más célra-
A területi b,zotlság kiküldött-

je nem egyszer tapasztalta el
!en1Jrzései itlfútlttziivaf, hógy Ka� 
pusi Árpád mennyire kuftűrmun. 
kae/lenes. Próbálta 11eki meg• 
magyarázni a kultúrmunka sw. 
ciahzmust építö jelentöségét, de 
amint a fentiekböl látszik, nem 
sikerűlt meggyöznie. 

A törökszentmiklósi állomás• 
fönök helytelenül jár el.• lgenis, 
minden támogatást meg kell 
adnia a szolgálatát egyébként 
becsületesen ellátó vasutas dol• 
gozónak es magának is _ élen. 
kellene járnia saját területén a 

kultúrjorrada/om megvalósílá• 
<áért. Az állomás munkáját nem 
hátráltatja a jó! vitt kullúr• 
munka, eUenkezóleg, lendületet 
ad neki, Eppen ezért Kapusi 
Arpád találja meg a módiál an• 
nak, hogy megindulJOfl végre " 
kultúrmunka a törökszentmiklósi 
vasutas kultúrotthonban. 

ÉRTÉKES PO�TOT SZERZETT 

A SZOlIBATHEL YI LOKOlIO"J'ÍV 

Az NB !. vasámapi forduló- tarján 1 7, 1 1 . Bp. Postás 1 6, 
jában a Szombathelyi Lokomo· 12. Diósgyőr 1 5, 1 3. Szeg�di 
! ív 4:4 ( J.: 1 ) arányú döntet len! HonYéd 13, 1 4. Pécsi Lokomo• 
harcolt ki a Bp. Dózsával szem- tiv 13. 
ben és ezzel érték<:'s pont birto- N B II., Déli csoport: Szegedi 
kába jutott, Bp. l·lonvéd-Sze· L-okomotív-Orosházi K.ini.zsi 
gedi Honvéd 3:2 (2: 1 ) .  Bp, Ki- 2: 1 ( 1 :0) , Gyulai Építök-Szol
:nlÍ!Zs i-Pécsi Lokomotív 2 :0 noki Lok. 3: J (0! 1 ) ,  Kiskunfél
/ 1 :0 ) . Győri Vasas-Diósgyőri egyházi Vasas-Ceglédi Lok. 
Vasas 3:2 (2: 1 ) .  Csepeli Vasas 4:o /3:0) , Keleti csoporl: Nyír• 
-Dorogi Bányász 2 :0 (2:0) . egyházi E:pítök-Ha,,1•a11i Lr,k 
Bp. Bástya-Salgó,arjáni Bá- 4: 1 (2: 1 ) . Bp. Lok.-Debreceru 
ny ász 5: 1 (2: 1 ) .  Lok. 4:3 (3: 1 ) . M'skolci Lok.-

A bajnoki táblázat állá,a: 1 .  SaiószffitJ}éteri Báonyász 1 :0 
Bp. Honvéd 41 pont, 2. Bp. ( 1 :0 ) .  Nyugali c,oport: Vesz· 
Bástya 39. 3. Bp. Vasa,s 3 1 , d., 1 prémi Bástya-Soproni Lok. 4:3 
Bp. Dózsa 30, 5. Cs. Vasas 23, / 1 :2) .  Sz�kesfehérvári E:pítők-
6, Szombathelyi Lr,komo•ív 22.

1 
Nagyk

. 
anizsai LQlr. l :0 (0:0), 

7. Bp. Kinizsi 21, 8. Győri Va- Zalaegerszegi VÖfÖS Me:eor
&a;<; 20, 9. Dorog 1 9. 10. Salgó- Győri Lok. 2:0 (Q:0). 

SZOCIALISTA VASOTt.RT _ A Vaeútf F6osztá'y é9 a Vasutasok Szaks"':"vezetének hetpapJa. Megjel_en_ik minden �étrőn, Szerkeszti a szerl<eszt<iblzottság Laptulejdonos, a Közlekedésügy! 
IUnlsztérium 1 Varuti Főosztálya és a vasutasok Szakszervezele. Szerkesztosei,: Budapest, \ L, Mun_ká.cst M1haJ�::tt. 16. - Te efon: 113-887. 1 24-893, 313-744. - Kiadóhivatal; VU .• Rákóczi-út 54, -• Szikra LaP>,.yomda, Budapest,, Vlll., Jozset·körut "� Felelos nvomda vezetó: Kulc.sar Mihály. 
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A MENETRENDSZERŰ KÖZLEKÉDÉSERT 
A 

z őszi forgalom idei, min- továbbiakban nem tudta hasz· 
1 

nuír jórészben nem ál:bnak fenn. 
den edd g t felülmúló fel- uosilani. Azonkívül az öt rend- Ezérl Bebrits elvtárs novem

adataí hasonló erőfeszítéseket kívüli megállás következléb�n ber 25-től . hatá/yo,. R;�úf h;
kívánnak. Az új - a Szovjet- körülbelül 300 k : logramm több· Lyezte korábbi reruielkeze.set es 
uniótól átvett munkamódszerek le! szénfogyasztás á 1 '0,1 e:ő. 

1 
az összes vasutas dolgoz,ókhoz 

széles-körű a!kalmazásán kívül Az indokolallan esetben is al- intézel! fel!lívásban rer.deike1.1k 
szükség vo:t egyéb, bizonyos ál- kalmazott ideiglenes „eli:nysza- a, v0natok fmtossag1 wrrendjé· 
dOU1tokkal 'áró módszerek al• báJy" nagy károkat Ol(ozott a nek az F. 2. számú utasitá.sban 
kalmazasára is, hogy a száll[• személyvonatok menetrendszerű előírt betartásáról. 
tásra váró árulömegeknek a közlekedésében anélkül. hogy a Bebrits elvlárs hangsú'yo,za, 
szi>kséires kocsimennyiség bi�- tehervona;ok menetrendszerű hogy meg kell sz.ün elnünk a 
tosíth.ató lezyen. közlekedését érdemlegesen meg- lürhelellenül  nagi ra növekedet t 

E2e a cél csak a teher:vonali javította volna. A személyszál munk.ás• és szemé:, vona . i késé-
közlekedés meg-gyorsitásáva,I, a lító vonatok k>ésése 10 százal-élk &eket, emei :ett biztosítani ke: I  
kocsi.forduló leszo-ritásával ér- fölé emelkedett de emc-lkedet t  a a tehervonatok menelrendsze
hető el. Ennek érdekében adta munkásvonatok késésének szá- rinti közlekedését is. E kellős, 
ki Bebrits elvtár-s azt a ren<le: . La!éka is, an111ak el lenére. hogy de egységes feladat uégrehaj
kezést, hogy tehervonatok sze- ezeket Bebrits elvtárs kivelte a táSára meg ke[t mozdulru min-
mél:y,;zállitó vonatokkal szemben hátrányba helyezhető vonatok den becsületes vas,i/as dvigozó• 
eiönyben részesíthetők. ha ez a sorából. nak, bármely szolgálati ágh-Oz 
tehervooat számára komoly nye• 

A 
vonatközlekedés men�t- tar

E
10

1 
�!k is

ba

. 
et . 

. 
't 'k reséget jelent. d .. 

• 

. 1 • d sosor n a men rrany, o 
• ren �zerusege I ym?_on odaadó, jó munkájára van szük A végrehajtás során azonban mrhe/etlenul ''!romlott. Eze�t a ség. Ok m n t  a rnnalközlekedés éppen a l�irfrnttosabbat ha1?Yták forgalmi szolga la ltevők, az allo.. " k . k 1 1 h · • ·1 fi gyelmen kívül. Anna,k v:zs1?á- másvezetök, de el sősorban a P?ran

,c� . 0 ,81 . e ogy 1'.anyi · 
!�tát, hogy adott esetben a sze• menetirányítók felelősek De fe- sak, e�k�&tlsek a do_lgozo.kat a 

1 t k
. 

l 11 t • 1 1.. • he • ll · .. , vonatkesesek megszunlelese a mél;-szál [ ó vonat es e e ese eossef! ter !.' az_ e �norzes�e kocsiforduló leszorítása, a me-árán milyen lényieges előny- h,vatot_t fels':!bbseJ:[el _,s, �m�,y  netrendszerü közlekedés érda-.oéhóz jut és egyáltalán előnyhöz n<!ffl lepelt kozbe kello ereiJyel, be indított harcban. jut-e a kérdéses tehervonat. hogy a helytelen gyakorl at n 
!gy történt, hogy nyakra-főre felszámolja. 

v igyázni kell azonban, n.e-
oetetlék hátrányba a személ.11- A menetirányitóJ, �nnek a hogy a fo11wsság1 sor-
és gyorsvonatokat akkor is, aini- rend5zabálynak helyes és ész rendben való közlekedés visz
knr ebböl az „elönyóen" része- �z-erü a 'ka lmazása terén nem sza-.iL'lílása a tehervwuitokkal 
sített lehervonatok számára töltötték be szerepüket. Nem való nemtöródésnek, a rehervo
semmi, t•agy csupán elen11észő. a,,atkoztak be 'Tlinden esetben, n�tköziekedés másodrangríc•á 
az áldozattal csak arányban nem i.átol lák m� az indoka nyiltoánitá.sának helytelen és ká. 
11em á ló elön11 származott. PPI- la t lan előnybe iJ.,llatásokat. söt ros talajára csússzun. i\\eg ke'I 
dáut: november 1 2-<\n a 1306. maguv. ts adtak ilyenre rendel• értenünk, hogy a kerdes r:em 
$Zám(i gyorsvonattal s:remben kezéseket. [gy áll :  vagy a �zcmély\'Onat, 
elönyben részesítették a 888. Az őszi forgalom vál/ozat/an'u1 vagy a teher\'ona t  - hanem 
&7ámú a:másfüzitöi tehervrn1>1tot erös ts korántsem �r véget a mu,dkcttö! 
Ennek következtében az 50 ki - közeli hetekben. Továbbra is Az üzemi pártszervezeteknek. 
lométeres sebesség-�! halarló szükség van az elegymozgás, a valamint a szakszervezeli bi
tenervonat nyomában & 100 kilo- ROCSi k.i- és beállításának, vala· zollságoknak a dolgozók élé-re 
m-fü,res SE<bességg-el robogó 

, 
,nini továbbitósának meggyors,. á l lva ke'l seg-ítséget nyuJtani .  

.c\'Orsvonalot öt ízben álíitották iására, a kocsiforduló le-szoritá- hoizy a vona·tközlekedt!s menet
meg a jelzvknél. A gyorsvona t  ;ára_ Erneic el'enére azok az re,utszeriíségének biztosításán 
ebből kifolyólair 24 percet ké- okok, amelyek a vonal.-.,k uta- keresz!ül leljesílbessiik Riíknsi 
sett, a tehervonat viszont nem 

I 
sitásban lefeklete!t fontossági elu'ársnak tetf f('t!ada/munkat és 

ju!dt jekntős előnyhöz. mert a .;orrendjének időleg-es megvál- Sikeresen bonyolítsuk le az őszi 
10-12 perces időkftlőnbst¾!et a toztatását tették szükségessé - csúcsjorífalmat. 

Pierre Semardról nevezték el 
az Északi Járműjavító kultúrofthonát 

· Az tszaki Járműjavító OV I kötelezi őket, hogy ugyanolyan tos brigád, ezelő bejelentette. 
dolgozói a trancia vasutasok elszántságga l küzdjenek a vi- hogy brigádja fe'vette a „Se 
mártw-haiál t  halt hőséről, Pierre lágbékéért, a- v, :,.:,,g e'nyomott mard-brigád" ne\'et. Ez a:ka
Semardról neveztél< el kultúr- népei, köztük a fra ncia nép fei- lomból fela ián Ják,  hogy terven 
otthonukat. A november 22-.én, szabadításáérl, m :nt Semard. fe' i;·I felt1jiljfrk egy, a fasiszták 
szombalon délután m('g'rende. Az üzemi pártszervez€\ n<'vé- á l la '  megmngál l  v l !anymo•z 
zett névadóünnepségen me,gje- b"!fl \la<las Lajos agil.-prop_ tit- dony fáz;s,,i., ;óját. Soós Sándor 
lent Gáspár Sándor eld árs, a. kár fogadt•, hogy az Északi �,erszámlakatos csoputvezetö 
Vasutasak Szaksz�n•ezetének e'.- Járműjavító kcmmunistái m'n 50 darah pneumatikus leveg:;. 
nöke. A Semard-idézetelclcd. den!<o- hűek Jeszrn,1;. Pierre Se- vágó vtdJkosár ter\'en felü l i  el 
zást!ó�kal. drapér'áki<:'l d(szilett '.'.1.3rd.  �éhez.. Si,rm;1nn l�re 

I 
kész ítését ajánlot,a fel. 

lrui!urteremben s1e;15zamma l uzem, b1zottsa.�, Elnok beszede Az ünnepséget ,ku 'lúrműsor vo!tak ott az üzem do!gozói. ut án Nyirati József vil l anylaka- zárta be. 
Susáns:zki Ferenc elvtárs. �k,;,- · --------------

bizottsági elnök n.yilo:ta meg az 
ünnepséget, majd Rontó Béla 
e!ovtárs, a Vasutarol;, Szakszer
vezete Kultúrosz lályának he
lyettes vezelője mondott ünnepi 
beszédet. Ismertette Pierre Se
mardnak. a Francia Kommunista 
P�rt pol'tikai bi zottsál? tag
iánaok, a Francia Vasutas 
Sukiszervezeti Szövetsél( fö-
tltká'l'ának életét, amely a 
m-unkásmozgalomért fol ytatolt 
küz.folemben, a lasiszbé,k e!.'eni 
hősi harcban telt el. Tíz év
vel · eze,ött, 1942 márciusában a 
Franciaországot meg�z.ál!ó náci 
fasi szták mec:gy' IÍ<olták Se 
mard--i, az e'l.enállási mozga
lom egy;:!{,_ Vetérét. Sem a rei 
örökre beírlij .  nel'él a francia 
nemzet, a, munkásmozgalom és 
a világbékcmozgalDm történeté
be.. Eppen ezért nevének a 
kultúrterem hcmlokzatára való 
fe,írá»a köte:ezet!séget jelent 
az Ész.aki jáfmíf;avító do'go
ooinal<. a lu1ltúrolthon veze\ő
ié.g�k é; 111inek"n ku11úrmun
kásfoak. A �•;'•l l'étl' .rr� 

A Német Demokratikus Köztá rsaság iasutas szakszeneztle 
wándorniszl ét ajándékoz 

a legjoh� magyar „500-as" mozdonybrigádllak 
A Magyar Tátrirati Iroda je- Király István fűtő <is Kis< 

lénti: T\ándor fütö a dombóvá� 
A Ném�t Demokral 'kus Köz- fűtőház dolgozó,. 

/Jársaság va,sutas szakst-erveze- A Német Demokratikus Kii;. te vá11<iorz.ás:>lót ajándékoz az társaság vasu tas szakszerveze· .,500 kilométeres" mozg.a :orn- lénEk vá1rdorzászlóját de�m. 
ban legjobb eredm,<nyt e;ért bérben adják át a gyöz'"5 br' magyar m�zdony�ri�á.d �zárná- gádnak. A vár.dorzás1.!ó , : a 
r� :  A vandorzasz1n e.nve.-é- pi!ása újabb l éré.s a két ,rszá11 seert a =zd,.,•1yvezelők köré· haráti kapcsolata'nak elmelvi• ben 'e!kes \'CTS<'ny irrlult. Az 

l 

lésében . hozzá iáruJ a nagyje· e.r�dfT!ény�k ertéikelésénPl meg- Ienfö5�gü C.F>Yí;.t '
.
'�sufasmnz• al• .. aptto!tak. hog-y a versem• 12:a.bm. az .,.500 k·fomi-lf'ft!<''. gyoziese Linde János jelvény<'S mozgalom további ki�zálesit�-sztahanov1sta mozdonyvezető. séhn . _ 

Landler Jenőné halála 
A mairvar munká&mozg-alom lán elvfársak. Megjelentek a 

kieme!kedö alakjának • Land!Pr Vasúlpo'.it!ka•i Főosztálv. ft 
Jenőnek özvegye hosszú bete- Vasutes�k Szaksz<'rvezelének 

, . • _ és a J.:ö1.,h.� 1 ·f"rlé!,:iiQ'\'j m\o.i!izlé-g�sked� utan novembr-r i.oze- rii!m 1 énvi.cr-PH �s €okan mlr-
Pffi €l�unvt. Landler Jenö1�é sok. A g-,•á.<riinneps•'g-m Ré.•ai 
!emelésén me1rielentek Gerő I eh-firs b{,cs{11tatta Landler J� 
Eroo, Rit!m József, Vas Zol- nőné elvtársnőt. 

December 21-re teljesítjük évi tervünket ! 
Nem egészen egv hónap választ e/ a világbéke1ábor nagy 

vezetője, SztáJin eivtárs s2ülelésnapjától. December 2 I meg. 
{.,•uieplésére a dolgozók millióival együ,rt a magyar L'aSura.sok iS 
jó munká.:a/, lelkes felajánlásokkal készüln.ek. A _fel-aján'ás?k 
céija: az ős2; csúcsforgalom zőkken.örrrenles le!Jonpo!ttása, az eut 
terv 1döelőtt, tel jesitése. 

A Szombathelyi Járm1ijavító befejezte éi:i tervét 
- december 21-re 15·5 s.:rázalékos 

túlteljesítést vállalt 
A Szombathely, Jármíliauiló 

UV do;g,nói örömmel Jekmte.· 
ték Rákosi <?lvtársnak, hJgy évi 
tervüket 110, ember 13-án be'.e
jezték. ,.Evi lervfok tc/jesitésé
t'el e:eget tettü•1k szere/el! 
Rák<>si elvtársunknak leN foga· 
dalmunknak, amelyben éc•i ter
t•ün.k befejezését nouember 14-re 
t•állalruk - írják a dolgozók. -
Eiért eredményeinkn.él nem ál
lunk meg, hanem töret/a, len· 
düietfel küz'itink ötéves tervünk 
határidő előtti le"jesi•éséért, a 
szocializmus mielőbbi felépíté
séért." 

A terv befe·ezése alka imábó'. 
a Járműjavító · dol gozó röpgyü
léseket t artottak, am„Jyeken 
lelkes örömmel tettek vá: :a láso
kat Sztálin e!Ytárs szü:elés
napJara. Va:amennyi dol gozó 
vá:l alást tett december 2 1 -re, a 
vá::alások eredmények<§ppen a 
Szombaihely; Jármüja,itó de· 
cember 2 1 -re 15.5 százalékos 
túl teljesítést érhet el. Az üzem 
dolgozó:nak vállal ása köze; 
250.000 forint megtakarítást je
lent. 

A Nyugafi pályaudvar évi terve befejezése után 
új felajá11/ásokkal késziil december 21-re 

Budapes!-Nyuiati állon1á.s 
dofgozói felemelt évi tervüket a 
felajánlásl>an vii-l lalt november 
21 helyett 1 8-ra befejezték. sőt 
lúlteljcsitették. Teljesité-siik a 
v:íllalt 481 .600 lo1Y1a helyett 
482.227 tonna. Evi te111 ük befe
jezé..� után most újabb fe'ajm
l ásokat tesznek, hogy Sztálin 
elvtárs szü'etése napjára még 
na gyol>l> mértékben túltelje.sil
sék tervüket. 

A Debrecen, Pá•yafenntartá.si 
Főnökség dolgozói Sz:á:in e:v
lárs szü!e esnapjána.k méltó 
megünnep! ésére versenyre hív
ták ki a, MA \I t-alame11ny1 pá· 
lyaf/J'.in!artási dolgozóját. Ver
senyfe'.hioásuk!Jan t•áf/afták. 
hogy évi rerviiket december 
20-ra teljesíltk, beruház-isi, fe,
tljítás; ter;,ük te'jesilésénél pe
dil( 150 százalékos eredményt 
érnek el. 

Ke/e11fölcl-ál luinás dolgozói 
,íj komple:1:brigád-s.:::erzödést kötöttek 

évi tervük teljesítése érdekében 
B1Jd•1>est-Kelenföld állomás 41 

vállalattal áll komplexb.-iqád
sz:!':-rzódesben, Az �llomás és a 
s-ziillittatoválla.lato� doJqozói mo5t 
új szerzödést ka'öttek, amely 
hozzájárul i'hhoz, hoqy az állo. 
méis dac�mber 21 -r• befejezze 
évi száll ításl tervét. A szerz6dés 
ben vál lalU;k. hoqy az iparte1e. 
pek úJ. qrafikonszerll kiszolqálá. 
sát a válla.1atok a si:tá1 ini ma. 
szakra �ézhez kapják, a rakod \Si 

id6t öt órán aluíira csökkentik. 
az lr<inyvonatok k6pzésj; fokoz.. 
zá.'<. 

. 
Rákosrendezö á l lomás d31go

zói december 1 S-re t•állal'ák é,,i 
szá!titási teruük befejezését. gu
rítási tert•üleet pedig december 
21-re befejezik. Az ál :omás dol· 
gozóJ :e: kesen küzdenek az iisz· 
forgalom leb.'>ny<llí\ásáért. Tóth 

Ibolya kocsHelírónő naponta 500 
érkező kocsit bárcáz le hi'bamen
lesea és ezzel lehetővé teszi, · 
hogy 

a nyersanyagol<at és élelmi· 
srereke! szállító vonatok a 
menetrendben elöirt idönél 

előbb indufha=nak. 

Szabó ,Jfihály 
s.ztahanovista eszlergál� 

10 százalékkal 
eme{i leljesítményet 

december 21:re 

Szabó Mihály, a Lo,.�dler Jen.� 
Jármüjauifó Ozem sz:tahano
,,.sta esztergályosa, a szakma 
legjobb do!gozója már ötéves 
tervünk negyedik ét•én do:gozik. 
Sz,áiin elvtárs születésnapja 
tiszteletére megfogadta, hogy 
teljesítmény,;{ JO százalékkal 
felemeli s ezzel is mé//óképpen 
kiveszi részét a világ népe nek 
béke/wrcábó!. 

A Szegedi Fútöhlu 
dolgozóinak 

versenJfelhívása 
a román vasutasokhoz 
A Szegedi Fűtőház dól gozói a 

v lágbékefá bor erejének nleg
siilárdí:ása. a román é!l_ magyar 
nép barát�.9gának s10rosabbá 
fíízése érdekében Sztá I n e:v-
1 árs közeledő születésnapja a l 
kalmából versenyre hívták ki 
Arad Fülőház dolgoz6it. Ver• 
senyfe!hfvásukban vállal l á k, 
hogy 

havi ki!ométertervüket 1 1 0· 
százalékra, százelegytonna 
t�rvüket 1 12 szá.zalé&ra tel
jesítik, 6 százaléko$ szén
meg1akarítá.st érnek' el, az 
.,500 kilométeres"-mozga· 
lom kerereben nap-, 205 ki'o
méterátlagot teljesítenek, 
két mosás és javítás között 
pedi� 9()00 kílom.éter telje
sítményt tűztek maguk elé, 

továbbá a munkafegyelem meg• 
szilárdílásával küzdeµek a bal• 
esetmentes közlekedésén. 

--------------------:--

Végetért az L Nemzetközi Közlekedési Kongresszus 
Az I Nemzetkőz, Köz·ekedési 

Kongresszus, amelynek ünnepi 
megnyitó ülés,höl és első elő
d-dásáról részletesen beszároo!
lunk. a \3SUli tagozatban r>o· 
vember lí-én Goszton111 Béla 
előadásával folvtatla tanácsko
tásál. A M-\V vágánvcserék gé
pesítefsérő! 5tóló elöadáshoz Gá
boricin Ernő és \Fanka Antal 
szólt hozzá A következő napon 
Rathing Ferenc „E!öfes,étett 
,•asbetona/iak e:mélete, q_,;ártása 
és s'n:eerösítési problémák" cí
men t;uiott előadást. Az elö
adást kö1·etö v'tákban Bihari 
Károly és Lőcsei Pá 1 vett rész l. 

A kmgro.sszus ötöd:k napján 

; gazg-a(ója és a kGngresszus al . Hans Grune. 8i , 1-émet Dem9. 
kalmábó! hazánkba érkezett kü l - krat;kus Róztarsaság. Ion 
1öldi küldöttek. A záróü!�st M,- Sclutea, a Román Népköztársa
ltatlich Győző. Kossuth-dijas ság kü:döttségének nevében bú
akadémikus nv·tolta me!?, majd csúzotl a kon1rresszustó:. Mind. 
Somkuli Arpád elvtárs, a MA\' ketten hangsúlyozták. hQgy ez 
vezérigazizató helvettese számolt d kcngresszus is nag,·ban hoz
be a vasu!i tag-ozat mu

.
nkáiáról . 

l 
ca 1árul országaink barát' kap-

Vá�árhelyi Boldi7.sár műszaki .:.solatának megerősítéséhez. 
�gvetemi tanár a közuli tagozat Az ülés Mihailich Gvözö el• 
munkáját ismertette. nök zárszarnival ért Yége!. 

, résztvevők yidékre látogattak A nyiregyhfai pályafenntar- főnökség nem a rende:et értel
cl, rzvakcr!a!i b�muta tókra. A (ási fönöksérrnél tartot• el len - mében ha j totta végre. A pálya
;,•a,;u(i ta (!nz.al rés�t\'eviíi Pili� őr;.é:s megá'lq,itotta, ho;:) . a fenntartási íőnökség a 
qisút;i!!omáwn meglek;ntet!ik mm,�a ·crseny szervezésére és 1 37136. 1%2. 4 C. osz(ál) ren-
d g-épesilett vág-ánvc,;crét. értéke! i<;-ére k:adot• rende'�•ek<'t delelét sem énényesíldte. 

A ,asuti ta.,.ora tta! p<irhuza- 1 fönö,ség nem haj t;a végre. .�legal lap i'.otta az el:enií.rzés, 
f l t tt t . k . ·1 Srm a· veze•ö iómérnök ·ein a l1og_,· L•,1,,�•a·cs Gu•.zta·,, s2•' .• ·1sz-,11osan n y  a a anacs ·ozasa· ,za•ka,zmémök. sem a pál�·a- ""· - " .  

a kö2ul i  tag01.at. a nceh nek mesterek nem foglalkozrla� a keie'.;i pá ·yames!er június óta 
,:észhe?Ö' . a1. • ötörl�k .. nap"!' munka.versem- értéke'é•ével ,\7, nem .. ve.zet i a .,•áll a' ási lap.:ikat. 
::ize�s,ard .es Pec,. ko7ott a 1?�- erről kiad c>lt G. l!'l l -l 70152 . . \z .osz1 fo;g�,on'. �egJobb dol
pesilett · utburkolasl tekmtetlek [ IG. E. sz;\mú · rendelet pon tos gozomak , erkkete,et. . az . erre 
,nel? · . . . . . . vonatkow • ren-rlo,e: f1gv<e •mbe 

, · . .. _ _ _ • veg-reha,Jlas:a erdekeben· Fer.-nczy vétele nél kül véo-ez1e el Prd•g 20-a�. csulorloko;1 _a Ma'gvar Lajos vezető Wmérnök és Galló . d I t -1 t" d : • , lt Tudomanyos Akad· m·a clíszter- , .. • , , . •  a . rcn e e r_o 11 ?masa \CJ , 
miben megtartott záröill éscn e.?ado

1 __ 
kanars. akire a . rende- megsem haJ tolta l'tl!:'re. 

meg-'-1,'.entek: Ptieszol .r,;zséf 
l 

le. JC.o.ve vol t s�mtt�• sem Ferenczy Lajos ·i·ezető főmér. 
nJ\'l/ fs, a kö1lc-k�Msüg-v· • n,i„ isz- te: t  A vnna l hsztviselok •i�m niikö· mu:as1.fásért !00 forint, 
ter első hell·et tese. Fö!r/,,t, , tudlak róla, _így a páh am "'e-

, 
Galló röadó:, K.aoács Gusztáv 

L.�11:',ó elvtárs kfü l eke<l�sii•:vi rekc(
. 

nem e· i_ennri:- • ék. Az , _őszi és E
_
·tes Lajos pál\·aniestereket ,1111:,1s?terh0lv_elfés. Csmu1_d, J r.or�a,1;'!11. '"ZJnbb . rl"l i::r,zom_ak pedi,;r fO -50 fnrint rendbünteGyori;ry elvtars, a MAV \'ezer• erte,e.eset a palyafenntarlasi léssel sujtották. 
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J\ VASUTAS PARTSZERVEZETEK MUf:KAÍÁBOL -1( A H ómón  Ka tó Fűtőház � , .  _ l / ... .. . / 
Erőteljesebben foglalkozzanak parlszervezeteink 

a balesetek elleni harccal 

és Rákosrendező ál lomás �a/{_ K/Ja:tJj I(� 
a z  S Z I  F O R G A L O M É R T 

, A vasút biztonság-o.s közleke· 
1 

tikájának érte'kelésével. A Fedése me�követeli, hogy a vas· rencvárosl Fíi.tőháznál baleset ut� . partszervezetek fokozctt alkalmával röpgyűlést tartanak mertekben fo1<lafkozza.n.ak a . -. balesetek elleni harccal. E,_ayes a óalesetet 
_s;envedett gepne[ és 

pártszervezetek már m;ndennapi meqlárl!Qal,a!: <J baleset o�t. 
mun<ájuk 6Zerves részévé te!- hatását a futöházra és a nep
ték ezt. A pártvezetőségi ülése· JlazdasáF,ra uonatkozéan. 
ken rendszeresen foglel koznak a Azonban a !vasutas pártszer• i;zclgáJati hely baleseti sta.t,sz- vezetek na_gyrésze 

nem küzd elégg'é a balesetmentes szolgalatert. 
Komárom ál lomáson a, párttit
kár elvtársnak  az a vé:eménye, 
ho_gy nem lehet egyszerre párt
oktatással és a te!'mel éssel foo-· 
lalkozni. Ez az á l láspont azt 
mutatj31. hogy a pártfunkcioná· 
riusok ef!:Y ré&ze nem értette 
,neg_ hogy 

a pártokt.atás, a po!itikal 
munka szervesen ossze
fün a termelés kérdésé· 
vel, a balesetmentes szolgá• 

ni-k, hogy vifá!;Q.5 n•alf)paJ meg
haladják a „megállj" á'hiás;í 
jel"Zöt. 

A folatoozemélyz,et mookája 
végz.ése Joözben nem alkalmazza 
az előírt jelzéseket, hanem helyi 
swkások a.Japján kiaJaku ,t. 
félreérthető, szabályt<1Ian jel,é
sekkel irányítja a munkát. Eb
ből számos b&leset követ.lrez,k. 

A kommW1i&ta furn<cionáríu
sok egy része nem érti, hogy 

lattal. 
'A pártoklatás, a polit ike! mun- az ellens'ég fő törekvése· 
ka a,kkor lesz eredményes,' ha a vasúton balesetek előidézése. az bi ztosítja a ,jó termelfai Célja, hogy me,gbéníbs,a u oreredményeket, elösegít i  a bal · !>z ág vérkerinigi3Sét. Az ilyen esetek el leni harcot. Ehhez funkcionáriusok egy·egy balazonban feltétlen szükséges az, esetnél ,.objektív" o(«ílrra hivalhogy ,a pártfunkcionáriusok is• 'koznak és nem keresik az elmer iék a termelési kérdéseket, lenség lrezél. ezen belül azokat a szűk ke• A vasuta•s párlsz.er�el<l!1>ek reszlmelszeteket: amelyekből a különösen az ösZii, Il letve téi! i balesetek származnak. forg,a,lom id&zaika a,latt fooo· 

A balesetek e!f.sösorban a zotian kelt felíi�el,ni e-zek� a 
munkafegyelem falZaságábó'.  az sza·bály,la lansá�ra. Ennek 8Z 
utasrtások be nffil tartásából idöszalKllla,k kedvezőt len, zord 
és ,ne,mismerésébiíll származnak időjárása najlyobb lehel� 
Az ős?Ji forgalmi vizsgá.zfatások biztosi! az ,e l lenségnek a for
oorán a kocsirendező, vállók'!· Jralmi balesetekkel való táma
zelő és vonatlkísérő do!,gowk dásra. 
5-9 százal,éka a vizsg:án eMg- N<11m fcílyÍ!k könvörlielúi harc 
sége,s, 35-37 százaléka köze- az el,lenooizes nézetek el len. 
pes eredménnyel viz51giáizott .  l i!en elurai1kodobt az a mí:iiet, 
Hiámyzik a z  éber, körüHekin:ö hogy ,.az utasítást nem [lf!,Jzet 
sz.o1,g.álat  e-U.átása a vált6k:eze15-, betartani, mert akkx>r me,{fáfl a 
,•állóör·; tola>ló-, vaiamint moz- forgalom". Vagy például: .. a 
don}"Sremély,zcln-é1. balesetek száma aZért emélke--

A válltóörök sok esetben nom dett, mert növekedett a forga
farlanalk, vagy n'<im az utasítás lom". A forgalom növekedése 
sz,erint tarlj.ík meg a vá1l1tóel - nem von törvén)"6z>erüen ma,ga 
lenőr:11�!. ez.ért efszapcrodtak a után több ba lesetet. MiSlko'c 
foglalt vágányra-farások. iR"aZi,r&�óságoo, ahoi\ a harma· 

A jelzési fegyelem lazasága, dik n�gyedév lorgal n1.'1  lénvege
a „jelzés·paran.cs•' elvének mei11- sen nl!JR'yobb volt az előző ne
sértése egyiri< 1-e-gfőbb forrása a 

I 
gycdévioél, a kö2'lekedő vona

balesetelmdk. A moulomysze- tok ueszélyezteteltsége 50 szá· 
mélyu-�n-,1 gyakran megitörté· uú'ékkal csökáent, 

A pá-rt.srervezet� J,eigjanto• 
sabb fe,lada-ta harcot folyfatmi a 
ba,ksetek megel&éséért. Nevel· 
ni a vasul;i.s doJ.gozókat az 
utasítások, biztonsági szal:>á1yok 
betartására•. 

Fel kell lépni minden olyan 
megalkuvó magatartis ellen 
- l>árkJ részéröl Is jelent• 
kezzék - mely =gtüri a 
legcs,eké·lyebb lazaságot a 

szolgálat ellátásában, 

'A pártszervezetek kiilönösen a, 
kommunistá!;lól követeljék meg 
a példás, fegyelmezett szo'gá
Ialtélell. Vonják felelősségre 
azokat a párttagokat, ak:k ezen 
a téren megsértik a kommunista 
pétdamuLatás elvét. 

Egy-egy ba'1esetné1 a párt· 
szen·ezetek a népne·,elöi-01<.el és 
pártcsoporlbizalm'akkal i mer
lessék a baleset 01(it. mutassák 
meg, milyen károk &Zérma,znak 
bi1löle népgaz.daságunkra és a 
w1sutas oohg.ozókrn Is. 

A hanvag vasutasok a· ba l ·  
esetek eHkövetésével pillan,alc,!f 
alatt semmisítik meg minda(l:t, 
amit a becsü,Ieites dol,gmók 
hosszú, fára·dságos munkáv,al 
felépírelle!k. 

Rá keM mutalni. hogy am•g 
a becsülele6 dolgozó.le - kiki 
a maga területén - harco!nak 
a békéért, add!!! �zek a ba:ese
tet c'kozók az ellenséget, a hábo
rús gyujtoga�ókat szolgá,lják 

A balesetek elleni harc 
becsületbeli kötelessége 

minden egyes, hazáját ueretö 
dolgozónak. Ebben a harcban 
azcnban a kommunistáknak kell 
élenjárnlok és nevelni a többi 
do!gozól. 

Ebben a harcban azonban a 
a kommunisták csak akkor tud
ják a, pártonkívüli dolgozókat is 
magukkal v:nni, ha megszívle
lik Rákosi elvtárs tanítását: 
,. . .  , legjobb népnevelés a sze
mélyes példamutatás". Vagyis 
az, hogy a )<ommunisla vasuta
soknak balesetmentesen kell 
szolgálatukat el.lálni. 

Ferkó István, 
a Vasúlpoiilikai Főosztály 

munkatárs.a 

A Hámán Kató fűtöház és 
Rákosrendező állomás szom
szédosak egymássa,J. Az éjszakai 
órákban átha1Hatszik a gurító
domb hangszórója Rákosrende
zőröl a Hámán Kató fűtőházba. 
Valaha a Hámán KSJtó fülőház 
dolgozóit nem érdekelte, mit  
beszél a Rákosrendező gurító· 
dqmbjának hangszórója,. Ma 
/Aár a fatöház dolgozó! is 
figyel lk ezeket e han�okat, 
melyek percről percre láJékoz
talják őket, hogyan folyik a 
munka a gurilón, hogyan har
colnak az á llomás dolgozói a· 
kocsiforduló idö leszorílásáért, 
a Rákosi elvtársnak ,adott szó 
maradék�alan végcehajtásáért. 

A fütőh áz és a ren d.ezö á l l  o
má6 dolgozói kornplexbrigádok
ban dolgoznak, együttesen har
co:nak az öszi forga,lom sike
réért. Ma már a dol gozók több
sége tudja, hogy csa,kis úgy ér
hetnek el sikerekel ha vál lvet
ve harcolnak a feladatok telje
sítéséért. 

A vasúton a tervet teljesíteni 
,:sa,ki� 

a szolgalati agak 
j6 egyuttműködésével 

sét é-s mérlegeljük azt is. milvcn 
felvi lágooitó munkát fej:ettek ki 
a n.épnevelő elvtársak és seglt
séget nyujtunk a párlcsoport
b:zalmiaknak, népnevelöknek, 
hogy munkájukat tovább javlt
sák. 

A helyesen végzett pol it ibl 
munlca eredm.énye, hogy a két 
sza:gálati ág dolgozói meg• 
becsül ik egymás munikáját és a 
hibákat anéi!ikü 1, hogy egymásra 
kennék, a maguk munkatcrüle' 
lén i gyekeznek kijavítSJ11i. 

A rendszeresen megtartott 
komplexbrigád érte.kezleteken 
igen 

kilométerlervünket 124, száz
elegytonna kilométertervü11ket 
1 1 6, szénlervünket 1 IO szúza
lékra tudjuk te!jesíteni, az „500 
km-es"-mozgalomban vál la l t 
napi 186 kilométer helyHt 1!)2 
ki'lométert teljcsitünk. 

Vannak azonban hiányos-
ságok is. Súlyoo hiba, hogy 
Rákosrendező számára nem 
minden esetben tudunk biztosi• 
Uani a menelrend szerint indi· 
tandó vonatokhoz gépet. Ezen 
úgy kell segíteni, hogy ellen
őrizni kell a vona.lon elácsorgó 
gépeket, meg kell vitatni az 
ácsorgások okait  az illetékes 
szolgálat i  helyek yezelöivel és 
akkor ezen a, problémákon is 
segíteni tudunk. Hiba az  is, 
hogy nem járlunk el egymás 
népnevelö értek""ezleteire, ami a 
gyaikorlali tapasztalatátadás 
szempontjából szükséges lett 
volna. 

Munkánkho" 

sok j6 ötlet es javaslat 

merült fel a hibák megszünteté
sére. Például á l landóan baj 
volt a gurítós gépek kezelo,sé
vel. Kern volt megha!ároz\'a a 
sz�relés :deje és módja, ezért 
a gépek 5-6 órát iartózkodtak 
a, fűtőházban. Egy értekezleten 
meghalározluk minden gépnek több segítségei v6runk 
a, ponlo.s sz.erelési idejét. Ezt az 

a vasu' fasszakszervezet idot ,a Rákosrendező és a 
Hámán Kató fűtőház adott- budapesti terUleti 
sá_gainak megfelelően határoztuk 

b,·zoffsóg.a'tól, meg. A mozdonyok fűtőházba 
való ki- és bejárása, is nehéz- mert még eddig javastalta] és 
ségel<et okozott. Voltak esetek, birál al'al nem járultak hozzá a 
amikor a Nyugati-pályaudvar mi komplexbrl!l"ád munkánknak 
felé !ndilott gépeink a 201 -es további fejlllaéséhez. Többet 
örhelynél és Rákosrendezönél tartsák napirenden a szolgálati 
felületesség miatt ácsorogta•k. helyek együttműködésének szük
Ugyanez megtörtént a ha?atérll ségeeségét, hogy ezzel az öszi 
gépekn,él is. A komplexbrigád forgalom ldeje alatt a verseny
a.t a, kérdést !s megoldotta, ma svellem és a kol lektiv munka 
már nem ácsorognak gépeink. minél jobban kiépülhessen. 
a 201 -es örhely azonnal, Jelenti A sz&'<szolgálat részéről 
a folvlgyézóna<k még ut is. olyan el lenőrzést kérünk, ami 
hogy melyik mozdony érkezett javaslatokat i� ad. tn az ellen
be a lütöház bejára.:1 váltóján. őrzést úgy képzelem el, hogy 
Tgv a fe'.vlgyázó irányítani ai. igaz�alóság T I I .  és TV. 0s1.• 
tudja a gép szerelését. tálya el l enörzö közegeit egy-

Ismerjük e-gymás vers<>nvered- �zen e küldenék ki egy-egy 
ményelt Is. Tudjuk, hogy Ráko&. komplexbrigád értekezletre. ahol 
rendezö ál :omás versenyben van megismernék mindkét szolgálati 
Ferencváros ái!lomással és a lep-- hely közös problémáit és bizo• 
utóbbi versenyszakaszban 105 nyára nemcsak a mi munkánk
százalékra tel;esitette tervét, ba, hanem >a saját munkájukhai 
sze,mben Fererncyáros á '-lnmás· is haszn<'s iapaszt�latokat lud
sal, ame:v ooirk 99 százalékra nának b_e\evi_nni. , 

Hogyan dolgoznak a Keleti-fűtőház 
utazó alapszervének pártcsoportiai 

lehet. A fütöház és a,z állomás 
pártszervezetének vezetőségei el
halározlák, hogy szilard kapC60· 
l atot építenek ki egymással és 
mindkét szol gálati hely dolgo
zóiva l .  Az együtiműködésnek 
van eredménye. A gurítás moz
donyok személyzete és a guritón 
ugranabban a turban szolgála.
lot teljesítő kocsirendezö dolgo
zók, mozdony!elvigyáz6k és 
forgalmi szolgálat tevők, vala,
mint a k�t szolgáliati hely moz
galmi és szakvonal i vezetői 
komplexbrigádokat alakltottak 
és ezen belül egymás :;egilésére 
szerződést kötöttek. Részlvesz
nek egymás termelési értekez
leteln, hogy a, hiányosságok 
mindkét szolgálati hely részé• 
röl napvilágra kerüljenek és 
az.ok megszüntetésére 1ntézkedé. 
&eket tudnak 1ennl. E téren 
nagy jelentősége van n p3rt
szervezct munkájának. Ha akad 
olyan dolgozónk, a•ki a, munká
hoz rosszul viszonylik. a párt• 
csoportbizal mi, v•agy népnevelő 
elvtárs felkeresi, e'.besz�1get 
vele, igyekszik öt meggyöini 
arról, hogy becsületbe-l i Mtelee. 
s-él!'C a Rákosi elvtársnak adott 
szó teljesítése. 

tud la terv
.
ét teljesíteni, A rákos- A polihlm , osz_taly még töb• 

rendezöiek ismerik a, fű1öhá2 be_t , tud_ � segtl:n� a komplex
versenyeredmény.,;t. tudják ezt. brrgadok mukodWben, ha a 
hog-y jelenleg a budapesti Igaz- pártszerv�z�.l,':.ke_t. szaks7.0lgá\•a
ga,tóság területén 8 legjobb tokat. de ku .onosen a sza.�zer• 
hel n ál lunk <!s biztatnak l>en· v�zei_et eb1>ery a munka1aban 
nü�et, hogy érjük utal és ha�!· btrá!Ja és • JÓ szovjet _va,su!as 
·uk el az ország legjobb ( [1().

1 
tapasztalatokkal, �rosura�kal, 

11Azát. a miskolcit, A bizl�t�s vagy módszerekkel lamogat
.
Ja. 

mellett természetesen segilség-c,t �zalso-� l_stv_án. i11 nyui-l anak számunkra, Enne< P?rt�1zoltsa1p (;l�a;', A I(e:etl-fíilöház pártszerve-
zetének munkája javul t a párt-
csoportok új,jászervezé.se óla. 
Párlcsoportvezetéínek olyan 
kommun·islákat javaso'.tak, akik 
a p,§rtmunkában, a termelésben 
példát mutatnak. A pártszerve
zet vezetősége figye!embevet!e 
a vasút sajátos helyzet.;t, fel 
adatát. A fűtőház műszaki veze
tésével közösen a mozdonysze
mélyzetet úgy osztották lx?, 
hogy minden mozdonyforduló
ban legyenek párltago,k, akik 
nevel ik dolgozótársaikat. A párt
csoporlbizalmiakat a taggyű
lés. bízta meg. A párttitkár elv• 
társ a párlcsoporlyczelök ré
Gzére ikéthe!enkénl értekezletet 
tart, de ha a feladatok rnegkí
vánj,ák, hetenként összehívja 
őket. Az értekez:eteken 

tájékoztatja a pártcsoportvezetöket 
a, párlvezelős-ég határozata iról. 
A párlcsoporlvezetök beszámol
nak végzetl munkájukról, a cso
port tevékenységéről, az útjaik 
során szerzett tapaszlalatokról, 
eseményekről. Az értekezlet így 
tapaszta:a!cserét is  jelent a 
pártcsoportok között. 

A pártcsoporlok munkájának 
1<.övelkezlében javult a fűtőház 
munkája. Tisztábbak és szeb
bek a mozdonyok, m inőségük a 
tavalyin-á1 sokka l  jobb. A 424-
023 57.ámú mozdonyon szo! gá'a
tot tcljesltö pártcsoport veze• 
tője: Besze Jenő mozdonyvezetíl 
elvtárs indulása elött a hozzá 
beosztott fű!ökkel - akik ef[y
ben pár-tcsoportjának tagja i  -
megbeszéli  a feladatokat. E l 
mondja1 hogy mit  ha l:ott a 
pártcsoporlvezetök értekezle
tén megmagyarázza. mii je'enl 
az 'ő munkájuk a tervteljesítés 
terén, hogy minden !apát szén 
megtakarítása egy-egy tégla a 

szcci a !izmus építéséhez. 
Besze elvtárs Y-á l lója: Klein 

János elvtárs, akivel a vá!tás 
során megbeszéli  a tapaszta la
tokat. Besze e:vtárs elmondja. 
hoay mi'.yen fel adat áll a párt-

c&:>port előtt mire visszaérkez· 
nek az útról, tudatja ve:e, hogy 
mikor lesz taggyaJé,, vagy má, 
pártrende--Lvény, ismerleli a na
pirendi pontokat, elmondja, ho
gyan készüljenek fel rá. 
Ferlattd elvtárs a 442.-es soro

zatú moz.donyokon ez-0lgál a lot 
teljesítő kommunisták pártcso
portb!zalmija. Ferlattd elvtárs 
1952-ben (el� le a mozdony• 
vezetői vizsgál és rövid i dö 
alatt már helyi munkásvonato
kal továbbított, Jókar'ban és 
tisztán tartott mozdonvával . 
Fiatal mozdonyvezető Íársait 
versenyre hívta ki. Megalaki• 
tolták a 442. sorozat tii bri
gádját. Brigád1ársa s.zaks�r
vezeli biza:mi, akit ,á l landóan 
se�ít munkájá,ban. A műszaki 
fe'adatok megoldásá,ba bevon
ják a müvez�töt is. A művezető 
e:vtárs nemcsak szakvonalon, 
hanem a pár.foladatok megoldá
sában i s rendszeresen 

segítséget nyújt 
a fiatal kommunisták munkájához. 
A rendszeres és a lapos párt
munka iránti szeretetük nem 
marad eredmény ntlkül. Brig!Íd
juk 24-26 százalékos szénmeg
takarítással dolgozik és már 
�árom hónapja tart ják a szia 
ha novista szintet. Ferlan.d elv
iárs egyénileg á l landóan fol!'· 
ialknzlk pátlcsoporljánsk, i l 
i�tve brigádjának ta;gjaival .  
J\tegsz.ervezte a brigád ool ili
•kai  i,skolán, való rés2lVételét. A1-
l'andóa·, figyeli termelési ered
�'11énveikel. Rákosi elv!Msnak 
tett foga,dalmuk te!,jesílésél. 

A pártcsoportve1:elők értekez
letén vaoott fel-adatokat időn
,kénl a rntöházban, var.v a for
duló á! lomáson a pártcsooort
vezetök rendszeresen ismer'.etik 
a párlcsoporliuk fa.gjaival. A 
jó oártcsoDorlevezelök oihenö
idciüket iól beosztják. r"' szép
i rodalrrii könvvek. szoviel va;;u
tasokról szóló brosúrák dva
siisára is jut idő. Amit elolvas-

nak, me,zbeszélilc a párlcso
port juk tairjaival és a velük 
ulazó pártonkívül i  dolirozók
kat 

A Keleli-fűlőhátban az flyen 
párlci;oportvezetöknel', mint 
Besze Jenő, Ferland Sándor, 
Beke !..Iván elvtársak, sok kő· 
velöj.e akad. Az ő munhájLk 
nyomán egyre inkább javul a 
löbbi .  péri csoportok munkája is. 
A pártta(!'sáir és a pártonkívüli 
dolgozók csa'i. azt foe:adják el 
vezetőnek. akik mlnde, téren 
példát mutatnak. 

K.osz/o!án.11i elvtára nem jó! 
!álla el a pádmel<'bízatásl, nem 
gondoskodott arról, hOllY a 
pártcsoport tagjai rendszeresen 
résztve,n�EJk a párléletboo, ok
tatásban, nem foglall<ozott 
ee:yénl problémáikkal. K.oszlo
l ányl e!v!árs szakvonali munká
ját elég Jól végzi, de nem törő
dött azzal,  hOR'V 

a pártcsoport egésze j!ÍI dolgouon. 

Nem segítette az elvtársaka • 
nem lrerte ki véleményüket, la• 
nácsukat a munka mce:javítása 
érde�ében. A oárlcsooort l'lgjai 
,mee:birálták és kérlék leváltá
sát. 

A T(eleli-lűl6ház p/irtszerve
zeiének az eredményes mu1ka 
me!letl még meg kell o!dan!a a 
pártci;oportok iobb szervezeti 
beosz.tását. f igyelemmel a ve
zénvlésre és saiálos felada
tokra. Például a miskolci fűtéí
háznál a pártcsoportok fordiYM
szolgálat és az úlvona.!ak meg
oszlásai alapján vannak meg
szervezve. Ezzel megkönny!tik 
a párlcsoportvezetők munká
ját. mert az. eeves párksooor 
tokon belül levő párttagokkal 
és tagielöllteJtki!l va ló kapcso
la t  sokkal eITT<szerűbb é� a fog
lalkozás nemcsak a fűtőházban 
és a fordu\óál lomásokon. ha
nem az úton. munkaközben is 
megvalooítható. 

Kovács Istvánné 

A pár!vezetőséR'l ülésen nap)• 
rendre tűzzük a termelés kérde- kqszönhetjük, hogy mozdony- Haman Kalo fulohaz. 

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

M I R E  V E Z E T  A F E L E L Ő T L E N S É G  
Kél h5na,pja immár. hogv a 

Szocialista t1asu/ért" havonta 
;negjelenő lapból het i lappá ala
hul t át. A kél hónap la,µ.aszla
lala a,zt  mutalia, hol?Y a vas
útpol iti1'a; osztályok. vasutas 
párt.szervezetek. üzemi blzottsá· 
gok á!ta!ában Ml.11ese11 ismer
ték fel a hetilap iclcnl6ságét. 
lJgv k.kinhk lapunkat mini 
kollektív szervezőt. agitátor!. 
propai!a ndlslát és azokaI a fel
adatokat, amelyeket a, !OI\J elé
jük sziab a, párt• és &zakszer
vezeti munka. valamint a, szak

vezetés terülelé11, leviszik a dol ·  
gozók 'közé. s igveftez1e_k 1:1�!!
valósílani. a munka 1 avitasa 
érdekében. A dolgozók örömmel 
[oga,dták l apunkat. 41mely most 
már hekn<ként kopollta t  be hoz· 
zá juk b!rála tával .  útmulalás,ai• 
val és dicséretével. 

A lapnak az üzemi hizotlsá
irokon. szai<Ezervezeti bizalmia
kon keresztül történö elosztása 
- kisebb zökkenövtől e' tckinlYe 
- zavarta\am,I indult  mel1' az 
átalaku láskor. 

Súlyos hib6k 
a Nyugati Kocsihivatal 

sajt6munkáj6ban 

de-n. de legkésőbb szerdán az 
orszáe leg-lávo: abbi részébe is 
eljut. Méiris vanna!lc üzemi bi
zotlsá!lok, a.melvek nal?'v késés
sel. oeak na1>ok mulva, foJlnak 
hozzá n újsáin>éldánvo'k szél· 
oszlá<1ához. A Landler Mlívek 
üzemi bi,zoltsá!lának h,vata l i  
helvlséirében például a t  eavil· 
elmult  héten csütörtökön dél· 
után mé(! felbo11laflanu[ hevert 
a kedden odaérkezett /apcso
matr. 

V.arma,1< " hanva,"'1Sá1711ak. 
nemtörődömségnek. e'lenséges 
mairatartásna,k kirívóbb példái 
16. 

A Nyuipt! palyaudvar Mii· 
naki Koc!lhlvatal án�k Uzc. 
mi bltoi'lts:l.tra például leg
utóbb két hét�n it rnntet'e· 
nü! vissza!< ll'dte klad6hfvah-
1unknak a neki el juttatott 
mind a 1 00- 1 00 darab 

újságot. 
Farkas J<ii!mán elvtárs üze

mi b izottsági elnök október óh 
isko'. án van, helvcttese Jánosi 
Ferenc vonaloktátó, va:amint 
!Jetetz József munkaátvev5, aki 
tárllltdalmi munkában vállalta a 
.,Szocia! lsta, vasútért" teriesz
lésél. azt állítiák. hOf!t/ a dol
gozók nem igénylik a lapot. 

Va·rnak azonban helvek. ahol Nyilvánvaló, hollV ez n.em felel 
úirv a Jaip felhasználásábian. meg a valósá1<nct.k. meri u11van· 
mint eloszlásában akl,or pél dául a K,eletl pá/qa· 

súlyos hibák és bűnös mu• udvar Műszaki l{ocsih/vatalá• 
lasztások fordulnak elő. ban a sokkal nalll/Obb pé/dámr 

A {ap bürokra/ikus elosztása, számban odaküldött úisá2ot 
lélektelen kezelése sokszor már keveslik és azt tervezik. hO!ll/ 
az ellenséf! aknamunk�iára vall teaközelebb harminc példánm1al egyes helyeken. A partsz'!!rve· többet kérnek be{öte. De e11véb ,zetek. üze_mi bizo!)sá12"ok fun;K- helyeken Is inkább hiány van 

A Nyugati pályaudvar .Mű• 
sza,ld Kocsih'.vatalában az. üze
mi bizol!óág hanyagságát le• 
tézi, hOR"Y 

a pirtszervezet sem törődik 
a lappal és semmi segilttséget 

nem ad terjesztéséhez. 

Amikor me.gkérdezlük Duhai 
Sándor párttitkár elv'.ársat, 
miért nem il;(yekszik meúllaPí· 
tani a rossz terjesztés okát, 
hDJ2"Y segíthessen a, ba ion, 
olvan  feleletet a,dott. amiből a� 
derült ki :  nem törődik a vasút 
moz,ralmi és termelési sai/6· 
or1<ánumá11ak sorsá�al. Még 
egyetieneR)'szer sem gondos
� odotl aHól. ho,zv a I ap tömeg· 
•kapcscl,alának mel,'szi lárdítása, 
érdek�ben me1ZVita6Sanak e11v· 
e11y cikket, mei:t.szerveizék a 
csnportos olvasást. 

Hason16 a helvzef a Teréz
város.i Osztá]ymérnökség m:í
�odik szakaszán 's, ahonn.sn 
legutóbb kél ízben szintén 
vlsszaihil dték kiadóhivalalun,k
nak a hozzá juk juttatott mi,d 
a 30-30 példánvt. Csorba Ká· 
rolv ü.zemi bizottsági elnök Itt 
azzal mentegetözii-". hOl!'V nem 
ér rá a l a,ppal follialkozn;, meri 
nincs függetlenítve, bizalmijai 
is áihandóan hint va,nnak a oá· 
Jyá,. munkahelyükön. Elieleili 
azonban. hogy a dOli!ozók lap· 
jának éppen olt a helve. ahol 
a munka folyik. 

gl/llkran csak késoe. vaf!tJ eg.11- az f6a_J2" an,_ �-n . · .  
c10nárlusa1 a szolgalati vezelő1'· 1 ú '  • b I t felesleg 
álla/á1t nem kapják mef! az Szeged al lomas muszakt dol12"0· 
úiSáf!Ot. A „Szoci!llista vas- z

. 
ói szintén l·evesl ik a, :tekik 

útért" hétfőn jelenik meg, ked· jullatott példányszámot. 

Azok a pártszervezetek és 
üzemi bizottsái!ok, amelvek 
ilyen rosszul . l élektelen módon 
kezel i k  lapunkat. javítsák rneg 
munl á juk.at, mert a rossz 
sajtómunka rányomja bélyegét 
munkájuk többi részére is. 
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Minta népnevelőértekezlet Rákosrendezőn 
Rákosrendező pályaudvaron elmondta, hogy szaíklas.zán ta-

vasu-tas népnevelő mintaérte- vas.sza! még al ig volt politikai 
kezletet tarlotlak november felvil á:gosító munka. 15-én. Az értekez'.elen nemcsa.k 
Rákosrendező pályaudvar nép- Rendszeres sajtóolvasással nevelői vettek részt. hanem a 
többi budapesti pályaudvar keltette fel a dc. lgozók érdeklő· 
a,gi.t. -prop. -tithlárai is. dését s e'érle, hogy szakaszán 

meg a népnevelők a terv teljesí
tése és az életszínvonal ernelke, 
dése közötii összefüggést. 

Bakos és Labányi elvtársak 
felszólalásukban arról beszél tek, 
milyen 

fontos szerepük wan 
a népnevelöknek 

Filiszár fstaán üzemi párt!it- most már 10 dolgozó lett tag· 
kár tartott beszámolót, amelyben jelöH - tavasszal még csak kél 
először a népnevelömunka hiá- tagjelölt v<'li-t - a pol i tikai okta.  
nyosságaival fogla:kozolt. Rá· 

tásban tavaly még csak 10 do! - abban. hof!q a l(eleti-páfoaudvar 
kosrendezö októberben csak 93 elnyerte az élüzem címet. 

l .k t J · s''e"te terve·t s ffl'Y7Ó vet t  részi, az idén már sziátza e ·ra e Je i, '' .. -- Mogyorósi elvtárs példaként 
az elmaradásban a népnevelők 27. Felh ívta népnevelőlársai 
is hibásak, mert nem mozgósi- fi.gye lmét arra, hogy csak akJi'or említette, hogy a Józsefvá ros] 
toltak elég erőteljesen a tervjel• vegezhelnek jó munkát, ha min- pályaudvaron pártcsoportbi}almi 
adatok t égrehajtására. Súlyos den esetben igénybe veszik a értekezleten jelölik ki  a népne· 
hiba, hq'5y i:t n.épnevelő.k polili- pártszervezet segítségét. velőket. 
kaí fe/,/;.lélszüllsége nem megíe· Gergely József ál lomásfőnök Tóth fs�ván elvtárs, a vasút• lelő. hangsúlyozt-a; a népnevelő le- politika· osztály _ munkatárs� 

A politikai okfa,fás - a nép• gyen összekötő kapocs a do/go- arra hivta lel a !1gye,Tnet, mi-
nevelő Jeirfől>b támasza. •yen fontos [egvver a népnevel_éík z6k és a pártszervezet között, , 

A pályaudvaron a 3-as brigád kezében a békeag,táció, tovább<á1 
maradt el legjobban tervének de ugyanakkor a dolgozók és a hogy a népneuelómunkának 122 
tel jesítésében, mert a_ brigád szaMvonali vezetők közölt is. éjsz(1).\ui és a vasárnapi műszak· 
népnevelője Takács Pete, elv· Gaál, Sáll1.dor népnevelőlelel ös ba11 sem szabad szünetelnie. A 
társ nem jár politikai oktatásra. arról beszélt, hogyan Javult a népnevelők foglalkozzana-k töb
Ugyanakkor a Boros-b.-igád munka a gurítódomiJ<,,1, amikor bet az élenjáró szovjet módsze
rendszeresen JO eredményeket a népnevelők megmagyarázták rek e/terjesztésével. 
mutat fel, mert Boros e'V'Íárs Az értekezlet vé!lül határozati 

t , . Lik · a do'gozóknak, hogy a kocsi· -aktivan rész vesz a po.i a1 javaslatot fogado:t el, amely  
oktatásban. törések népgazdaságunknak, a szerint a népnevelők válla'ták. 

_ A népnevelők érezzék át _ dolgozóna,k, és családjának egy-
hogy 

mcndotta a többi J.aözöt{ Filiszár aránt súlyos károkat okoznak. fokozottabban és állandóan 
elvtárs - milyen Hunyadvári János elvtárs el - ellenőrzik a R.ái<osl elvtárs· 

fontos feladat hárul r,ájuk mondta, hogy a dolgozók között nak telt fogatlalom teljesí-
az öszi forgalomért vívott az el lenség munkája nycmán lé t�ét. 
harcban, a Rákosi elvtársnak ves nézet terjedt el . Többen ki· 'Elhatározták továbbá, hogy tett fogadalom megvalósltár jelentették: az elegyáramlás eayütlműköd\'e a szakszervezeti sában. olyan hullámzó, hogy nem raj· bizalmiakkal. megismerik cso-

ezért harcoljanak bátrabban, -tunk múlik a te'jes[tmény nö- portjuk minden e,g-yes t-aJ;?"jának 
erősebben az ellenség ellen, a vetése vagy csökkenése. A nép- versenyvá llalását és ha hibát 
maradísárt, a megszokottsáig el· nevelők azzal hal lgattatták e[ észlelnek, azonnal ig,-ekeznek 
lm, keressenek szoros kapcso:a. az e l lenség hangját, hogy meg- kiküszöbölni, el lenőrz ik, hogy 
tot a szakszerueze'i bizalmiak- magyaráztt,k: m' lyen ,fontos ér• csopor\juk tan-'ai részt vesznek·e 
kol, ismerjék meg és kísérjék fi- dek, hogy a befu!v'lt kocsimeny- a pcl likai okta!ásban. Végül el 
gyelemmel a dolgozók uerseny· nyiséget gyorsan és jól dolgoz- fogadták azt a javaslatot, hogy 
eredményeit. zá./i fel, tekint!N né:kül a meny- m índen vc-,natkísérő brlg,á,:Jhoz 

Az első hotzászóló, Hriuó nyiségre. Egyszerű, tr.Jndenki népneve:öt osz1 anak be, a,\i kap. 
János elvtárs, a 1 5-ös pálya- álla' érthető, a mindennapi élet - csolalot tart fenn a pártszerve
fen!l'lartási szakasz népne�löje bői vett példákkal mutassák zet és a brigád dolgozói közölt 

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

A Landler Művek dolgozóinak jelenlétében váltották le 
a balesetekért felelős Bánkuti Pétert 

„Ai az lqazqató, akt az OB 
415 qyiakrN"t a pArtszervezet 
halJq.>lólaq,os Jóv.itiaqy4.sával els6901"1>an a tnunk'5<>k 
blztonsáqit szolqiló kladá• 
sokon takarékoskoclík, az 
pazarol a dolgozók életével 
és eqészséq6vel és nem 
méltó arra, hoqy a prolet:Ar• 
diktatúra Idején lcµZqató 
leqyen.0 

(Horváth Marton elv
társnak, a J{özpontt Ve. 
zetöség ülésén, Jűnlus 
27-én mondott beszá.m0· 
lóJából.) 

November 20-á!l1 este a 
Land:er Jenő Járműjavrtó ko
cs'oszt.á:yának többszáz dolgo
zója vett részt a2on a gyillést>n. 
amely levál totta Bánkufi Pé
lo!trt, 312. osztály vezetlljét. 

Bánkuti 1elentös eredményE>· 
kel ért el a termelésben, de 
c!Ok volt a baleset. A harmadik 
ncgyedéll'ben 72 ba leste történt, 
ezek közül 17  szemsérülés. Ha 
a kiperem<!lledett szerszámokat 
kicserél ik rendelkezésre ál 'ó ió 
szerszámokra, s ha a köszörü
!�né-1 használják a védőszem
üveget, egyel·len szemsérü !és 
�em fordult volna elő. Bánkuti 
bűnös mutasz.tá6a, hogy a,z 
územben elhanyagolták a 1isz
taságot, hogy a szerteszét hc-

ver5 anyagokban elbuktak, meg
sérfr!·tek a,z oszláJy dolg0zói . 
Nem hasz1rálta fei a rende!ke• 
zésére boa;átolt összeR"e,et mun
kavédel mi berandezések lélesi· 
lésére. 

Védőkészülélc hiányában 
vágta le a körfűrész az 

egy'.:k munkás öt ujját. 
A iyukas beton út Is életveszé
lyts - Bánkuti mégsem hasz
nálta, fel az űljavílásra ka
pot t huszonötezer [ori ntot. Ami 
kor a,z üzemi bizotlsáir figyel 
mezletle, hogy a cserejavít�ban 
hideg va111, a munkások meg• 
fáznak, Bá11kufi ennvil vála 
5zoJ t: ,.Nem a,z én doiqom. En· 
gem csak a termelés érdekPI." 

- Sérvműtét után az orvos 
ki!t hónapi{( könnyebb munkát 
írt elő számomra, de Bánk11t! 
ezt nem akarta f11domásu! ven• 
ni, - panasz0:1a a gyű:ésen 
Jankó Sándor, aki 14 évi!! dol
gozott a, Rákosi .Mátyás Művek 
Szerszám gyárában. 

Bánkutinak fejébe szállt R 
dicsöséir. A szavajárása: .,!(;_ 
dobom, takarodjék''. 

Nem értel'te meg, hogy a 
többterme�és nem önc�l. 
h4nem eszköz a 'do!gozók 

jobb életének biztosítására. 
Ezért kellett tennelési ered
menyei el!enére is távoznia. A 
kocsiosz tály dolgozói érvény! 
szereztek a párt határontá
nak. 

De felelős a balesetekért 
mint ahogy azt a, gyííl és rész
vevo1 k: fejtelték - a· véllalat
vezelés. a szakszervezet, és a 
pártszervezet is .  Igaz: észre
vették a hibákat. és Q'\'akran 
beszéllek is a vol t osztályveze
tővel . De amikor láttJk, hogy 
Bánk111i nem vá' loz ik. meg- kel· 
lett vol,n a bünte!niök. Akkor 
talán észretért volna. És sokkal ,  
de sokkal .;1esebben kellett vol
na harcolniok a kocsiosztályon 
divó bfrálatelfojtás e!len. 

November 19-én, az Orszáf{os 
Munkavédelmi l(o11fere11ciá11, 
Vas Zoltén elvtárs a. következi\. 
ket moodottu:  

,.A megfc.e/ő mun.�a,telléte
lek meg/eremlése, a dolgozók 
�gészségvédc/me, a b, zto11saf:!OS 
m1mka, a balesetek elháritása 
- egyik ulapuetö eleme a szr,. 
c:al,zmus építésének." 

Jól jegyezzíik ezl meg é� 1!
n.uljunk Bánliuli Péter eseté 
bői. 

Vonjuk be dolgozói nltat az 1 953 évi tervet alátámasztó müszaki 

szervezési terv készítésébe 
Valamivel több mint egy hó· 

nap m1'1Ya megkezdjük e, vE>s 
tervür1k negyedik esztendeje fot
adaJaina,k végrehajtását. A lerv 
végrehajtásában a lapvető jelcn
tőséi:rű a dolRozók bevonásával 
készített üzemi terv. Ezl'lk ké
szítésébe a dolgozók tömegei t  
mindezideig nem vor1Luk be 
megfelelően. A tervismerletö 
értekezletek csupán a tervja· 
vaslatok, vagy a már jóváha• 
gyott tervek ismertetésére szo
rítkozta-:.. Mégis sok értekezle
ten. éppen a do.!:g,ozók aktívilá· 
sa révén számos ió l\,ezdeménye
zés és javaslat szüle>:ett, am�
IYe.<'!lek megvalósítása hozzá
járult a tervek telj:sí!éséhcz. 

Támaszkodjunk a dolgozók 
bírálatára és kezdeményezésére 
Eddig nagy általánosságban 

a tervkészítés feladatait a szak· 
osztályok, az egyes igazgat-i
ságok és a vál lala•lvezetőségck 
szíík köre lá!ta el. Ez. meg ,� 
látszott az 1952. évi terv ké
szítésénél, mert a tervbrigádok 
irodaszagot árasztottak maf{11k
b6/ és éppen ezért sem valé.sul· 
hatott meR a dolgozók be:1011ása 
nélkül sok rejtett tartalék fel
tárása sem. 

Nem is ,szólva arról, hogv te
hetővé teszi a szakszolgálat, az 
üzemrész, s a külőnféle- munka· 
helyek dolgozóinak kezdeménye
zését a tervek teljesítéséért és 
tú/teljesítéséért fo!ytatolt h!NC· 
ban, s közvetve R")'Orsítja a do1 -
gozók szakmai fejlődését. 

Feladataink a terv készítésénél 

A 52,a,kmai vezetökln,ek m•g 
keU becsül,n-iök a dolgozók ak
fü1i/ását, támaszkodni kel! ráju1< 
és .arra kelil törekedniök, hogy 
ne csak a szociáilis beruházá
soknál, hanem a szálii<lási. 
m1.mkaügyi, müszald fejlesztési, 
önköltségi, anyagi_ javítási rész 
lettervék Edlkiészítésénél ís levé.• 
keny munkát végezzene'.<. Csakis 
íg-y tárnak [el rejtett tartaléko
kat a terv érdekében. 

A tervkészítés ideje afatt a 
szolgál at i  főnökök, üzemi b'
zol'tságaink váJlalatvezet&sé· 
geink. p ártszervezetein,k gon
doskodj an.-i,� a r ró!, hogy a 
szakszervezeti b·zalmiak. a nép
nevelők széles.körű bevon.ásáva1, 
a hani:ros újsáJgr,,k. plakátok, 
nvílt felhívások és az agitáció 
eg-yéb eszközei révén ismertes
sék a dolgozókkal a feladat· 
terveket, hogy fe!készüllen tud· 
ianak rész/venni a tervértekez
letel1en. Min<'1 több javaslafta,l, 
lÍjítássaf. észszeríisitésse/ járul
j�,ia,k hozzá. ré.<zben a tervek 
kialakításához. rés�ben a terv· 
lel jesités fel tételeinek megterem
téséhez. 

Gondoskodni kell arról, hogy a 
MAV káderképzö tanfolyam 
rész-érc k'adot-t Tervgazdaságtan 
tanllásánát részletesen a:<.assák 

az ü2lemi tervezést, mert ezelc 
a problémák a jelenlegi anyag
l>an még érintve is a l ig vanna'<. 
Olyan fontos kérdésekkel, mint 
például a dolg:>zó lömqg�k be•  
vonása a tervezésbe, el1len�ervcl< 
ké-szitése, az anyag nem fog• 
lalkozik 

üzemi bizottság-ainknak foko
zottan el lenőrizniök kel l ,  hogy 

a do! gozók helyes javasla• 
latait beépítsék a tervbe. 

Gondoskodjanak arról. hoi;y 
a szakszervezeti l>izalmíak 

is 1111egismerjék a mühe
lyükre v-0!!tatkO!Zó müs.zaki 
felatlatterveket és a,zi 1953. 

évi tervfeladatol<at. 
Eza�et csoportértekezleteken vi
la1S&ák meg a műhelyek do:go· 
zóival. 

üzemi pártsvervezeteink fok()a 
zott mértékben támogassák és 
egyben elilenőrii.zék az üzemi 
bi·zottságoknak és a· váJ laJatve
zetésnek a tervkészítéssel kap
csolal0s munkáját. Tárg-yalják 
meg pártcsoportérlel!rezleten és 
a népnevelők seigJlségével moz· 
gósítsák a vasutas . dol_gozókat 
a javasl-afok meg1etelere. Az 
üzemi pártbizottságo� ?1�ef!6n�, 
zé!, a javaslatok elb1ralasat ei. 
megvalósítását. 

Szakszervezetünk ora.zágS'lertc 
mozgósította a területi bizottsá
gokat. a,z ÜZ1emi bizottságoka1, 
központi instruktorait a tervké
szítés. a dot gozók bevonása ér
dekében. Rajtuk a oor. hogy 
10 mun•kával biz\osítsák üze
melnk dol gOtZóina,k bevooását, 
javas.lataik keresztü•vite,lét a 
jövőévi üzemi tervek készítésé
ben. 

A tervlxigádok sok helyen 
pedig csak formálisan, papíron 
léteztek. míg- más helyen a d'.l1• 
gozók bevonása a terv készité
sél>e csak a ten·brigádok mun· 
kájára korl átozódott. Meg kell 
azonban monda111i .  hogv a terv
brigádok munkájánad< ered
ménye volt az az előző 
évektcl el térően - hogv egyes 
szolgálati he;yek. m ííhelyek. 
munkahelvek műszaki al,ka'm,a. 
zoltai  cs.éle\-vően részt ve<ltek 
a tervek k;doll!()zásában. mint d 
brigádok vezetői és ta:g,jai. ESIK ESŐ CSENDESEN . . .  
A dolgozok iól ismerik a problémákat és százezres károkat okoz a bürokratizmus 

pálvaudvarna·I< _ kérjUk ki tanácsaikat 
I 

Budapest-Józsefváros dol - Józsefvárosi 
A „  Sz<YVjetunió ta,pas�alata·i g-ozói ii:rvekeznek helytálhi az süri:rös segitséirre va n szüksé· 

a.tap1an a vasutas dolgozo,;at az őszi versenyben. Azt akar ják, ire. A seg-íl-ség- azonban mind-1953. évi üzemi rész lelaervi,,k · 
b .. 1 1 .- 1 m e · · · tt kidolgozásába, a tervet a l álá· hoirv_ ecsu _ _  e esen • e-,�� e r má1i:r nem er�eze me!1'. 

m2sztó műsza-ki szervezési 111- vigvek sa 1at  teruletukon a Néhá,v hete ismét iavaslatof 
lézkfdési ten•ének kidolgozás.ín Rákosi elvtársnak telt fo!ladal- készítettek ra,jzokh!. költség-• 
kere,7.lfiil k_el l  )>e".onn\ .. �zz_el a muk mei:rvalósításával az őszi veféssel az ideii:rlenes tető el • dolpozok fig11e,me� rmranyt!Juk • tél ' forrn•l om lebonyol ítását. készítésére. ,.Sürl!ős" jelzéssel 

1i lef:!fo11fosabb fe.adato.�m es es 1 �
-

a kiktiszöbri/endő nehézségekre. A tavalv1 llszi for!lalom ta- küldték az i i:ra.zg-atósái:rhoz. Az· 
I lyen [e!adat<'/( lehetnek p.;1. paszlalalai a1apján mé!l idén óla az ig-azg-atóság közölte. 
rlául: M. álló alapok jobb ki · tavasszal javasol ták a pálva - hoirv a javaslat .,már a min/szhasrn:ílása. 8 termeié-ken)·s.ég Hd,·ar  doli:rozói . ho!lV ide;g-Jenes téri11m előtt fekszik". Az érté· fokoz ása. a munkaerő és11>z�rű 
elosztása, az anyaggn,zdálkodás, tetőszerkezetet emel jenek a sza- kes áru pedig a sárban fek-
kész,lelgazdálkodás és ócska- hadban fekvő áruk me!lóvására, szik. 
anvag érté:m,ítésének racional i. A javasl at a lapján méi:r iúl ius
zá'.ása, a termelés egyenletessé ban kértek lntézf..edé6t. A tető tétele. az  ónköltségcsökkentésl 
gátló nehézség{'lk és ·hiányossá
gok felkuta:ása stb. 

Ugyanez elüs!'gíti és hely,,, 
iránvban vezet-i tovább a,z újító 
mozgalmat. de épprn a doli:ru
zók jarn!öl ala :n keresztül lehe
tö,é teszi a terv te1 jesítésé; és 
túllel j s ítését b!zto,Hó rész let!'S 
mííszaki szervezési intézkedések 
kidolgozását 

Nem lehet arról sem megfe-
lcdkiezni. hoQ'V 

a fel�datitiervek kés7ítése 
ösztönzi a szakszo!gá"a-tok 
és iizemrés.zek dolgozóit, 
h<H!Y az eddiginél Is bell'J-
1óbl>a,n fogl·r lkoz,z,armk az 
üzemük fejiődését akad'á-

lyozó tényezőkkel. 

azonban nem akar mei:répülni 6 
igy a d01!1'ozók hiába· yesznek 
részt az ,,óvd az árut"-moz!la
lomban. szemük láttára lesz a 
zuhoi:ró esőben a l isztből 1'0-
v:ísz. értékes l!'YÓQ'Vszerekböl, 
papl anokból nedves. átázott. sá -
ros áruhalm.az. 

Közben viharkabát -ié-lkül 
dolgoznak a pálvaudvaron szél
ben ha�·asesöben. A szol!lálat i  
főnökség viharkabát hel\elt 
csak ii:réretet tudott adni . 

A budapesti MAV i !lazualó· 
ság munkatársai többször meg• 
á l lapították hoi:rv a Buda,pest-

Közben Kiss József érdemes 
vasutast. a pályaudvar vezetö 
ral,tárnokál vádlolt.ak pa.d iára 
ültellék eg-y paplanköte!l átázá· 
sá ból oJ.-ozott 30.000 forintos 
kár m iatt - azért. mert a, fel• 
sőbb szervek jú lius óta nem ér
tek rá tntézkedni a telő Ü!l\'é• 
ben. A kártérítés összeg-éből 
eg-vébként egész tekintétves te• 
rGletet lehetett voha befedni. 
De hát a lénye!l 'Ú!!'V látszik 
nem azon va.n. hogv intézkedje
nek hanem, hogv a hibákat 
mei:rál lapítsák és föle!!'. hogv 
lgéreteket tei:rvenek. Az áru pe
dii:r csak ázif.. tovább. Esik eső 
csendesen . .  , és százezres ká
rol--at okoz a bürokratizmus . . •  

AKIK ÉLENJÁRNAK AZ ŐSZI VERSENYBEN 

liorácz József, Rákos állomtls eqylk 
QUritó briqtldj,nak vezet61e. llrlqtldI6-
llal a qurJUsl tervet 125, a kocsltar
t6z1<odásl tervet pediq 100 százalékra 
leljesltelle. tls5Zpontérté.kUk: 141 pont. 

------�------

Szittya! Gyula vonatvezetl5 Budapest-
Nyt(q,;.ti pálya,udvitron. Szemelyvo-nattal utazó vonatkisér6 briqádjával, a mene'rendszerlntl közlekedós terUlf· tén elért eredményeik alaplán 878 fo. rint vonatprérniumot kaptak össz� 

pontértékUk: 1 .554 pont. 

Macsuqa Pál, a Misl<olei Fütöház moz
donyvezet6J• Horváth 1. Pál fütőjével 
eqyUtt tolatási munkála oknál szénmcq
takarltásuk .a tervhez viszonyítva 21 .7 
százalékos, il lom,si kocslmozqatási 
lervtelJesftésük pedig 1 3 1 .3 százalékos, 

ös5Zpontértoikük 264.5 pont, 

PáHnkás n Lajos Jelvényes sZtahano
vista pályafenntartási dolqozó, a kecs-
1--emáti pályafenntartási főnölcséqen. 
Munkája Jó n,eqszerve:tésével. a munka. 
id6 Jó klhaszn;llásával telJes,tményH 
1 60 sdzal6kra, taJlaqos teljesi ményét 
•ediq 98 százalékra teljesí , ette .össz. 

pontértéke: 144 pont. 

Kuti György, Ceqléd állomás vezény. 
lője. A munkaóra és a távolléti óra 
arányát a tervhez viszonyítva 1 03. az egy f6re esö szolqálati km/önl<l!ltséqi 
kilométer alakulását a tervhez vlszo. 
nyitva 206 százalékra teljesitette. clsz. 

5Zes aönqyölített potértéke: 296 pont. 
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'JOBBBN v11áglfsuk meg 

a {é&e txtfú  
A ,,K.eletszibériai vonal" című 

szovjet újság eztel a cí.mme! 
vezércikkében foglalkozott a 
közelmúlt,ban a télre va,Jó fel ·  
kés?Ji.i:éssel. Megál lapítja, hogy 
eddigi &zámalban renctkivíil fu
karul és szárazon vi lágítolla 
meg az igen fontos témát. Mi 
tanul u!Jk ebből. 

Va:!óban nem mind� az,  
,hogy az őszi forgalom során 
időben feJ.készü!tünk-e és ho· 
gya.n foglalkoz;unok a téli for-
ga !om l<_étdé,se;vel. 

A. iléli forgalom egybe
esik „ dönt{í ha,nnadik terv

év pefejeúsével 
:és a negyedik  tervév megindí
tásáért folyó hairccail. 

Az oszí forgalom közepette 
készüljünk fel a té!i &Zállítá· 

.rokra.,. 

Foga.cfal<T)at tettünk Rálwsi 
elvtársnak; hogy &ikerre v isszük 
a döntő terVév ŐS2i forgahnát. 
Ebben kifejezésre jut a vasula,s 
oo:igowk szerelele, há Iá ja, pár
iunk, Rákosi elvtárs iránt és a 
becsületes vasuta6 dolgozók tíz
ezrei harcolnak az a.dolt szó 
betartásáért. 

Az i dén korábban köszönt be 
a tél. Ez megköveteli, hogy fel
készüljünk a tél i  szál l ításokra, 
amelyek nem lesznek k:sebb 
feladatok, mint az éíszi forg3 · 
lom. Az ámszá.Uí:ás tekintélyes 
része, mint pélááu( a burgonya, 
cukorrépa stb. szálfítása be/e. 
nyú:ik a téli időszakba. o� 

l>ékerrwveink éi>ilése &em szü
netel. A té:i száll ításokra való jó 
lel•készüléis se,gíii a dön,tó 1erv• 
év és a negyedik tervév e!sö 
ne-gyed�clc sikeces teljesítését. 

Az utasításpk betartása - előfeltétel 

· A téli forga1omma·I ka-pcsola,t· 
ban 'az AU(JJ/n'!Jasuta,k rendtktet 
bocsájtott•< ki. A sza.l<-Szervezet: 
bizalmi.ak és a, népnevelők fel
adaJp. hQgy a rendelet szelle
mében 

han:o!jmaik a muokafegye
Jetn megszi!ánlításáé-rt, az 
ébrr s.r:o!g.álaltétele,-1, az 
uta,sításpk szi gorú bcúirtá-

s.áért. 
A té!-i időjárás megnehezíti a 

S'l'Olg-álal el:át.isát. Gyakori 
köd. havuás korl átozza. a Já
l�si visro11vokat. Ezért 

a fegyelem terén mutat
k9ro •legkisebb lazaság is 
ton6dá."6khoz, a, s záHit:ís. 

fenmikruláSlához, emJ,,e,-éJ.e
tek elpus21(ulásához vezet· 

het. 
A Iazas,ág súlyos károkat okoz 
népga:ula&ígu,nknak, veszélyez· 
tet i a terv teljesítését. Nyilván, 
a ki hanyagul látja el feladatát, 
aki késve jt-lentke,j k  szolgáiat
tétel,re. indoko:aUanui távol ma
rad a szolgálatb&I vagy it ta
san próbái dol.gozn.i - veszé· 
lyezteti a szá l lítás zavartalan
ságát, megnehezíti társai mun� 
káját, balesetet i d�zhe-1 elő. Az 
i'yen fev,yeime2etlen, le,ki isme
rellen do:gozók akarva, va,gy 
akaraUanu•i az ellenségnek tesz
nek szolgá.utot, akacMlyozzák 
ha11..ánk szocialista fejlódését, 
f�kezik . a va&utas dol,go2ók bé
keharcát, tehát ellenségei a 
vasutasoknak is. 

Pártunk, dolgoz� népünk meg
becsüli a vasutasok hösi mu.n
káját. Fegyelmezett munkával, 
a téli forgn!om akadáiylalan, 
biztonságos l<.>bonyoi itásával ér· 
demeljük ki ezt megbeosülést. 

A menetrendszera közlekedés 
egyik előfeltétele a téli forgalom 

zavartalan lebonyolitásán�k 

,, 

1,�zdöttünk. A Szovjet,un'óban 
JOvaI nehezebb idöjárási viszo
nyok közepette te:jesen zavar
menle6{>n bonyol ítják te a tt<J i 
lorg� Ima.! példa  kép_t!i nk, a hői; 
.,1,,v1et vasutac!ük. A legkemé· 
nyc-bb időben is biztosítj,ik a 
kommunizmus épitkeLéseihez a 
gépt-k, építöa.nyagok szállítását. 
A novjet vasutasok minden se
t!(lsége/ meqadriak ahhoz; hol(y 
s11<errel old1uk meg hazánilban 
a szállítás [eJZnehezebh pmbl,
máü 

Feladatunk. hogy a, téli forga
lom Jebonyo:ifása érdek8,eo fo· 
kozotlabb mértékben ha.szn<>sít
,uk a &zovjet élenjá�ó tapaszta
la tokat, clsősorbrun az 5(ilJ 
klométeres·• és a ,,2000 "ton
nás"-mozgaJmat. 

Ozemi bizottságaink kér>jék a 
pá rtszervezetek segi,tségét él; 
hassanak od3,  hogy 

jó p�tikal felvll-átiosít6 
munka segítse a vasutas 
1loli,>zÓ<l<bon megOévö vu-
senyszellem tov,il>bi kibon• 

W<otá�M. 
Támogassák a szolgálati helyek, 
a brigádok közötti pá-rosver
senvt. A kommunisták, a .,1,;. 
váló" és „érdemes" vasutasak, 
az öszi forgalom legjobb dol· 
gozói járjanak élen a té:i szá l
lítások megv!dá&ában, adjál< át 
munkamódszereiket társaiknak. 

Az ellenség itt is jelentkezit 
- Dánjunk el vele 

A kk•s nélkíil, menelrendsze· 
rííen közle-kedő vonatok dol
gozó társain-!( kényelmes uta
zását biztosítják, másrészt me,g
kön,nyit:k a, vasutas dolgozók 
munkájáJt: megf!yors111 a me„et
tarfam, kevesebb időt /u>ll 1i-'on 
ló/leni a zord, téli időjárás; vi
swnyok közölt, több idő jut a Az eilens�g mind.-n.1 el fog 
p,'henésre. Eme:1et l  m•�•m,cny- követni, hogy aka<lályozra a 
ny'ségü szénmegtakarí/ásf, a téli forgalnm za,•ar•a !anságát 
kocsiforduló megröoidi(ését is Meg a,karja bénítani az ország _ielenti a, meinetrendszerü köz· vérkeri<1gését, a terv teljesltését. l ekedé&. A tavalyi tapasztalatok azt mu-

B izalm'aink. népneveiőink ma- talják, hog-y , ., gyarázzák meg a dolgwóknak, 
hogy éppen az dlenség mUl\kája 

a J,eieol�gi nagyarányú ké- köve�cztéf>en önelégiHtsilf. 
sések sok kárt okoznak lef;t úrrá fef.ettiink. 

népgazda.ságunkoak, 
meg-nehezítik a felad8'!ok mef'· 
ol,d5sát, dolgozóink mun.k:íját 
és közve'v� ldhatnnk f1e-ls1ín,·()
na[uk emt>lkedésére is. Ezé-rt 
mici•dE.>nc-gyes vasutas érdeke, 
hogy a menetrend - akár a 
.'tzov;eit r.1asuias számára- ná

lunk "' vastörvény le1z.qe-n. 

fokozottabban kövessük 
a szovjet példát 

a téli forgalom ide1én 

,,Minden j6C megyr' - moodot• 
tuk. Lebecsüliük a v.árhaló• ve
s,é'veket, a hófúvást stb. Ez 
ellt'tl k iméletlenül harco!1oun-k 
kell. De küzd<>ni ke-lJ az ellen 

1s, hogy az el1-enség tárgyi ne· 
hézségeket, ,,képtelenség meg
oldani'' - hangulatot !Premtsen. 
Az a szándéka ezzel, ho\?Y te
szere;Je lendületünket, ela.llassa 
él>erségiinket és kihaezn.álvl\. ne
hé�geinket, ba•!=teket jdéz.zen 
elő. Ezért keM 'ha-rcol nunk az 

A szovjet vasut asok példájú t éber, .iia,sí/ás szerint vegzett 
kiivelve már sok n-ehézséget le- szolgálatért. 

A Lokomot,,v SE 
roni Lok. 30 p .  8 .  Rpa lotai LoK 
20 p. 9 Győri Lok. 1 2  P. 

elso
„ 

orsza'gos terme'szetJ·áró találkozÓJ·a Az ,fjús,ígi csoportban.: i. 
Bp. Lot<. 49 p. 2. Pes ! i  l g. L�. 

vételével. A 6 fordulós terepver- 26 P· ::l. Rpalolai lok. 1 8 p. 4. 
seny összelell végeredménye a Győri Lok. 14 P. Az elmult napokban rendezte 

a !,,,okomatí1i SE országos el· 
nőhége a Bükk-hegységben, a 
Bánkúti • m<'nedékháznái elsii 
országos természetjá ró la iá lko
zój át, tnin•tegy 220 lő részvéte
lével. A (oosi időjárás e:Ienúe 
a ta-:álkozón az orszúg vaia
ttteNl!li Loko-nolí;J lermészetjá 'Ó 
szakosztálya képuisel!efte ma
gá( BokiJay J6,sef;' az' ország,1s 
el n'ökség természetjáró szerve
zője számolt be az elmu!I év
ben végzett- vasutas lerm�zet
j.áró mutl'káró.l, az el�r( eredme
nyekröl �s a í�!mcrü'.l h; án)'Os· 
6ágokrór, 

A beszámoló ulán \fizkeldi 
László ,tpor;társ, a Budapest< 
Lokomotív természetjáró szak, 
osztály titkára ha(ár-0iali javds
lato! ism�rtetett az 1953. évben 
végrehajtandó munkatervve· 
kaplJS():a 1ban. Rámuta:otl arr�. 
hogy valameíinyi szakosziái) 
nak egység�sen, kó1.<is munka· 
terv alapjáh kel !  do!gotnia. 

Ug)•anekkor ,ketül t  lel>vnyoh
tásra az, 

1952. évi Lokomotív Ván· 
. d'őrkupa-

verseny döntw<'rsenye is. A 
versenyen 10 férfi, 4 ifjús,ági és 
2 nöi csapat i ndul t &-5 fő rész-

k,;vetkcző: 11 nő, csoportban: 1. Bp. wl(. 
A férficsapalban: 1. Buda- 34 p. 2. Pesti l g. 23 p. 

pesti Lok. 60 pontta! , 2. Pes•1 A V<"l'5('ny befejezése- u!án · a 
[ g. Lok. f/7 p. 3. Vasúti Főoszt. szeniléleki menedékhá'Zban ke
Lok. 55 p. 4. holtvNsenyben J<ö-

, 
riillek k o,;zlásra a Lokornótiv 

bányai Lnk. és Miskolc, Lok. SE országos elnökségértek érlé 
49 p. 6. Pécsi Lok. 34 p. 7. Sop- kes díjai. · 

A labdarúgóbajnokság 

vasárnapi forclnlója 

a Szomba,lhr! y i  Lokomotív ott· 
honában 1 :0 (0:0) arányú vá
rat.an vereséget szenvedett a 
Szegedi Honvédtól. Az 1::énK· 
iramú, vállüzatos, kemény mér
közésen a szomrothelyiek csa· 
lárs.0<·a ezuttai gó:képlelennek 
l>'zonyuit, ezért rooradt alul az 
egyilttes. ·- A kiesés ellen 
küzdő Pécsi Lo�omotív lelkes 
játékával l : l  ( 1 :0) acányú 
eredmónyt harco:t ki Diósgyör
ben a Diósgyőri V.as..1ssal szem
ben. - A hajnoki táblázaton .a 
Szombathelyi LoKomotiv 22 
ponlt.al a hatodik helyen áll. 
a Pécsi Lokc,motív pedig 14 
pont tal utolsó a 16 ponto.s Diós
győri Vasas és a 1 5  pontos 

Szegedi Honvéd mögött. A 
bajnokságból két forduló van 
m6g hátra. 
A vasutascsapa,t'Ok ere<dméllyei ' 

az NB H-ben 
Déli csoport: Bp. Eiőre--J<ő·· 

bányai Lok. 2: 1 ( 1 : 1 ) , Szolnoki 
Lok.-Kiskµnlélegyházi V,11sas 
1 :0 (0:0), .. l(ecskemé!i J<i ll'i2&1 
-Szegedi Lckomotív 3:0 (0:0), 
Ceai�di Lokomotiv-Pénzügy
;,rJk i: 1 ( l :  1 ) .  Keleti csowrt: 
Pcrecesi �á, ,) iísz -Bp. l..o\(o
molív 3:0 (3:0) Dunakiszi 
va�as-l lat1•ani Lok. 0:0, Deb
recen i  Lokom:>llv-Mis!."()iei J...c,

komo(iv 7:2 (5:2) Nyugati cso
port: Na,gyk nizsa i  Lok.-Pécs• 
bányatelepi Bányász 4 : 1  (3: 1 ) ,  
Pápai Vörös Lobcgó-Györi Lo
komotív 1 : 1  ( 1 :0) 

Hogyan gondosko�n;i.� L 
Jr.P/.� 

UUl-'f A F E R EN CVÁ R O SI P Á LYA U DVARON 
A plirt és a l<onnány lqen 

naqy Jelentősé•et tulajdonlt a 
munkavédelem kérdésének. 

► A meqfeleJó munkafeltételek 
meqteremtés.e, a dolqozC-k 
eqesz.séqvédetme, a b1Ztons.á 
qos munka. a baleset,ek elh.i 
ritás'a - eqyik al.apvet6 eleme 
a szoc.iaUunus építésének. (Vas 
Zoltán elvtór�nak L952. no. 
vember 19-én R7. Or�zágos 
.Munkavédelmi Honrcrencián 
mondott beszédéből.) 
üde pázsit zö:del Buda;pest

Ferencváros ál lomás üzemi ét
kezdéjének épülete elölt. Jóles'k 
ránézni a sziklaikerlszerüen ki
képezett osioos kis park,a. 
amint a tavasztjátszó őszi nap
siitésóen smaragdk-ént ragyog. 

- Nemré{!en mél( valósáiros 
szeméttelep volt ez a het_q -
mondj,a J/o/16si elvtárs ü=i 
l>izotl&á!Z'i elnök. - Munkaué· 
áelmi tevéken_qsép_iink egy,k 
eredménye, lw[?y a gazuerte, lte
pe-ltupás k,örnyezetct sikerült az 
étkezóhelu jelleaértek rne{!,fele
l<ien barátságossá lianJZOI fii. 
Dolgozóink tt.rsadalmi munká
vtú röp/a.bdar,úl qá/ is építenek 
a park el!yik sarkában. 

- ll a beme(!ytink a városba 
a villamoson is húzódozrtnk 11>
lünk - mond ja - meri s7ek
rén!lhiány miatt nem tudunk ái
ölióznt, 

Maguk a dol gozók próbálnal< 
segíteni a heiyzelen úg-y, hogy 
kis ládákban. dobozokban ta, t. 
ják ho mijukal. Persze, ez nPm 
rr:egol dás. mert cz.e�he nagyobb 
ruhadarabok nem férnek bele 

Szeg,,ári Péter vezénylöl's1t 
nem tudja felszerelni a vonat· 
vezelöket a1 elüirt mentöládá
val, mert hiányoznak az alkal• 
ma,s lezárható szekrények. ahol 
a ládákat tMtani lehelne. Szám
talan sürgetés után legulóuh 
júl i us 24-hi kül diilt erről jelen
tést az igazgatósági l l l/ 10  os,
tál ynak. Sz<.'ptember 10-én azt 
a, választ kapta, hogy igényel 
lék a szekr<'.nyeket a miniszl,\· 
riumlól. Sz1-krények azonban 
még mindig nincsen„k. 

Az épület más:k végében van 
a mosdó. N yolc pár hideg-, me
leg csap és 3 tus, ebből egvet 
leszereltek javítás végett, a ri'.i.a
sodik  szintén javításra vár: me•t 
éppen nem fo,yik. 800 embernek 
ez az egét;z Íisztáikodás.i leh"· 
tő�. 

l(ülön női mosdó nincs. Ha 
a oodolgozók akarnak szol
eálat után tis.ztáiko<.lni, a 
férfiaknak el keU hagyniok a 

helyiségrt, 

go.l a l lapolban 1·a11, llvó,l) dt 
rsö l>ecsuroe a tetején. Beren
rlezé<;e? 

Pad helyett terméskövekre 
1„ktetett t alpfa szomorltodik 

n fal mentén. 
A legutóbbi munka\'édelmi bi

zottsági szemle a:kalmávai októ
ber 30-áhan ál:apilották rrA'!g a 
várakozóhely:ség re11dbeho1.ata• 
iának haláridejéc, a szolgál ati 
fönökS<'g iei is hívta az c52tály
mérnöksée<>t a javítás elvél!'u'· 
stlre, a munkát azonban mé11. el 
.�em kezdték. 

Megnéztük vo!na még a l!'IJ· 
bacsi öl tözőt és mn&dót is, de 
olt i l yen - egyáltalán nincs. 
Pedig iü is vagy kétszáz dolgo
zónak lenne rá szüksége. 

Az üzemi bizottság rs a mun
kavédelmi bizoltság állandóan 
harcol a h iányosságok pótlásá
ért, Mihálka á l lomásfőnök elv
társ azonban nem vesz részt 
rendszeresen az üzemi szemlé
ken és nem á l l  k i  következete
sen az igazgatóságnál meg a 
min isztériumnál a h iányosságok 
mielőbbi kikiiszöhöléséért. A hiá
nyosságokért felelősség terheli 
az igazgatóság l l f. osztályát és 
a. V�súti Főosztály 8. szakosz
talyat, a szakosztály munkavé
d�lmi eiöadójál, Országh elv
tarsat, de nem utolsó sorban a 
Föoszlály munkavédelmi cso
portját, mert nemtörődömséggel 
mennek el az ország egyik legsöt a WC-ét sem használhat- nagyobb pályaudvarának hiá

iák. mert azon keli keresz1üijdr· nyosságai mellett és nem tart
ni a mosdóba. j,ák szem elő:t lion•áth Márton 

Az üzem, bizoltsái:: munkavé· 
delmi a,klivításának er<'dmfoye 
az is, J;,ogy az étkező faépületét 
belül t{,glafalakkal ,  új padlóbur
kola.ftal látták el és tették .a 
célnak meglelelöhbé. De ezzel 
aztán körül ti.cl ü I véget i,; fr a 
murw;avéclelem terén mostaná
ban k,vívoM eredmények f�lso· 
rol ása, s kezdődnek a panasza'.,, 
amelyeknek meeszüqletéséért 
h-Osszú idő óta h iába harc('! az 
üzemi bizottsá!'. - Azt a hírt kaptuk - elvtársnak a 'Központi Vezető

mondja \ 'aaas Ferenc munka- ség június 27-i ülésén mondott 
i2 szekrény, 3 tus 800 dolgo1ónak vt'del mi lelügyelö, hogy 180 000 beszédét, amelyben a többi kö

forint beruházási összeg á l l  ren• zö(t a következőket mondotta: 
Az étkezőépüiet _ �gyik Vé[!.é• delkezésre az i l leni, a rendnéii „A nwnkavédelem elhanyago

ben v_an a �onatk,�ro &zerrwly- és a gul>acsi mosdó, WC, lása, a termelésre is káros 1111-
zet _varakCl'lll;' _hely1seire. 800 d<:I• meg- várakozóheiyi�g,ek rendbe- 6ráztafás, a törvényes pihenó
i.ozo haszn�l1� ezt a szoI:;at ,  hozata l ára. de írásban ezt mi napok semmibevétele, a szállá-
azaz hasinalna, ha m<'gfole!O<'n méa nem láttuk. sok, itzemi kon11hák, az elemi 
be volna rclldezve. Mindössze 

1 
� higiénia et/1,my,;golása egjJúltal 

72 ;;zekrény van benne, holott 
B : ·1. • k 'h 1 • , t t • 

a munkásosztály/ól való elsza-
legalább 4-500-rR lenne szűk- eallh a Yara OZO C flSCQ e CJC kadás fiinNei, az ilyen jelensé-
ség. A vonatkisérö 6'.l<'mél v,.-t Nemcsak az á'. Iomási 1,,mb, gekért felelős funkcionáriusok 
tagjai kénylelell>t"k piszko� sz,,1- hanem a rendező pályaudvar részéról." gálatj ruhúj11kban hazajárni fs �R'é&zség-ü1ryi bcundvésével is Ez a helyzet a munkavédeugyan(,gy jönn i v,ssza, mi>rl baj van. A rendezői fel vétel i lem terén Ferencvárosban. Itt nincs szekrooyíik. ahová ruhá- épíilt'lében van ugyan  három lenne az 'dejc. h"e'Y az i l letékP
jukat beraknák. hideg-vizcsapos mosdó, (ezt i& sek tiszta hehzetet teremtsenek 

Cs. K.ot1ács Pál fék<'Zó llj nehezen sikerült kiharcoln i - a 180.000 for Jnfos beruházás 
szásuól jár szolgálatba . Azt pa- rn<>ndja Berendi T'bor térfőnök) körül és hozzáfogjanak a hiA
naszolja. hOl!Y a vonaton nem de m, ez kétszáz embernek? nyosságol♦ pótlásához. A ferenc
kap ülöht'lyet. mert ser•ki sem 01 tö2ö egyáhalún n ·ncs, a váro�i dol gozc\k. akik élenjámak 
•�eedi s7ive,,pn _ maQ"a . mPIIP 1 •endezéíi von-atkisérők , árakozó· I a vália lás<:>k teljesítésében, jog· 
piszk<>5, ola;os kopenye m1atl. helviS(lge pedig olyan eihanya· gaJ elvárják ezt. 

Kultúraktíváink jó szenezéssel, alapos munkával 
készüljenek a művészi együt tesek II. országos versenyére 

Az elmúlt napokl>an Iezaji0t
tak a versenybe benevezett kul
túresoporlok bemutatói. Most a 
kultúrverseny ú jabb szakaszá
hoz értünk. SzükS<!ges tehát, 
h.-:igy eddi gi hiányos�<lga inko11 
okulva, a verseny köve1kezü 
szakaszában e,ed1n,'1111eseúú 
munkál végezzünk. Ott, ahol a 
terület! b,zottságot, és üzem; bi
zottsáirok megér1elték a wrseny 
retenlőségét, szép eredményeket 
értek el, mint pl. DPbrecen terü
letnél, ahol 28 üzemben 79 cso
port nevezett be a versenyre, 
a-m: azt jelenti, hogy 

a verseny alkalmából új 
csopoctok is alalwltak. 

A versenybe benevezett cso· 
portok ef!.Y része már olyan té
mákat is v:íl.aszt. amelly�i az 
üzem sajátos probiémáit  segíti 
megol dani, 

mincl gyakrabban segíti az 
őszi és a t;é,,(ibbiekbe<1 a 

té-li forgalooi sikerét. 

Azonban a verseny eiők�zltő 
munkájában élesen felvetődtek 

kÚltúrmunkánk kirívó fo-
gyatékosságai 

·1ls. SOKszor előfordul még min 
·dig, hogy a kultúrcsoportok vi
dékre járnak szerepelni. ahe
Jvett. hogy elsősorban a saját 
ii:zemitk termelési problémáit se
gítenék megoldani és saiát üze
mük dolgozóit nevelnék 

A területi és üzemi bizottságok 
feladatai 

Ha az elmúlt kultúrverseny 
e{edményeit nézzük és összeha-

sonl it:íst teszünk, megállapíthat
juk, hogy egyes terület; b1zol/
súgait1k elhanyagolták az elő
készítő munkát. Esztergc,m üze
mi b'zottságánál például, n�m 
akarlak benevezni · a versenybe, 
mert kudarctól fél tek. Ugyan
akkor clfelej(eHék, hogy a kul
túrversenynck igen döntő fel• 
adata a gyenge csoportok meg· 
er.:isítése. 

A verseny elkövetkezendő 
szakaszában 

területi bizottságaink és 
üzemi bizottságaink s.zá. 
molják lel a me[llévö hibá· 

kat. 
Területi bizottságaink sokkal 
behatóbban fogla lkozzanak a kul
lúrversennycl, az eddigieknél 
nyujlsanak sokkJI nagyobb scgit
séiret az üzemi kuttúríeieiös 
elvtársa·knak. A készülődés so
rán új tehetségeket kell felszín
re hozni. igazán tömegméretűvé 
kell fejleszteni az üzemi kuitúr
nevclö munkát. éppen �zért nem 
szabad megengedni, hogy egyes 
helyE}ken , ,fontosabb dolg1mk is 
Mn" m-egtévesztő jelszó a'att 
hanyagul kezei jék ezt az i 1ren 
fcn106 munkál. 

üzemi bizottságaink - mosi 
a körzeti és területi bemutatók 
küszöbén - álljanak csoport
iaik élére. irá1111itsák azok mun
káját és fejlődÍ!sét. Adjanak fel
adatot a csoportok feleiöseinek. 
hogy 

segítsék a téli lorl!'alom elő
készítését, harcoljanak mü
soraikban a balesetek ellen, 

�aszlu&káikban. rövid egyfelvo
násos jelenetekben leplezzék le 

aiokat, akik eredményeiket le  
dkarják rombolni. leplezzék le 
•z el lenséget a dclgozók között. 
üzemi bizottságaink támogas• 
sák a csoportokat. hogy azok 
valamennyi tagja politikailag 
és szakmaila{! képezze magát, 
mert csakis így várhatják, hogy 
a versenyben jó eredményeket 
érJenek el. 

Kultúnerseny-hirnttságok 
alakítása 

Területi bizottságaink lffl!rjélt 
fel területükön, hogy hol és mi• 
lyen formában tartsanak bemu
tatókat, pi. D•brecen területén. 
a l>enevezell 78 csoport körze
tekre osztva és külön külön 
körze:enként tarlsa meg a ke· 
rületi bemutatókat, egyes kul• 
túrotthonokban. A jó munka 
elöleltéle'e, hogy területi bizott
ságaink létrehozzák a 

10-12 !öböl álló verseny-
l>izottságot, 

akik segíl 'k  a körzet i  é� területi 
bemutatók szervezését és i rá• 
nyitását. A b1zo//sál(ban lef!ye
nek be1111e a párt. a politika osz
táiy, a szakvonal az MSZT és a 
helyi 1a1uícs képviselői, valami11t . 
egy-egy üzem sztahanov,stá;a, 
r,agy ;ól dol[!nzó ku'lúraktit•á1a.. 

Csoporljaink országos ver• 
senye iontos szakasza kulfúr· 
forradalmunknak. Éppen ezért 
a verseny csakis hozzáértő. lel
kes munkával válhat va lóbajl a 
kulturális tömegmozgalom nagy 
seregszemléjévé, a dolgozó tö
megek nevelésének fontos eszkö
zévé. 
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A téli forgalom jó előkészítésével is 
biztosítsuk a balesetmentes menetrendszerű közlekedést 

Lelkes vállalások december 21-re az évi terv határidő előtti 

befejezéséért, a menetrendszerű közleked�sért 

D 
eeemberben iárunl<. Bár 

a naptár hi,·ata 'osan még 
nem mutat teiet, az időjárás_ a 
kor�n beköszöntött havazás fi· 
1ne'.meztető je[ valamennvi vas
utas do!Q:ozó 6Zámára : készül
jünk a téli forl!'alomra. 1!'\'or· 
sit-suk a íelké,zü:és \ éQ:rehajtá· 
sának ütemét. 

A1, &zi forga'.om mostani 
�zakasza azt bi:1.om ítja . hogy a 
téli szál ' ítások sem fogják á 
vasutas dolgozókat kisebb fel
adatok e é áll ítani. mint az 
őszi forgalom. Ezeket a felada
tokat azonban lényegesen rosz
szabb időjárási ,·iszonyok kö
zött. fagin·al, hó,-a ! harcolva 
kell mego1 danunk. Kae-v béke· 
müveink építése a tél folvamán 
sem fc;g szünetelni. 

Kövebzenek f•!adatalnk és 
llÖ\'ekszik fe!e:össégiink a mara
déktal a·n, hibátlan megoldá-
6okérL A legkisebb fennakadás 
a szál:ításbaa, a t•asúti közle· 
kedésben egész népgazda;;águnk 
tervszerű munkájában okoz za
vart. A téli zord időjárás szám
talan akadályt képes a IC'rga lom 
lebonvo: itásának útjába, gördí
teni. Ezek az akadályok azon
ban nem leküzdhelet!enek. Ala
pos és lelkiismeretes felkészü
léssel. éber, odaadó szolg-álat· 
téfcLel n�mc•ak_ jc'entös mér
téJ;ben C$ökke,1t11eiók. de le
küzdhetők is. 

A téli forga'.om leiionyo'.ításá· 
nak a apvetö fel tétele a ió fel
készülés. Va l amennyi \ asutaE 
dolgozó_ vezető és beosztott 
egyaránt tanulmányozza beha· 
tóan a Vasúti PÖO'sztá lv  által 
kiadott  rend•letet. mely részle
tesen megszabja a tennivalókat. 
Párlszer\'ezeleink. a szakszerve-
2.eti bizottságok, minden ein�s 
, asútas dolgozó. tekintse harci 
fe'adatának, érezze becsületbeli 
kötelességének a megszabott 
teendők végrehajtását. 

A z elmult \él lapaszta'atai 
bizonyitják. hogy ott, 

ahol nem készű'lek fel kellő 
lelki;smeretességl!'el. nehezeb
ben tudták az akadá!vokat elhá
rítani és nelll ef!Y esetben bal
eset l,övetkeze!t be. mint pe dául 
Szentgotthárd állomáson. ahol 
a ke'.!ően nem takarított vá
gányrészen egy 324-es soroza.tú 
rnozdonv kisiklott. 

va '.ó e'.ökészü'.etek ePenörzésénél 
Dombóvár-iütöházban történt: 
a 4 1 1 -es sorozatú mozdonyok 
fagy:a!aníió csapjait jóformán 
kinyitni sem lehetett. Az elha
nya go:t rnozi;lon\l. a rossz homo· 
ko!ó berendezé.s gondozatlan 
gépezet, fékberendezés, szolgá
latképtelenséget, balesetet idéz 
e:ö. Az tndu,ásnál megtűrt kis 
hiba, súlyosa n megbosszul ja 

magát útközben. Kifogásolha tó 
gépet el!'yetlen fűtőház se in
dítson szo!gálatba, egyetlen 
mozdonyvezető se indul jon út· 
ra, míg meg nem győződött ar. 
ró!. hogy rnozddn\ a teljesen 
szolvá1a tképes. 
A menetrend betartása lé

nyegesen m�gkönnyítl a 
téii szállítások lebonvolítását. A 
menetrendszerűen lebonvo!ítolt 
lorl!'a1om len-szerűbb. ülemezet
tebb munkát eredményez, emel
lett megrövidíti az id5iárás ,-i
szonta.gságainak legjobban ki 
tett utazószeméh·zet úton töl· 
tött idejét. Több idő iut a pihe
nésre, tanu1 ásra, szórakozásra. 
míl!' a VOl!lalkésések. ácsorgások 
je'.entösen meghosszabbítiák a 
fa!;'.yban, viharban, a rendkívül 
nehéz szolgálatban e'löltölt 
ídGt. A menetirányítók. forga l 
mi  szolgála.ttevők, kocsirende
zők, mozdonyszrmélyzet, de 
minden e,nu , IH!ulas do!'!,!Ozó 
kövessen el m'ndent a kés".sek 
felszámo�ása, a mene!roodsze
rinti közlekedés batosílása ér
dekében. 

A mairyar vasutasok fe!szafu
du!ásunk óta már rok nehéz 
feladatot o1 dottak mee- a szov· 
iet vasutasok példá ját követve. 
Az e:multévi hófúvások elleni 
küzdelem sorá11. számosan bebi
zonyították, hogy ezen a léren 
is követik a szovjet vasutasok 

Amint közeledik a béketábor nagy vezérének, Sztálin elv
társnak december 21-i, 73. születésnapja, úgy szaporodnak azok 
a lelkes vállalások, amelyekkel a magyar dolgozók készülnek ure 
az örömünnepre. A vasút területén valamennyi sz9lgálali helyen 
egyemberként rrwztiulnak meg dolgozóink és szebbnél szebb vál
lalásokkal fokozzák munkateljesítményüket a szü!etésnnp tiszte
letére. A vállalások főlea az 1952. évi terv határid'ó e{ö/ti be· 
fejezésére, a ba:esetm.entes. menetrendszerű közlekedés m.e.fl.valá
sitására, az őszi csúcsforga!om hátralévő részének zökkenőmen
tes lebonyolítására von.atlwznak.. 

peldamutatását: á!dozatkés-z:. hő. 
s'es munkával segítették e:ő a 
hóakadályok gyors megszünteté
sét. Orosz Józsel mczdonyveze
tő és !ütője. Vízkeleti József 
például 30 órán át teljesített 
bótörő szolgá!atot. A Zalaeger
szeg-Ukk és za'abér-sárvári 
rnnalon fo'.yó hóeltakarító mun
kához 21  ta _gú vonatkísérő 
br:Q:ád iel-entkezett önkéntesen. 
Bebizonvitották, hogy ma,guké
nak érzik  vasútunkat, átérzik a 

1 hazáva l szembeni kötelessé2ü-

Budapest Keleti-pályaudvar dolgozói versenyre hívták 
a lipcsei wasutasokat 

ket. fele!őss�gü�et. . . Budapest l(eleti-pá.lyaudvar A� �l•ensel!' . rp�r�odn1 fog a dolgozói november 1 7-én lervnehezsegek �ltulzasaval_, a ,  "'.3�- brigádértekezletet tartottak. A ut�s -�ol�'?z.?k , elkedv:t..emtese- lelkeshangulatú értekezleten válve,. _0n.�,'�l!'ullsel!' kelt_esevel. a la ftik, hogy döntő tervévüok fel_��7:u.es !eladatamak . 1��- negyedik negyedévében évi ter

állandóan értesíti egymást az 
elért eredményekről is. Levél· 
be11 megbeszélik a hibákat, hiá
nyosságokat és azok megszünte
tésének módját. 

es� esevel, t:egre �em _ha_1ta:-?· vüket december 21 _re Sztálin 
Nagyjelentöségű a l(eleti-pá

\ �· meg!kadalye;zm a te! 1d1;1en elvtárs 73_ születésnapjára be- lyaudvar dolgozóinak az a vál· 
veg-ze,ndo eredmen_ yes mW1_kat. . fei,,z,k. Villallák tovibbá, ho"'y 

lalása. hogy versenyre hívják ki 

P t k k r: " a Német Demokratik119 Köztárart:'zerv�ze �m ·ne , . uzem1 a
. 

munkafegyelmet mej!'szilárdít- sasi"' Lelpzig-Hochbanhof sze. b1 zo!lsagamknak es '!''n- jak és s.zolgálatul<at balesetmen- "' 
den eines vasutas dolgozonak tesen végzik. mélypályaudvarát a menetrend· 

• J · k 11 t h szerinti vonatin.lítás, a tolatási :'za_mo ,01 . e . azza • orrv .. a_z Vállalásaik köz5tt szerepel, idő csökkentése és a balesetmen-1�e1 . t�J isrnet komoly �r�ro- hog-y munkájul( végzésénél a tessél!' tekintetében. A versenyba_t 1e,ent � vasuta� .szai:nara. legnagyobb mértékben felhasz- felhívást már el i& küldték LipM:n_den e�o_vel mozgo.sitani k�I) nálják a srovjet tapasztalatokat. csé:be. A buda-•ti és a J;pcsei teha_t a_ !elr for�alomra \ a.o Az állomás dolgozói áflandó . .,..., 
lelke_sz.ules mara-cle�talan végre- kapcsolatot tartanak fenn Gomel vasutasok mmes versengése bi
ha 1t�s?ra, �- szolQ:?l?t. pontos, bjelorussz vasutvooal do'gozói• zooyára naj!'ymértékben elősegíti 
uta_s1�asszer� el-l atasara. _ _ az nak kollelctívájával, amely rend majd a menetrerulszerinti indí
a�o�o aka�a)vdk_ 11"Y0r.s .• lel,uz- sure6efl közli velük tapasztala- tást,  a tolatá.61 idő csökkentését 
d:5ere. _elhanl4s�ra; ötcv •5 ter- falt. A két illomb ko1l�tívija és a blll�lmentesséeet, \'unk <lontő iervevenek eredm6.-
�ves !1efeiezése. a _ne1ry�dlk terv: Oecemher S-re teljesítik évi rakódási tenüket a ferencvárosi dolgozók ev s keres megmditasa a m1 
munkánk-tói is ÍÜl!'g-! Bi-z:tosíla
nunk kel l a zavartalan, fenn
akadás nélküli forgalmat! Ezl 
varia tö!ünk pártunk, kor
mányzatunk. Rajtunk a sor, 
hogy munkánkkal ismét bebizo
nyítsuk: a vasutas dolgozók 
helytállnak őrhelyeiken. jó fet
készü'éssel, kemény muaká,•a;] 
biztosítják a téli szállítási fet. 
adatok maradéktal an ehéla'Zését. 

Ferencváros állomás dolgozói vonali tervel 1 1 0.8-ról 1 15-re, a 
az őszi forgalom legerfuel>b sza- terhelési tervet 100.6-ról 1 02-re, 
kaszában újabb felajánlásokkal a kocsitartóz:kodást 1 05-röl 107 
készülnek Sztáijn elvtárs szüle-- százalékra teljesítik, az utazási 
'ésnapjának méJ.tó megünneplé- sebessége� pedig 24.3 kilométer
sére. Vál la lásafk a következők: óráról 24.7 kilométer-órára fo-

A vonatforgalmi tervet 101 .2 kozzák. 
száz.alékról 104 százalékra. az Vállalták végül Ferencváros 
eleg-ytovábbitási tervet 100-ról 

I 

állomás dolgozói, hogv évi ra,ko-
1 10 százalékra, a gurítási terve� dási tervüke•, december 5-re tel-
99.üöl 105 százalékra, az irány- jesítik. 

Vasutas-hőstett a Déli-f ütőházban 
Szolnok állomás decemhe r 21-re lief e jeli évi terwét 

Szolnok állomás dolgozói a 
rtafhl Sztálin iránt érzett hálá
jukat azzal ólw.itiák kijejewi, 
hogy december 21-re befeje
zik évi tervüket. Ennek bizlosí• 
tására egyhangú® -oáJlalták, 

hof!q a vonatforaalmi tervet 101 
százalékról 104 százalékra, az 
e/egytouábbítási tervet 96-ról 
105-re, a gurítási teroet 94-ről 
105-re, a rakodási időt 98-ról 
102 százalékra tel;esítik. 

November 20-án a budapesti más fütőhá.efiól kémek gépet. 
Déli-pályaudvar l íítőházának ke. a�lyet eseti� egy tehervonat 
szenléti mozdonyán fö!engety- e:01 vonnának cl. 
ágy'lot-törest fedez�k fel, . 
Ugyanakkor befutott az � !o- Molnár PáJl sz.tahanovista fő. 
másra a 302-503. 61Zámú moz· mün,ziető. Varga /. József és 
dony, amelynek néhány ón:- Talián Ferenc kuánJ..-ová.csok 
mu!va fordu'nia kel'.ett volna az azonban kommunista módon ol -
1028-as számú vonattal. A moz- do_lt�k me� a. kérdés,!. ön½ént.e.s 
donv keresztbeömlője a .lenc,;e- lmgadot a1ak1tottak, � bar 3 
fömíté6nél olyan erősen fújt, mozdony tűzben és gozben v?l!: 
ho11'V már lehetet:en vo'.t a l,Tépel e'.vél!,ez,ték_ �aJla a. rendk1vu1 
vonat elé akasz:tanL A vonalttof 

I 
vesze,yes J�Y�_tast, ug�ho.gy a 

nem tudtak mozdonyt vezénye.- mozdony 1doben tovabl>.thatla 
ni és már arról vo:t szó. hogy vonatát. 

Közel ötmillióforintos megtakarítás - újltással 

Az Íszaki Jármüjavitó dolgozói évi tervük túlteljesítéséért 
Az l\'.snki Jármiljavító OV. 

doq:ozói már nem tehettek olyan 
felajánlást, hoqy �i tervllket de
cember 21 -re befe&Jzik, mert 
mint köztudomású, tervüket már 
október 13-ra befejezték. Vállal
ták ellenben, hoqy ll október 
1 3-ra befejezett évi tervet 20 szá
Ealékkal túlteljesítik is ezt a túl
teljesítést december 21 -re befe
jezik, További vállalásuk: 

Tennelékenyséql tervUk 2 szá
zalékos. lemar�dását december 
2 1 -iq behozzák és a termelékeny
séql tervet t 00 százalékra telje. 
sitik. Vállalják, hoqy önköltséqi 
tervüket ócska anyaook további 
fetha..sz.náfásával. az Oremfenn
tctrtás meoszervezésévef és t.erv
szera meqelc5z.6 karbantartással 
évi viszonyla..tban az. eddiql 1 .86 
szizalék helyett 3 százalékra 

tellesltik, 

Az utasílásszerücn Yégzett 
szo' gálat biztosítéka az ered
mfoyes munkának_ Ez fokozot
tan á : J  a té:i idüiárási viszo
n,ok között. am'.kor sokkal na-
11:vobb fig,,·ei�mre. ébersé,gre van 
i;zükség_ Az uta -ításvk. rendele
tek betartása terén e!kö,,etett 
legk'sebb muluszlás is súlyos 
köve\k:zménvekkel járhat, egész Országos jelentőségű újitás vona .reszek lorga. mát béni,hat- bevezetésére kerül sor a közel ia meg. A helvtc'enül ér-telm�- jövőben ai vasút területén. Töl· zett „virtuskodás", a meggon. gyes Lajos elvtárs, a Vasúti fö. do'at'an intézkedések. a mu:t- osztály gépészeti szakosztá!váévi hófúvá.ok a!ka'mával töl>b nak vezelöje és helyettese, Klllló ,ese\be,1 i dézlek elő komoly lor- Imre elvtárs h-0ss:.ú kísérletez.és l!'�lmi _zaYart. A �z�baU!ely- -után bebizonyították, hogy a 
kosz_eg, ,wn_alon peldau_t, f;ndel- csapágycsészék béléséné' aikal k�z':s _e,len�re_ �-onatot tn�1tdta-k -mazott színesfémek, mintegy 40 
hofu,·as 1de 1�11. Ter�eszetes, száza:ékát meg lehet takar!tani. 
hogy a vonat elakadt es a sze- A m,egtaka rítás. abból 1keletkezik, 
relvénvt a hóból keilelt kiásni. 

\ 
hogy a cs.a-págycsésze bélésének 

A téli forgalom fennakadás van otyan része, arr,el y  ni 1,cs 
nélk� i lebouvolításáért vivoH igénybevéve. új öntési eljá-rás· 
csa-lank e2'\ k legfontosabb sal ezeket a részek�! ezentúl 

1ása kisebb és a kenés biztonsá
gosabb. 

A nagyjelenöségü újítás i<ö
zcl ötmlltió forint megtaka• 
rítá.st eredménye.z a v.is-

útnál, 
A naayszerú újítás bevezetése 

cé;jaira � a Vas�ti _ Föosztály __ 7�0 
osztálya szocialista szerzode�t 
kö:öit a Ráko,i Mátyás Fém· 
műve;Jzkel. A Rákosi .Mátyás J\1ü· 
vek do'gczói vál laJtáik, h0,gy 
mint�y 1 00 darab ólombronzos 
csapágycsészét nove'.llber 30-ig 
k'ömenek. A Landler Jenő Jó.r· 
müjavító fo' gozói pedig arra 

tettek stocia lisla kötelezettség-· 
vállalást, hogy 

2.407 iránywonatot továhbífanak deumher 21-ig 
Haban állomás rasutasai 

Hatvan állomás dolgozói is 
méltóképpen akarják megün
nepelni Sztálin elv'árs születés
napját, azért váik,llák, hogy 1952. 
évi tervüket tíz nappal előbb, 
Sztálin elviárs születésnapjára, 
december 2 1 -re befejezik. A vo· 
natforgalomban december 21 -ig 
57.506 vona'ot leközlekedtetnek. 
Az eleg-ytovábbításl>an ugyaned
dig az időpontig 2407 irányvona
tot továbbítanak, a rakodási idö 
csökkentésében pedig átlaJlosan 
106 s-zázalékot érnek el. 

elegylovábbílási tervünet decem
ber 15-re. gurítási tervűket de· 
cember 21-re befejezi�. 

Ugyancsak uá/lallák azt is, 
hogq megszilárdítják a munka
feayelmet és kiküszöbölik a bal
eseteket. 

A Budapest -Józsefvárosi 
Pályafenntartási fiínökség 

wersenyf elhwása 
a csapágy.:seszéket decem
ber 21-ig, S:itálin e:yt.árs 
születésnapjáig a kocsik alá 

bekötik. 

Rák11srendeiö decelHllr 15-re 
teljesíti elegytovábbítási tenét' 

fe1Zvvere, ,.nehéztüzérsét!_e", a üresefl hagyják. Az új itók egy
kifogásta,an állapotban le,-ő. jól úttal a csapágyfémek összetéle· 
előkészített és kart,autartott ·lét is megváitoztatták. Az eddi. 
mozdcny. A vontatás; doko-z:ók -gi ólomke1mpcziciós öntvény he· 
féllö l!'onddal. a le1Znal!'yobb tyett ólornbnnz öntvényt haf>Z· 
a' aposság1Za l készítsék el& 11'é· nálnak, amelynek szilárdsága 

\ peiket a beköszöntő zord idi>iá· hatszorosa a1, előbbinek. J\1egál · 

�
rásra A fagyves1,élvről egv 'lapították a <· kísérletek azt is, 

1 
A jöv6 évben a Tö[gyes

'. :ana-Ft!' s?m fe'edkezhetnek hogy a m:ntegy 40 százalékl,al Kalló-if!e újítás szerint kezdi
. 

el 
€g_ l\'em fordu'hat e'ő az. kevesebb színesfémet tarta:mazó a vasút a csapágycsészék újjá-' 

lll'li a mu'té, i téli íorga'.omra c.s.apá,gyc.;észék &ördü!ő-ellenál· iintésé!, 

Rákosrendező do:gozói de
cember 21. méltó m.ef!űnnep/ésé
re felajánlották, hog_q 1952. éui 

A Budapest-Józsefváros P á
lyafenntartást Főosztály dol go-
7.Ói Sztálin elvtárs születésnapja 
alkalmából verseoyfelhív�st' ' in
téztek az ors,záit valamennyi pá· 
lyafenntartási dolgozójához a 
IV. negyedévi rendes fenntartá
si, felújítási és beruhí.zási terv 

előrehozatalára, olyan módon. 
hogy az .'.vi tervet december 21•  
re 1 25 százalékos teljesítéssel, 
minőségi munka véj!'zésével be
fejezik. A felhívás második pont• 
jában közlik azt a vállalásukat, 
hogy a darabbérben végzendő 
munkák számát 75 százal�ra 
emelik és ilyen · vállalásra szólít
ják fel az ország valamennyi 
pályafenntartási főnökségét. A 

munkafegyelem t�vábbi mej!'szi· 
j árdítása sorál) vállalták, hogy a 
fegyelemsértök százalékát 0.02 
s,zázalél<ra csökkentik és erre 
hív iák fel dol gozótársaikat is. 

11 százalékos szénmegtakarítás 
Gyíírött a december 21-i versenyben. 

Győrött megkezdték a decem
ber 21 tiszteletére indított ver
seny értékelését. Gvőr állomás 
dolgozói közöl a december 21 ·re 
•ett fela jánlá�ok lel jesítésében 
a forgalmi szolgálatnál Hencz 
József és brigád ja jár az élen 
104 százalékos át lagos teljesíté
sével. A vontatásnál Somogyi 
Lajos mozdonyvezető fíilő jével, 
H arsányi Gézával a munkaidő 
tel jes kihasználása mellett 1 1  
százalékos szénmeg'akarítást ért 
el. A 15-ös pályamesteri szaka
szon Pécsi Gyula és brig-ádja 
1 1 2  százalékOöl tel jesítményével 
jár az éti-n á l<Ttér6cseréknél. 

December Zl-re elkészül 
f erencváros állomás gyapottárolója 

A MA V Epü1etfe11:11tartási Fö
nökséu dolaozól vállaltál!, hoa_q 
Ferencváros állomáls gyapoWí.· 
roló raktárépületét, amelynek fa• 
lait a békekongresszus /iSz/ele• 
fér e falegyenia felhúzták, ;óval 
a határidő elölt, december 2 l-re 
teljesen befejezik. 

Az „500"-as mozgalom 

néh6ny prob!ém6ja 

a Pécsi lgazgatós6gon 

A Pécsi Igazgatóságnál egy 
hónap alatt az „500 kilomé
teres"-mozgalomba.n részvevö 
mozdonyok száma hárommal 
emelkedett, az egy mozdonyra 
eső napi át1agte:je.sílmény ped-ig 
! 1 kilométerre!. Az „500"-as 
mozga'.om további fejlődés-él 
azonban néhány jobb munka
szerv�l kiküszöbölhető hiba 
gátolja_ Igy például �ok moz
donyvezető vál:al túlsú lyt, de 
a2t dndoko!,ai!J a n menetidőtúl
lépéssel továbbítja,. 

A kocsi:in,téiöség sem müködik 
kifogá stalanul. E;i-y-kél üres ko• 
csi kiror01,ása miatt a közvetlen 
elegyü „500" kilomé-leq-es vona
toka t meg kel!, áUíktni olya n á'l
lomásokon, amelyeken áLha lad
hatnán,2.k_ A vonatindító áUomá. 
sok - különösen a bányaállo
mások - késéssel indítják a vo
natokat s ez Dombóváron torló
dást okoz. Komoly hiba,, hogy 
24-25 kocsi -irányelegyet a 
Dombóváron ·soroxandó vegye.s 
-eleggyel külck-nek, amit ott kell 
hiegészil�i és ez nöYe,,i a ké
sés,!, 

A hibál(on ú.gy 'kíváJnna\ S<!g"Í· 
teni, hogy „ötFáws vonalfeisérő 
brigáár,kat" aüakítanak. A me• 

·nefoáoyjtó briiádok részére pe• 
dig célprémiumot tűztek ki. Ezt 
az a brigád kapja, amelynek há
lózatán a rnna:!ok az utazási 
tervet a legjobban t�jesit_ik. 
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Utasítá sszerű kezelési munkát 
az �;,re6.eli NYOMÁBAN· a távközlő-' és biztosítóbere ndezéseknél 

. ,\ távköZlő- és oiz,losítóberen
tlezések üzemlképessége, karban
tartása, lelkiismeretes k-ezelése, 
a műszaki utasítások betartása 
egyszÓVla! a műszaki fe1<ye/em: 
elengedhetetlen feltétele az őszi 
és téli forgalom sikeres lelx>
nyolításának. 

ügy�f, éberséget, jó Jre. � SllJelTlafunnestierf �lg'OZÓ• 
pessegu dolgozókat követel. das, a kwbantarlást a 

Az illetéke6ek erősen kézbe- blokkmester kezébe adva, vették a, távkövlőberen<lezések 
ker.elélsével meg,bízo!J[ forgalmi 

egyesítik és egységesítik. 

s��lyzet m�káiánait mei:ria- Az átképZÉs és a b/c,kkmesteri 
v,tasat_. Oktaiasi anyag és ren- tanfolyamok befejeződtek, rövi• 
delet Jelenit meg, amely vizsga desen oor lrerü,J 81 távköz:lőmes
letételére kötelezi a távbeszélő- iteri farufol)'8mok megkezdésére 
központkeze!őlret. l(ülöo vizsga- is. A b!okkmesterek munká iának 
a,nya,got wd1 ak kJ a tlévgépíró• elősPgítt'sé>re Plugor Sándor, a 
kez.e]ők részére és bil)fosílották budapesti Igazga,tósáe- V. osz
az utánpótlá&i káder1k.iképzést is. tálvá111a-k oktatási és ta<nfoly,am,
A morzetiwírászoknak is most ügyi előadója .,Blokkmesteri 
már a haladottabb követelm� Vtasílás"-t ír. A hiánylpótló 
nyrknek jobban megfelelő pont- három kötetre tervezett könyv 
s2Jámos vizsgátztaflásj módszer- el!<ií kötE"!e 1 953 ny,arán jelenik 
rei kell vizsgázniuk. me,:r mindazdkkal a tudnivailók-

Jltint hatalmas folyam, zúg, 
hömpölyög a Váci-úton a for
galom. S ennek a folyamnak 
e,:ryik legduzzadóbb ága a Nyu
,:rati-pálya.udvar teherforgalma. 
Meg-rakott autók, kocsik. gür<lül
nek ki- és be a kapukon. Nem 
is lehet csodálkozni ezen a lük
tető, egész nap nem szűnö for
galmon, ha tudjuk, hogy az 
egész orszá,:r darabáru-for,:r.al
mának 65 százalékát Budape,st
Nyugati·teherpá'yaudvar bo
nyolítj a le. 

tos az. e/öjelerués. Eppen a 3397- tart a szállítlaió uá//alatokkal h es vonatnál fordult elö: az elö- a forgalommal egyaránt _ teh:ít jelentés szerint né1<11 kocsinflk ezen a vonalon is érc,ényesűl az kellett volna a vonallal érkeznie egyszemélyi felelössé1< elve _ a Bútorértékesílő Vállalat részé- inlfakedik a kiürült kocsik mire. Az elojelentelt né1,y kocsi előbbi kihúzásár6t is, amivel a azonban nem érkezett lnef<. Sok- jelenle1<i e[öje/eniő szolJlá/.il szor elöfordul az is, lto1,y a ko- nem fo1<lalkozott. A rakodási Fecsi fuvarlevél nélkül érkezik - lelösök iá munkája biztosíték 
-:,a1w a számadás mef!jön, de a lesz arra, lto1<11 csökkenteni tudkocsi _nincs sehol. Ilyenkor nyo- ju� a kocsifartózkodási egységmozm kell, hol a kocsi, illetve ,dot. 

Az igazg,a,lósági V. ooztáJyok 
és a lá\/4rozilő- és biztos\tóberen
dezési közpoo,!Ji ehllerw.rzéseló 
mindmt elkövetnek, hogy a be
roodezéselret áJ!Qandóal!l ü-zem
képes állapotbaia tart�k. Hiába
való a1z,:uba111 a legjobb á llapot
ban lévő műszaki berendezés. 
ha hanyagul. fegyelmezeLlenül 
kezel ik. A {'ávbeszé!ők, tát•irdák, 
jelzöberendezések kezelőszemély
�etének mulasztásai, a jelzőlám
pák hián!los kiuilágilása, a m
n'atokon és helyhezkötött je.1zö
kön, sok vonatkésést, balesetet 
okoznak. 

A távkdaszo!,gálmná! az. idei 
líszi forgalomboan különösen a, 
fiata,labb korosztá,lyú dol,goz<Ílk 
felületes mulllk,áj.ára sok a p,a
.nasz. A budapesti lgarzgiatóság 
t•á'V'i<rdáia, panias.zolja, hogy pl .  
többek között 

Doroe- iá11omásor/ ·rossz a 
gyalmrlati távira,foz.áB; 

Budarpest-Nyugaii-pályaudvar é., 
Budapest-Fere."11Cváros rendező
pá·lyau<lvar némely kezdő táv
lrász,a _nem tudja gépét rendes, 
beállított átlapotlxin tartani, ké
sői jelentkezéssel és hiányos 
m,unkávat késedelmet okoz. A 

távir� dol,:rozóinál nem m�!!'Y 
.,a játszás", emiatt hiá•nyos, hi
bM s,zövegge! adjáck a távi,mtof. 
elferdítik a szálrnada.toka1 és 
111em ic;mé�lik a vételt. Olya,n 
távírászok is akadnak. akik hiá
nyos tudásuk miatt félnek a, táv
fróberoodezéstöl és mindemt 
távbesrzéjön szerertaifr,,ek lováb
bttl8J!Jrl. Ez:z.el túlzsúfolttá teszlik 
a távrbesz,éloösszekötletéseket és 
elvonják a távbeszélőt olyarn 
közlések elöl, amelyek kizárólag 
odatarloznak. TrupaszitiaJ·at s7..e
rind: ezek a, távirás.zok a �öbb
kevesebb sikierrer letelt vizsga 
utá'T! nem ban11lnak. <nem igye
knnek tovább fej'lődlfl:i, lw!olt 
.á•l:oodó trunulással, utánkérpzés
&<>I tud�k =k munkijuJ,ii,a fii,
Mtl a�l elvtllgezni. Fönökeiltet 
i.t sok mulasztás terheli e téren. 

�o,;..,;z t a!}a1Sz;ta la tok valfl1ria k 
• távbeszélö-közpl)D{lkeze!ők 
mU1nkáj81 körül ís. Ebb\'(1 hibá
s;ik az á l,lomás.főnökségek is, 
amelv,:kook ki adata a táv<be
"'7.élö:központkezelő, távgépíró
ikeze'.ő és rád'ótévírász személy
zet kijelölése és beta111í,hása. 

Sok �lornásveJ:-etö lenézi a 
t.i,v1cözlő kezelés,; munkát 
é,; erre a célra atka:ma,tJan 
embereket ad .a berendez;é-

sekbez,; 

Sok hiányosság va,n a, vo;,,a. kal, amelyek a blokkmesteri 
�k elej�k, végének megjelö- sz,oJ,gálat ellátásához szill;;sége
l:e5éveJ _es a_ helytieilkötött - jelzők sek. 
es egye:b Je:l,z,ések kiyilágít�sá- Ezek az intéz,kedések re,nél-v�I ls. A R SlakOGZtaiy szeles- h n h , . · J körű el,!enőrző és fe-leiösségre- � 0 _elf.. ozza!aru !'�k m8'Jd ,3 
vonási intéz;kedések t I tt bbe 

tavkö?J:o- _és b1ztos1lobereml��� 
_e e , e . sek kezeloozemélyzete munkaJa-• ��f!?San bekapcso\09nak a ta_v: nak �gJavítá&ához. Sz.ivós és ko21io- és_ • b1z!os1i!obe�n�erzes1 türelmes oktatási és nevein vonale:ltl<erJ?rök es az eJJel 1 vo- mwnikárn van szükség hogy na.l beu<tarzasdk a!ka lmaval a min<lenhol megvailósulj�n a? sze�Iormesterelk, olokkmes!e-

1 

ulasításszerü szolgálatellátás 8, rek 1s. J 'd• ·1· f 
' 

A b' 'tóbe , • va o I vasu t vas egyelem, hogy . , iztos) . , !en;1ez.esek s�a: a távközlőberen-0ezések tökéle�itasa oelJa:b-:J :s . f�tiar1as.t tesen teljesítsék a vasút ideghtanyamak J..1kusmbölesere rendszerektént foortos szerepük,,l 
1 �53 �rJát�l _ m�gszű- 1 és a, jelző jelzése va,Jóba,n azon 
nik a kutön tavu-damesterl naJ teljesíteooő parancs legyen. 

Jllenetirányítók 
a menetrendszerű közlekedésért 

A nagy forgalom természcle
sen azt jelenti, hogy a vasúti 
kocsik százait rakják naponta a 
Nyu,:rati-pályaudvaron. Száz és 
sLáz kocsi naponta - ezer és 
ezer kocsiórát jelent. S ha a ra
kodás Ias-.sú, felbecsülhetetlen 
értékű kocsiórák semmisülnek 
meg, a kocsik a rakodóvá,:rányo
kon ácsorognak és fékezik a ko
csiforduló Ieszorílásáért vívott 
h�rcot. A gy9rs �akadás nagy. 
reszt az elÖertesdéselilen. múlik. 
Erről a kérdésről beszélgetünk 
Flirdós Gyula „érdemes vas
utas", szállítási tervhivatalnok
kal és Tivadar László előjelen 
tővel. 

Milyen a jó elójelentó
szolgálat ? 

- Az elöértesitö szo[f!ti[alnál 
az a döntö, ho1,11 a sztillittaió 
t•á/lalatokat időben é�tesitsiik: 
szállítmány érkezetJ részükre, 
- mondja Fürdős Gyula elv
Iá rs. - Ha a vállalat idöben ér
tesül a szállítmányról, mire a 

Nagy ér�eklődéssel olvastam sokszor akkor is elindultak a kocsi a rakodóvlÍf<án11ra ke-
a „Szocialista vasútért" Ieg- személy-, i lletve gyorsvonatok rül, már f<0ndoskodni Íud kim
legutóbbi számának vezércikkét. előtt. ha nyilwitnvaló volt, hogy kó munkásokról, 1,yorsabb:in 
amely a menelre.1dszerü köz'e- n� lehet időben továbbítani a mef.fY a kirakás, a kocsi nem 
kedéssel fogla,l kozott s mint  el· nyomukban ' a,'adó személy·, il - ácsoro1,, és nem kelt kényszer• 
sőrendű feladatot jelö!ile meg, letve gyors.vonat elött. kirakást alknlmazni. A komplex-
h=y nelkn1nk, menetirán,ítóknak. •- 1 - , brigádszerzödés szer,nt a vas-
-,. , = ,,e onyszabá/y ' hatályo.1 

javHanun:k kell a munkánkon. kivül helyezése után csökken az útnak a kocsi beil/litása előtt 
Helyesea állapílja meg a ci<kk. a veszély, hogy a tehervonatok nég.11 árával kel[ értesiJeni a 
hogy a tehervonatok e'.őn yben címzel{ vállalatot. késlel teti!kl a személy-, a gyors-. részesítésének megszüntetése sőt a munkás\" ,natokat is, de - A p,11akorlaiban azonban 
után „kettős, de eg!lséges fel- ugyan akkor biztosítani kel l a te· sokszor nem áll rendelkezésre ez 
adatot" kell végrehajtanunk. hervonatok , .,enelrendszerű köz- a Mf!Y óra - Ve6zi át a szót 

Mi a teendönk? Az ,,elönysza- leked<!sét is. E keltös feladat _ Tivadar László. - Mondok egy 
báty" sokszor indokolatla ,1 a l· az őszi for •a lom vá ' lozallanul 

példát: Rákosrendező-pál!la11d-
ka lma.zása :n"'rnmutatta, hogy var ma 10.40-kor ielenlefte a ...,... erős időszakában - 1·ó, fegyet- 3•97 t t A · · · /ö még mindig nem eJt.a szoros az -, -es vorza o . nef!yoras e • ...,, m,ezett munkát követel mi ndeo · f 't · · id • ·t · [ t ' együ.Jtműiködés a menetirányí!ók er esr es, on.e ez azt 1e en en�, 

a fuvarteuifl. Fürdős elvtárs végül [gy fog-
- A hibák kiküszöbölésénél !alja össze mondaniva lóját :  

nag11 segítséget várunk a rako- ló kapcsolat a szállüta.t6 
dási fetelősöktöl, akik novem- felekkel, szoros •ll!IÜltműködés a 
ber 7-én kezdték me1, a munká- forgalommal - a pontos, jó elö
/ukat. A rdkodási felelös kezé- é�te�it�sek kulcsa és ennek se• 

. 
. 

1 
gL/sef!evet a gyors rakodási idő b�n osszpontornl minden raka- biztosítása: a kocsiforduló /e-dassal kapcsolatos munka, a ra- szorításáért vívott harc eg1Ji//. 

kodási felelös szoros kapcsolatot fontos fegyvere. · 

A békekongresszus határozatainak megvalósításáért 
Szacsuri Andr6s mozdon yvezető 70.000 kilométert 

v6/fal mosás nélkül 
Sza.csuri András, a debrece.1i Szabá:1yszerűen 1-0ezeli az anti. 

Hitöház jelvényes sztahanovista durral felszere't kaz,áITTt. Lehetőmozdooyvezetöje egy évvel ez. leg püspökladá.1yi, ki6újszál
elött 51 .000 llci'ométer! tett meg lási vagy szolnoki lágy, lúgos mosás nélkül. Most 424-198. vizet hasz.ná!, Lgy szódázásra szá:nú gépén 70.000 kHomélert nincs szüksége. Ha közben ke· vái!alt. ezzel huszonkét kazán - ményebb vizet vesz fel elcsurm<,5ásra forditan dó mu�kanapot galja. A végál lomáson' sűrűn 
takarít meg. Huszonkét nap fuvat, a gyenge fuvatás által a 
ala tt gépével 1 1 .000 ki'ométert kevés lúgos vizel ki6 vál tó nyi• 
fut. Ez két, ál!lagos te!jesilmé- tás mel leit lefuvatja. 
,1yű mozdony egyhavi teljesít· A lefuvatq!t váltókat a ka• 
ményének feiel meg. zánná! ál landóan ellenőrzi. A 

- A béke fenntartása rajtunk gérp ál 'ásakor lerakodó kevés 
is muli.k. - magyarázza mun- iszapot indulás előtt lecsurgatja 
katársa inaik Szacsuri András. _ Kazán'eá!l ításnál l<Jél légkörnél 
A szocia ''zmus g!lorsabb építlsé- nagyobb gőzveszt�t nem e,1-
vel a békét védjük. Ezért kell g�d, ��ogy a kazanilemez rcn-
-egyre jobb munkát végeznün,k.. galodJek. 

E , t d " '
t k ód A kiseob javításokat !naga s ezer a Ja a mun am .- · · ·bb k t 1 1  - · 

szerét társainak Ki,ss A.ital és 
vegzi, _a _naeyo a a e_ e?orzi 

Bogács Bertalan is az ő mód· � �1 t  is_ kozben . . Megallaskor 
szerével vált ezt ah n 

·
st · 

· 

l 

15 a!".izsg� IJa  a gepet. Utköz-• a ovi a,va, ben f gyeh a szénkeverést Jo-
Miben áll a módszer? A szov- csolást. Tanuljunk tői-e . . .  ' 

iet eliá,:á�ok�l Szacsuri András Gál György 
hazai korulmenyekre alka lmazza. tudósító, Debrecen 

Csalással akarták a kocsifordulót meggyorsítani 
és a főrgalmi szolgálat között. szo,ga.Jati ág dolgozójától, de hogy én I I órakor kezdeném 
jobbanmondva _ mint Bebrits �iö:Jösen tőlünk. m-enetirányt- mell a címzett vállalatok értesí- November 20-án rne�lepetés• miatt írtdk be a hamis adatokat. 
elvtárs is eml íte<!ite a menetirá-

toktol. A budapest-hegye&halmi tését, ők pedi1< 15 órára gon- s-z.erű ellenőrzést tartottunk Kis- Ezzel a csalással'szépíten i akar-
·t 'k á 'rt k I lé 

vcnal, amelynek menetirányítój a doskodnának a kocstk klra,kásá- kunfélegyháza ál lomáson. Az el· ták az á l lomás kocsiforduló-tel-
nyi, 0 o•sz gos e e ez e n - vaaynk, korszerű, vi l laniosvonta. ról. Igen, de a 3397-es vonatot len.o··rze's oora·n ·1"en su· Jyos v·1sz· 
SQkswr bag · k magunk t beJo ,., ·r "- jesítését. félrevezették a felsőbb 
1 • 1 . ,·1·

u 
· 

a
l 1 t. tá ú vona l ,  mégis oizony jele,1- már 11.10-kor beállították, szaé:ést fedeztünk fel. Baksa szolgálati szerveket, tetemes yaso 01 a orgal:ni szo gá a · 166 a késési átlag. Tehát ha ilyen va1<yis pontosan félóra telt csak Béla kereskedelmi osztál�iőnök levők „lki .1yelmi" szempontjai- kedv=" vona 'on i·s no·vekedett el az elő1'elentés és a beá//ítrls ' ! 

kárt okoztak a vasútnak és nép•, 
t · 1 A !' · ·tó k · · �úV e,v árs ugyanis m-egállapitotl a, {{azdasá1,urt.knak.. 
k�b· b 

mene ira
1

ny, dn".1 . .  ��km1: a késés, ez azt jelen<ti hogy L!ren között. Ha a vátlalatok az érte- ho'g-y azok a vasúti kocsik. ame-a „a vo11a gaz a1ava e ; sok a 1·avflan ,·va lo'. 'A hi"ba."'kal sítés vétele után néf!.1/ órával A csa l ásért felelőssérme] tar-
i · tkö t k ,,, l yeket a, felek átadási könyve "-"' 
ennte, a „vona z e e,...,s pa· p-edi.cr meg· a te·1 ·1 forga lmi· ne- 1,ondos-kodnak csak a kírakásról, tozik Morel Ferenc raktárnok' 

k · ,,, ,, 11 • 1 · "' kk szerint a november 1 9-én 21  rancsn.a ava "e va ma. hézségek beköszán,tése előtt meg a_ or a kocsi� tl.10-fől 15 óráig órakor üresen visszavettek. 20_ közvetlen szo',:rálati fe!söbbsége. 
Az „eJönyszabály" helytelen kelJ �züntetni, mégpedig a moz- ktrakatlanul acso:01<nal_:, 

. án este mé(! a rakodóvá1<án11on. Jusztin kereskedelmi a llomásfö-
a lkalmazása megmutatta azt i�. �ony1rányítóval, a forgalommal - Teh_át .a fe_g1el1:_ruo_sebb h�ba álltak, méahozzá kirakatlanul. nök helyettes és Lőrincz állo-
hogy gyakrabba� ke'I beszél es a von<tatássa] egyetértve és - mond1a ismét Furd!?s _elvta�s M I F kt

, k be' más.főnök elvtárs is. mert nem 
nünk a vonaJunkon futó vonato� együttműködve -. hogy Rakosrendezo tobbszor ore erenc ra arno 1s- • . _ .. , · t 

oly-.andkat, akiket másutt nem 
igen tud haszná!ni, holott ez a 
nmnlka nagy fol,e,lőssége!, 

Qoapcsolatunk lenne a mozdony- Csiba Ferenc a felek értesítését me1<kezdenék, 17 órakor érkezett kocsikat adas1 konyvet. _ . • 
mozdonyvezetőivel. Ha jcob · 

1 
késön adja az elöielentés-t, mire merte. hog-y a for1<alom a 19-én el l

';
n?nz_tek �leg,:re a felek a • 

vezetökkel, nem fordu,lh,alot( 1 a budapest-hegyeshalmi a voru,iot mm be is öllították. , csak 20-án állította be és a for- 1 Csemah Jozsef 
vol.1a elő, hogy a tehervonatok vonal m-enelirányítója, A másik hiba: sokszor nem pon- galom mulasztásána,� leplezése tudósító. S;mred 

A VASUTAS PARTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL --le 
A pártunk á!fal uéazett ne

velömunka eszközeinek els móá· 
szereinek 1,azda1< tárházában. 
fontos he(11et foglat el a kom• 
munislák munkahösteiteinek és 
a!kotó kezdeményezéseinek pél. A KOMMUNISTA SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁSA 
damutatása. A párl niindi1< és szemé'._qes példát mutassa/Ulk az mondanunk.. hogy ezen a terü
mindenűtl meaköveteli 11ala- önmegtagadásban.. a munka ma• leten mé1< mi.náiR nem hasz. 
mennyi kornmunistától, ho1<.11 a gasabb termelékenységében. fej. nálták ki teljes mértékben a rej
rábízott feladatot kiválóan te/• /esszék m.azukba,i és minden tett belső tartal.ékokat. Minderi 
jesílse, megköveteli, hog11 á!lan- közösségben, a hián_qossá1,okkal biztatást me1<érdemelnek az új 
dóan riövelje vezető szere· &zembeni en1<eszfelhefetlenséRet, munkafogások és munkamódsze
pét a termetesben. A szemé- gyökeresen irtsák ki a tunya- rek kezdeményezői, akik bizto· 
lyes példamutatásnak óriási n.e• ságol, az önhittséf!et. valamint sitják a f<épek és 1,épberen.dezé
velő szerepe van. a széles föme- a maradisá1<ot. fejlesszék tovább sek termelékeny,séaének ;obb 
gekre. A sztahancruista, aki a az éles kritikái és önkritikát. kihasználását. 
magasabb 'munka terme:ékemr- A szovjet vasutas dol1<ozók D"i° vannak ·emberek, akik 
ségéhez vezető úi utakat tária · hazájuk dolgozó /ársada:mának csak a multat látják, akik a2 
fel, ösztönzi a munkaközösséaet nagq csapatát képezik Ok a újítók merészségével szemJ,en 
az elavult munkafo1<ások, a ré- népgazdasfi.1< egt/ik tel<fon.losabb passzív magatartást tanúsíta
gi termelési normák me{!szünte- szakaszán át:anak. Erőfeszíté- nak. Ezek a megcsontosodott 
tésére, elutársait a munkában az seiklö/ nagl{ mértékben fügll a tradíció hordozói sorompót ál
általános fe'.emeJkedés · halat- szocialista 1<azdasá1< és a kultú· litan.ak az újítók elé, a „külön
mas eszközeivel vértezi fel. ra feilödésének üteme. Azért, le1<es hel11i viszonyokra" hivat-

Maf!át6t érfeÍődik. ho1<11 a ho1<.11 a vasúti közlekedés min· kozna.k, amelyek lehetetlenné te
sztahanovista mun.kafo1<ások él- dill e1<qvonatban haladion nép- szik a me1<lévö normák megha· 
harcosa csak az lehet. aki ál· gazdasáaunk minden á1<azatá- [adását. 
&lndóan, fáradhatatlan.u[ tanu{, val, becsületesen teliesítse az A túlsúlyos vonatokat továb· 
tökéletesíti, csiszolja szakkép- állami feta.dalokat, me1< ke'.l bítók érdeme például bármelyik 
zettsé1<ét, úiabb és újabb isme- ;avítani a pártszervezetek /ö. rendelkezési szakaszon éppen 
reteket szerez. A párt me!lvá'· megoktatási munkáját. fokozni abban reilik, ho1<11 ők bátran 
toztatolt szabá!yzattervezete a ke[J a vasutas kommvnisfa harcbaszállnak és küzdenlk a 

kom.munistáklót megköveteli: .,a dol1<ozók élcsapat szerepét a maradisá{! e:len. személ11es pél· 
munkában példakéo lem1en. sa- termelés területén. damutatássat mef<f!.1/ŐZik a kis
ját szakmáiát tökéletesen mef!• · Ugyanúgy, mint nép1,azda· hitűeket. ál!hatalosan hirdetik a 

tanulja, növelie termeléken.11sé- ságunk. a szocia!isla közleke- mozdon11ok kihasználásának 
gél es szakképzellséf{ét". dés is feltartóztathatatlanul ha- élenjáró módszereit. törekszenek 

A kommunisták - a kommu· lad elöre a hatalmas techn.ikai rzok széleskörű elter/esztésére, 
nizmust építők nagu hadsere1<é· feilődés útján. Az állam ré- Felhozunk ef!t/ ie/le.rtzetes 
nek éleniáró harcosai. Ok arra széröl a közlekedésnek adott úi példát. Az Eszaki uasúton a 
hivatottak - bárhova is állította fechn.ikai berendezések sokkal niaruioni vona/fönökséa terüle. 
őket a párt; ho1<11 mindi1< ve- hatékonyabb kihasználása /e- lén az ef!l/es átomásközökben 
retöi, szervezői /qgyenek az úi len!e1, a vasutas dolf{ozók ef!11;k toló m.ozdonqokat alkalmaztnk. 
levezetéséért fo/ylatotl harcnak, lef!fontosabb feladata. Meg kell Bjelov elvtárs. kommunista 

mozdonyvezető Úf<.1/ határozott, 
ho1<11 megszünteti ezt a hagyo
mányi. Elkezdte a vonatok to
vábbítását az egész vontatási 
szakaszon egy mozdonn11al. 
Kezdeményezését a többi moz
donyvezetők is pártolták. Mé1<is 
az úiiiók kezdeménqezése a 
fűtőház vezető;e részéröt ellen• 
zésre talált. A njandoni vonal· 
főnökség vontatási osztályá11ak 
vezetője_ Zelenyevszkii elvtárs 
igyekezett bebizonyítani, hof!.1/ 
Bielov kezdeményezését a min· 
den.napi f!Yakorlatban lehetetlen 
megvalósítani és ha e{{yes uta
kat sikerrel is tesznek meg, ez 
csak nyáron lehetséges. Bjelov 
elvtárs és köuetöi azonban nem 
hátráltak meg. A n;a,1dor1i vo
nalfőnöksé1<en ;etenle1< már e/ö. 
rehaiadott őszi i.áőjárás van és 
az élenjáró mozdonyvezetők 
Uf<yanúgy, mint ré1<en. lemond
ják a tolómozdonyokat és 
ig11 akarják ezt folytatni télen 
is. Eröfeszitéseik eredményekép
pen a tatöház kis!étszámú üze
mi mozdonyparkkal biztosítja 
a szállításokat. 

Az úi. le1<11özheletlen és vé1<űl 
Is 1<1Jözedelmeskedik, de ez nem 
jelenti azt, hogq a fejlődést rá· 
bízzuk az eseHtények menetére. 
A párt és Sztálin elvtárs azt ta
nít ja, hof!t/ a�tivan fej"eszteni 
kell az úiat, f!Ortáoskod.ni ke!l az 
újítókrót, segíteni kell az úi 

gyors me1<erósödésél. Teaéke
nye11 elő kell segíteni az ú/ 
gyors f<YÖze[mét, biztositan.i kel[ 
részére a széles utat. a tun.11a
Sá1<ot és maradiságot pedig 
gyökeresen ki kell irtani - ez 
minden kommunista, minden 

pártszervezet szent kötelesséf<e. 
Számos tooyt sorolhalunk fel. 

ameiyek arról tanúskodnak, 
hog_t/ a pártszervezetek á!landó 
és alapos liÍmo1<atása nélkül a 
haladó munkafolyamatok csak 
igen lassan. va'.ósíthalók me1<, o 
10 kezdemén.11ezések a hosszú 
idő alatt sem mennek át a kö
zössé1<ek tu/ajdoo.ába és kövei· 
kezésképpen ttem érhető el ál· 
talátios felemelkedés. 

Nem szabad megbékéliti pél· 
dául az olqan ténnyel. amikor a 
Délriyugati oosút kievi vonalfö
nökségén a túlsúlyos vonatok 
továbbítása csak epizódszerű 
je/ensé1<, bár még nem is ol11an 
régen, a túlsúlyos wn.atokat to
vábbítók moz1<alma ezen a he
l11e11 növekedett és szélesedett. 
Ez a visszahatás azért követ
kezett be, mert Darn_l{ica-fütö
ház élenjáró mozdonyvezetőfnek 
erőfeszítéseit nem pártfo1<olták 
kellö módon. akik a moszkvai 
m.enetirányítók és mozdonyveze
tők iavas·ata é� példája n110-
mán azt kérték, ho1<1J a menet
rendben különleaes .. menetvona. 
lakat" jelölje11ek ki a túlsúl.lfOS 

vonatok részére. I 1<az, hogu „a 

menetvonal.akai" kijelölték és a 
túlsúlyos vonatok mifldennapos 
jelenségJ<é váltak. De ezt nem 
sokáig fo'.ytatfdk. A uonalfö
nökséf! vezetöi; a nag11 á!lami 
jelentőségű kezdemb1yezéshez, 
mint rövid idei1< tartó kam• 
pán.11hoz vlszon_quttak és nem fá
radoztak azon. hogy ezt az ér• 
fékes kezdeményezést tovább 
fe;tesszék és mei.erősítsék. A 
kievi vonalfönökség pártbizolt• 
Sáf(a ped/1, nem értékelte he
lyesen a lezajló eseményeket és 
oda került, hog_t/ szánalomra.
méltó kívülá"ló me1<fi1<11elö sze• 
repét ;átszotta, ahelyett, ho1<11 
az élenjáró munkamódszerek 
bevezetésének harcos védelme· 
zőjeként lépett vo!na fel„ 

A XIX. pártkongresszus irány• 
e�vtervezete aZ úi ötéves tervre 
vonatkcz,xm rámutat a követ• 
kező'?re: ,.Az ipar és a kolhozok 
újé/JÓit, valamint a közlekedés 
és a népgazdaság más ágaza• 
tának élenjáróit állmulóan iá· 
mogaJni kel[ törekvéseikben a 
termelés növelésére. a munka· 
termelékenység fokozására, az 
ön.köNaég csökkentésére''. 

A párt eme útmutatása a do!· 
gozók úf, hatalmas alkotó _ te: 
vékenysrffegének felemelkedeset 
idézi elő, mozgósítja azok kez
deményezését és erwrgiáját a 

munka touábbi mer!itwiMsát 
célzó módszerek még á!lharfa,la
sabb kutatására. A' kommunis
ták személ11es oé/damulatrísa a 

közösségeké! új munk'l{lyözet
mekre ra(Taája m�([áva,l. 

IA „Gudol<h szovjet vasűtl 
n;ii>llaJ> 1952 októbe� H szá• 
mából,) 
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Megelégedés..se1 olvastuk a 
MAV Hiuatalos Lap 58-ik szá· 
mában, az „500 kilométeres" 
mozgalom országos értékelé 
séröl szóló cikket. mert komoly 
segítségei ad. hogy a mozgalom 
hiányosságait az igazgatóságok 
meg tudják szünt�ni. 

A cikk értékeli a szombat. 
helyi igazgalósáfl munkáját is 
a mozgalom szempontjából. Jo
gQ/san bírál bennünket, amikor 
az „ötszázas" mozg-alom ügyé· 
ben tartott értekezlettel kapcso
latos lazaságokat emlí,U, Ebbe,n 
a laza munkában a Területi Bi· 
zottság- is részes, mert az érte• 
kezleten nem vett részt, s a 
mozgósításban sem nyujtott se· 
,rítség-et, annak ellenére, hogy 
a munbü(lyi osztály a t�rületi 
termelési felelöst idejében érte
sítette. Ug-yanez történt a szol
,rálali vezetésnél is. 

Vizsgálva az „500 kilométe
re:," mozg-alom jelenleg-i hely· 
ze1ét területünkön, me,r kel l ál·  
lapílan', hog-y a mulllal szem
ben nagy a fejlődés, bár a 
hiányosságok, ami·k a korábbi 
vizsgálatoknál fenná,JJtak, ed• 
dig csak bizonyos mértékben 
rnltak kiküszöbölhetök. Ig-y kö· 
zös megbeszéléssel sikerült el
hárítani azokat a g-átló körül. 
ményeket, amelyek a pécsi és 
a szomhathelyi igazgatóság- vi
sz®ylatában közleikedő „ölszá• 
zas" vonatoknál fennállottak. 
Nem sikerült azonban k:küszö
bölni a hibákat a budapesti 
ig-azgatóság területével kapcso
latos vonatainknál és megma
radtak azok a hiányosságok is, 
amely�k \ élem�nyünk szerint a 
forg-almi és mozdO'nyi fömenet· 
i rányítók munkáiMól, valamint 
a Vasúti Főosztálytól lügg-nek. 
Ezeket a h'ányosságokat csak 
akkor lehet eltüntetni, ha a Fő
osztály „ölsuízas"-mozgalom• 
mai fog-la lkozó szervének mun
kája is meg-javul. 

Mik a hiányosságok ? 

Nézzük meg, mik azok a főbb 
hiánycsság-ok. amelyeknek kija
vítása révén ,.500 kilométeres". 
mozgalmunkat ·eredményesen 
fejleszthet jük: 

Nem egyszer előfordul, hogy 
területünkröl induló páratlan 
vonalaink felmennek el!'ész'!n a 
forduló á llomásig-, onnan azon
ban cle,rr hiányál>an, a ffm:luló
vonat elmarad, így az „ötszá• 
zas"-mozdony gépmeinelben 
kéltyle/e,i viszalémi honos fű. 
löházába. Vag-y pedJ g a gépet 
meg-várakoztatják későbbi idő
pontban indítandó elegy továb
bítására. ennek következtében az 
,,ölszázas"-gép kiesik fordulójá
ból. Ezt tapasztaltuk például a 
Győr-Celldömölk között közle· 
kedö 1370-es számú vonatnál 
majdnem mindennap. Ez a 
hetyzet a Pusztaszabolcs térsé· 
gében közi �kedő 4 1 76-o.s és a 
4 188-as vonatnál is. Ezeknek 
ú g-yszólván állandó késése azt 
e�_e?r1;ényezi .. h�gy. a tapo1cai 
futonaz lelszamaba tartozó 
424-es sorozatú „ölszázas".gé
pek nem tudják körfolyamatos 
fordulójukat 1:>etar1ani. 

Pusztaszabolcs térségében 
gyakori eset, hog-y a Vasúti Fő· 
osztály főmozdo'nyirányétója 
„ötszázas"' gépeinket 

eltereli a budapesti igazga. 

tóság egyel> vooataira. 
Október 8-án például ef!Y 

424-es „ötszázas"-géppel Bo· 
dajkon találkoztunk. Puszlasza· 
bolcs és Szabadbattyán között 
az eddig rendes menet:dőt tar
tó vonalaink órákat ácsorognak, 
emiatt fordulójukból megkésve, 
nem tudnak i döben visszatérni 
honos fűtöházukba. 

Ezek a jelenségek tapasztal· 
ha,tók Tatabánya térségében is, 
7362-e&. valamint 7370-es számú 
.,ö/s,:ázas" vonatainknál. Ezek· 
nek a bajoknak orvoslására 
már több alkalommal kértünk 
segítség'!! a Vasúti Főosztály
tól és a budapesti igazg-atóság. 
tói, de min,deddi11: nem kaptunk. 

I(omoly akadályozója • moz
galO'ITlnak az is, hog-y halárál-
lomásai nkon, de különösen 
Györszabadhegyen és Sár· 
s-z.errtmihályon „ötszázas" vo
nalaink 
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budapesti géppel, amelynek ff'· adatok felsoro'.ásával kel! meg
szére v:sszaútban mindenkor történnie, mert 
biztosítunk el�g-yet. csal( a szere!vényeket kí-

Ez a hiányosság tehát nem sérve lehet megál1apítani, 
a szombathelyi menetirányí- mik az akadályozói a moz-
tó4<, ha.nem a főmenetirányí• galom eredmé,nyes fej:ödé-

tás hibájából adódik. sének. 
Összegezve az elmondottakat· Mi k:váló és érdemes vasuta

a szombathelyi igazgatóság dot- saink véleményét is kikértük a 
gozói fet.is,nerték az „ötszázas" mozgalom meg;avítása érdeké. 
mozgalom ;elentőségél és min• ben. Javasoljuk a többi igazga
d:ent elkövetnek annak fejlesz- tóságnak, hogy szintén tegye• 
tésére. Helytelen volna awn- nek így. A Főosztálytól pedig 
ban. ha a mozgalmat csak ér· azt kérjük, hogy az onnét ere· 
tekezletek sorozatos lartásáual dő g-átló körülményeket szün• 
igyekeznénk fejleszteni és a tessék meg 
Főosztály is csak az érlekezle· · · 

. 
tekbe11 látná a mozgalom fei-

1 
Subadft József, 

leszlésének fő eszközét. Az el- ,a Vasutasok Szakszervezete 
lenőrzésnek nim statisztikai Területi Bizottságának elnöke 

,,Mindenek�lőtt hibáinkat kell kijavítani . . ... 
órákat ácsorognak az en-

gedélyre várás miatt A szegedi igazgatóság lorg.al• j sok, amelyeknek oka a nemtörő-
mi osztálya hosszú i deig az elsö dömség és igen sok esetlben a 

Az „ötszázas" mozgalom új- helyen áll t, az utóbbi hónapok· szakmai felkészültség hiánya is. 
jászervezése óla. nem egyszer ban azonba,n v:sszaeselt, Az első Komolrabb, erélyesebb et..'enőr• 
fordultunk a Vasúti Főosztály. hely vissz,a,s,zerzéséénl az ooz.tály z.ésse/ kellene �üzdeoi a hi'bák 
hoz segítségért azért is, hogy dolgozói versenyt indítottak. Vál - e!/en, a, szaikmai oida!ók.n,ak is 
a rakodások tervszerűbbé -léte· lial�ák, hogy jó együttes muinl<á- lelkismerclesebb mUl!llkáit kellene 
lével segítse „ötszázas" moz- val biztosítják az évi terv idő• vé,,,aezniök. 
galmunk tdvábbíejlesztését, de nr t , . 

·r ·1 a1a f 1 
sem a diszpozíció elosztásánál, e ? : e.JeSi e�e. és posan e ·  

A fentiekben csupán a ·legld• 
sem arz ál landó d,is:,,pozició vál- keszul�k a telt fort,alom_r�. . rivóbb hiányosság-Ott emlílettem, 
tozta1tás.ánál nem mu.talkozik ja-

A JO ere?menyek - eleresieh1:z de ez nem jelenti azt, hogy ne 
vulás. 

a,zonba,n mmd_enekelotrt 
-r„ h_:?a• akadnta a többi csoport muJ1Jk.á· 

A Hivatalos lap értékelő 
kat kell �tJ�vólan,. l(u,on,�n jáJ!láJ is javítaniva,!ó. Hozzá kel l 
�om?ly h1_bak _fordulna� e,,

o _a még termem, hogy a h'bák ki'cikke területünk hiányossága· kocsiszol�alatnal. A k�s1sz?lga- javításánáJ már mulalij{()Zllak ként említi Tapolcáról Puszta. lat  ugya,nas nem g<lfdal�od_1k he• eredmények s ez annak k�oo„ szabolcs állomásra, eg-yes sze. lyesen a ,:e1;<lelkezesre ;11 ? ko- hetö, hogy Szabó Ferenc e:vtár&, relvények továbbítá63 �ljából cs,menny1�eggel, . l�lsagosan osztál yveze'ö nemcsatk körü,!,lea korai gépkirendelést. l g-azga- nagy_ az ures kocs1f
tu_!

�s. Ennek kintően szabja meg a felad.ato
tósállUnk ez ellen már több íz- elleoore a, Kt.g. veze OJe, Radnai k.1 t hanem rendszeresen és eré· ben !i,Jtakowtt, a Föoszlálv fő· Gérza el'Vtárs, a.z értekezleoteken ly� el lenőrzi is azok végremeneti rányitója mégis korán nem vet fel problémákat, de hajtásáit. rendeli ki a g-épeket. i(értük. l n-em válaszol a bírálatokra sem. 
ha nincs Pusztaszabolcson g-é• A kü-lszolgála!ináJ gyakran for- Totka Károly levelezö, 
pünk. küldjék el a szerelvényt dulma,k e;ö szo!.gál,ati mu,1.asztá· Szeged 

„Ha a vonat a nyilt pAlyán 
meqáll ,  a zárfékez6 kötetes 
kézljelZó eszközökk„I és 
durrantyUkkal f.tszerelve a 
vonatról uonna1 leszállni, 
meqvlzsqálnl, hoqy a zár
Jelz6k meqvannak�e és a 
lámpák Jót éqnek-... Ha 
vonatvezeta a fedezést nem 
rendeli el. akkor a Jelz6. 
kocsi rnel lett állva hátra 
�::f ���rt A kt!r;:t�é�r;

on
;:: 

rendezett pályán csak a4<kor 
fedezheti ai vonatot a Jelzö. 
kocsi meH61 . ha a fékút 
távolsáq 6tteklnthet6 Ha ez 
nem lehetséqes. a. ·vonattól 
eltávolodik addlq a pontiq, 
ahonnan a pályát a vonat 
véqét6t szárnltva fékút távol. 
sáqiq 6tteklnthetl. Itt köte• 
les a jobb slnsz.llon kett6 
darab durrantyút lerakni és 
a vonatot ezektöl kissé táivo. 
labb kézljelz6 eszközökkel 
fede1enl, (F. 4. számú utasi
lá.s 1 109. pontból.) 

. M�ko]c szem,é!ypá1yaudva,r 
letszamaba ta:rtozo Boda Lajos 
vonatfékezö Sajókaza védőjelzö· 
jénél fel tartóztatott 9599. számú 
vona1 zárlékezöje ilyenirányú 
kötelességének nem tett elegd, 
a vonat megállása után lék· 
helyéről nem szá'.lt l e, szolgálat· 

B A LE S ETM E N T E S  
S Z O LGÁ LATT É T E  LÉ R T  

tétel közben fékh�lyén aludt. A 
szabá:yta,lan visszjelentésre in
dított 9539. számú személy
vonat a jelzőnél ledezetlenül 
álló vonatot utolérte és abba 
beleütközött. Bűnös gonda:lan
sága következtében Boda Lajos 
maga is súlyosan megsérült. 

Misko:c személypályaudvar 
vonatkíséröi e fontos szabály be• 
tartására nem sok gondot for
dítanak, mert az oktatótisztek 
ezt kellően nem tuda•tosítolták 
és a zárfékezökel kötelességük 
teljesítésében senki sem ellen
őrzi. Csa'k ennek tudható be, 
hogy al ig egy hét mu1va a 465. 
számú vona.t zárfékezöje, a 
Miskolc személypályaudvar lét· 
száméba tartozó Dankó Dániel 
a káJ.kápolna, i bejárati jelzöjénél 
leszakadt vonat végének fedezé
séről ugyancsak nem gondos
kodo lt s csak a-kko r ugro11 1 e a 
fékhelyéről, amikor a következő 
vonat mozdonyát észrevette. 

Most. amikor a párás és kö
dös időjárás a, távolbalátás! 
meglehetősen korl átozza, külö
nös jelen!ősége van az ismerte-

feft �abály belartásanak, mert 
ezzel a zárlékezö nemcsak 
népgazdaságunk vagyonát, de 
saját testi épségét is megóvja. 

Amikor a nyilvánosság elölt 
Boda Lajos és I>an.kó Dániel 
m:®ko'.ci zárfékezö'kel, valamint 
a nevelésükkel megbízott okt a,tó
és vezény.lötisztjüket megrójuk, 
ugyanakkor dicséretben részesit
j ük Nyíregyháza ádomás lét
számába tartozó Bálint János 
föka,;auzt, az 1 775. számú vonat 
zárfékezöjét, mert I(isvárda 
át :omás védöjelzöjéné,l leszakadt 
vonat végét azonnal fedezte, a 
swbálytalan visszjelentésre kö
,·elö szemflyvonatot megál l í
to!ta. Példaadó szolgálaHeljesí
tésével ba !esetet hárilott el , 
ezért i ! lő juta;omban részesült. 

A zárlékezöi munkakörben 
foglalkoztalotlak tanuljanak 
Bálint János fli'ka,Jauztól, miként 
kel I esőben és hóban az előírt 
kötelességet teljet>í!eni.  Nem 
kétséges, hogy Bodák és DaJ1.k6 
hanyag munkájukkal az ellen· 
ség- szekerét tolják. 

3 

.,,Szívünk együtt lüktet dübörgő gépünk 

acélszívével, azt dobogja : béke I" 
Jó munkával, a fogadalmak leljesitésével készültek vasutas 

d�lgozóink a I I I .  magyar béke,kongresszusr,a. A teljesített vál• 
Ia.:ások tud.atában ál lt  vasárnap a békekongres.szus elé Fürlin• 
ger Mátyáis, a HámiM Kató fűtőház sztahanovista mozdonyveze
tője. 
- Mo:zdonyvezetők és fülók 

nevében ólhok most itt 
mon.dla, - hogy elmondjam, a 
mi szívünk, amely együtt lüktet 
dübörgő gépünk acélszivéue!, 
azt dobog;a: béke.. Mi. mozdony. 
uezetók, sok mináeni látun:k. 
lsmerjü:k jó[ a mezőket � a 
uárosokal, lálj k nappal, éj• 
szaka, télen hó alatt, tavasszal, 
amikor viró,got bontanak a gyü
mölcsfák, n1,áron, amikor már 
az érett búza hullámzik O lö/lés 
két oldalán. Látjuk az asszc,. 
ngokat dolgozni a földeken, lát
ju_k a traktoroli!at, v:sszainlege
lunk a gyerekeknek. látunk 
épüló új házakat, gyárakat, ái· 
robogunk teljes gőzzel új hida• 
kon. Megbocsátanak nekem 
ez.ért az itt jelenlévők, ha azt 
mondom: nincs szebb mester• 
ség, mint a nu:ndonyvezetőé. 

Büsd6e uagyok, ha arra goncúr 
lak, mennyi árul, gépet. cem,en.
tet uittem én már szerte D 
Dunón.túlon., az Alföldön 
épülő szép hazánknak. Ezt a 
szép mesterséget, ezt a szép or 
szágot aluirjuk mi, moz1ÚJ11Y• 
vezetők és fűtök jobb munJuínk
kal, harcos helytá//.á,sunkkal 
megoltamami. 

A békel.ilálkozó tiszteletére 
fütöházunkba„ november 20-
tól 30-ig valamennyi mlíhe
lyünk részvéte:ével bél<e· 

milszal<ot ta,rtunk. 
ln magam évi tervem /leljesíte
sén felül vállalom, hogy fia/a• 
labb mozdonyuezelö társaimnak 
átadom tapasztalaiaima:t s ez· 
zel elősegítem, hogy mielőbb 
nagyludá.sú, a mesterség min· 
den fortélyát ismerő, kiuáló 
mozdonyvezetéik, lehessenek. 

fiAlDl· 110ZfillOn 
a ÍJekcu,l�liP.bt'Jt 

Hideg novemberi szel tépdesi 
I 

ennyi forint érték'benl A műve
a színes papú1f.á1bl�I: .. A G�zda. zetök _azonban kényeÍmi szem. 
mozga-lom fokozasáoal is a pontból nem veret,ik ezeket a 
terv teljesitts.ét szolgálod/" Bi- tömböket. így hi.ányos az érté. 
zony, az esos napok is nyomot kelés, nem lehet a jó eredmé· 
hagytak a •táblán. nyeket elért dol,gozókat nép• 

Mi-ndjár,t előljárób3111 &ZÖ;gez• IS'Zenísíteni, s ami a legérzéke. 
zük is le, hogy a harmadik ne• nyebb veszteség: a dolgozók 
gyedé\sben sokat fejlődött a nem kaphatják meg a kHűzött 
moz,galom: 288.906 forint volt a jutalmakat. Eddig mindössze 
megtaiktarílás a második ne. egy ju:talmazás történt, Szabados 
gyedévi 1 60.500 loriontos m�a- Lajos faesztergályos kapott ju·  
karítá.ssal szanben. Láfogatá- ta'lmat, mert a fapor1árcsa készí
sunk során megtu.d'lll'k méf;r, tésénél kimaradt fahul!adékot 
hogy 1250 dolgozó vesz részt a külöooözö alátétek és lámpa. 
Gaz<la.mo:z,galomban, leglöf>. lroswrúk készítésére haSlllllálta 
ben a.  VII. osztály, a. fameit• fel. 
mun•káló dolgozói közül, máso
dik helyen ál l  a mozg,afomban 
a VIII. osztály, ,a megmunkáló 
osztály. A másik loét tennelö. 
osztály, a VI-os és IX-u;, a 
mozdony és az ÜZEmfennta-rtó 
osztályok messze mögötte ma
radnak a más;i< két O:U'.tály 
eredményeinek. 

A leigmesszel:A>menő takar+
kosság a va5>ú!nál is minden 
dolgozónak egyik fontos fel
adata. Azonban Iátogatásunk 
további során arról kellett 
meg,gyóződnüll'k, hogy e Deb
receni Jármí.íjavító OV do!.gozói 
nem is.merték fel eléR"i!'é ennek 
a feladatnak a fontossá.gát. 
Ennek � - m'nit oly sok he· 
lyen a, munkaversenyek érté:<e
lésénél is, - hogy 

a dolgozók nem lsmerffc u 
elért a-edményeket sem. 

Az OB.elnöke is rámt.P!atott 
arra a hibára, hogy mindeddig 
nem lelhetett értékelni, milyen 
mértékben vesz részt a Gazda,• 
mozgalomban egy-egy brigád, 
vagy egy.egy dolgozó. 'Az OB 
ezen a fii:bán ú,gy próbált segí· 
teni, hogy a müwreták résrere 
tömböt ren<lsreresilett, amelyen 
a művezetöknek lel kel l tün• 
telni, hogy egy.egy dolgozó 
i lyen és ilyen megtakarított 
anyagot használt lel, ennyi és 

A llolgezóli eltárolitották soraikhól 
a len ellenségeit 

- A negyedik negyedévberl 
kiküszöbö'.jük ezeket a hibákat 
- �éri Taj1hy elvtárs az OB· 
e!nöke. - BiZtosílju:k a Ga;,da· 
mozgalomban élenjárók nép. 
szerűsítését és gondoskodunk 
arról, hegy a brigádok és a 
dolgozók megka,pják megérde
melt jutalmukat. 

A Gazda-mozgalom fe!•lendf. 
téséhez éppen úgy, mint min· 
den versenymo:z,galom sikeré, 
hez, hozzáta,rtozik a dolgozói( 
öntudata. A Jármüjavíló dol• 
gozói megrmrlatták, hogy ön-tu· 
da-los építői a szocializmusnak, 
nem tí.írik meg sora'kb.an azo. 
ka,t, akik kerékkötői a terv tel· 
jooítésének. Ezért távolították 
el a kuJ.ák.ivadék Nagy I. Is!• 
vánt, aki sem munkájával, sem 
po!Wkai magata.rtásával nem 
tudott beleilleszkedni a do!go• 
zók közösségébe. Ugyancsak 
hasonló olkokból nem vállal ták 
az együttmúködést Nagy Tibor 
adrni11isztra,(í,v dolgozóval.  Ezt 
a,z ébernéget, ezt az Ön•ludatot 
kell a l-loalmazniok a Jármü· 
javító dolgozóinak munkájuk 
minden terülebén, a�kor sikerül 
kiküszöbölni&k a Gazda-mozga
lommaJ kaix:solatos hibák,at!. · is, 

AKIK ELENJÁRNAK AZ ŐSZI VERSENYBEN 
-----�----

Zólyomi Lajos, Budapest-Keleti Fűt6ház

l 

Varqa József, a komáromi fllt6tiáz se
ele]ehúzója, Teljesltményét a rnln6séqi Qédk„zelöje. Szé.,tervOket a tervhez 
munka fjqyelembev6telévet 184.5 sz.Iza- vlszonyltva 1 5 ..,,zalékkal túlt,,ljesltet. 
lékra teljesltette. Munkaidejének 100 ték, A qurttónem61yzettel való szoros 
azázaléká d eqyllttm0köd'5 következt6ben etél"tM<, t arabbérben véqezte. össz. hoqy qurltásl teljesltményUk 1 1 0  szúa. . pantérléke: 184.S. '"'· ÖSUpontérlékUk; 1 25. 

Kossa Jen6, Aradvány.puszta állomá6-
vezet6Je. A munkálatokat áf lomásán 

úqy Irányítja é$ szervezi, hoqy a kocsl
tartózkodásJ tervet 12..C., a kocsikihasz. 
nálási tervet 1 00, a rakodási tervet 
pedlq 333 százalél<ra teljesttették. össz• 

pontértéke: 374. 

Szilcs lstv"1, Rákoeren<MII" Mlom6a -. 
natátvev6Je. A vonatok m-trM1Clae. 
r:ntt ln<lftását a tervhez vluonyltva H, 
a kocsltartózkodálll ....,,et 102 aúza. 
l<ikra telJesltette. l:huponWM61ce: 208, 

11am Gea, • Laftdler Jen" JármQJavltó 
0. V. rnozdanytakatosa. A kötelezd rnunk.a flqyetembevé!Nvel tel /esltményl 
•z-16ka 14'.4 azáz.at6k. Kiváló telje. 
attm„yét a tolyamatoe munka biztosi• 
!állával • munk6Jának a seleJtszázalétr 
teGlchebbr• C56kkentés6vel érte el. öss.-

�•: , , ,a.a. 
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Közös dolgainkról szólnak a levelek . . .  
özönével érkeznek a panaszos 

levelek. Irnak a vasutasok és az 
1.1tasok. A vasuton lévő hüro
krá.;'áról. a, vonatkésésekről és 
egyebekről szólnak a levelek. 
Egyszerű cmber€k ragadnak tol · 
lat, hogy elmondjak véleményü
ket, �egítsék enye,segelni a 
v,adhajtásoka�. E levelekre fe; 
l--e1'1 figyeJ,r,i, a közvé.lemé.n1 
hangja szólal meg bennünk E 
2evelek azt tükrözik, hogy a va
sút már a< dolgozó népé és a 
gazda, a dolgozó nép ügyel a 
fogyatékosságokra, javítani akar 
11 hibákon. Fogadjuk örömme.J a 
isegít�t. tanuljunk belőle, 

mik a pénztár elölt, négy ablak
nál, négy különböző lstáról 
kapják meg a bérüke' ,, ,.· első 

azoknak a vasutasoknak a szá
ma, akik megfordulnak az á!,Jo
máso1. Hallgassuk meg öt ma
gál: ,.Komáromban megkérdez
tem a vezényletben. hogy hol 
kaphatok ebédet. Kartárs a r€5· 
liben kap ebédet rezs;•áron -
nyugtatott m.eg a vez.én,•lőtiszt. 
Felcsi llant a szemem a rw.sJ 
szóra, valami biztatót éreztem 
benine. Ehes fa,rkas módjára vá
gódtam be a jelöl t he'yre. Bát
ran kérdez'em a pult mögött ál 
ló kartárstól, kaphatok-e re1_si
ebédet. Végignézett ruhámo� 
ameddig a pu 1 t engedte és ki-

d liotv.aui lk4fdok, ú 01 :<•l § i!l il: t•l: 1 :,,, 

Miért késnek a vonatok ? 
Sz.akadallanul [elzúg a kér

t!es, miért késnek a vona.tok? 
Es ha már kiésnek, mi<'rt ilyen 
.takat késnek? Mit f€lell,etü·n,k 

rá? Mii fe1elhe1ünk a11nak a ba
ja i Jakos szláJ: nvárosi  dolgozó
nak, aki arról panaszkodik. hogy 
fé napos -késéssel érkez;k hétfőn
kint vissza Bajáról Sitá,linvá
rosba . A többi J--ö,;ött ezek€! ír· 
ja: .. Ki a felelős azért, hogy 
minden hétfőn a 'Bajáról Sztá· 
)i111városba, érkező dol,gozóknak 
6000 munklaórá.ia vész el? Még 
elképzel,n·i is sok, hogy egy év
ben 52 hétfő van és évenkint 
52-su-r 5000 óra vész kárba. Ez
idő a latt mi SzhÜinváro9ban 
négy darab egyeme:ete_s épü:oe.
tet húzunk lel. 

A versenytábla 
és a szomorú valóság 

Nemcsak 8J vonatkésésekrőt 
panaszkodnak. Vam egyéb ok is. 
Nézz.ük csak. Lőrinc József me
cseknl·ádasdi dolgozó Büklkösd 
áHomás versenylábláján <Jllvas'!a, 
hogy Herendi nevii forgahn:st.a 
235 százalékos teljesítményével 
vezet az á l lomáson folyó őszi 
forga)mi versenyben . .Mfuit írja , 

szeretettel gondolt erre a for
galm!sl-ára. büszke, meleg ér· 
zés járta át, lám m ilyen péJda_
mutató dolgozó ez a, Herendi. 
Adjuk át a szöt a levélíró.nak: 
,.Idáüg rendben is volt minden. 
A me,gle,peiésem akkor követke
zett, mikor véletlenül meg-tud
tam, hogy az a biwnyos illető, 
ak; mind'g- késve nyitja, ki a 
pénztárt és emii:,tt 8-10 utas 
rendszerint lekési a vonatot 
azonos a versenytáb!án 57.ereplö 
Herendivel ." Mit feleljünk Lő
rinc Jówef mecseknádasdi dol
i'Owna k? 

Ballada a kerékpárról 

Es mi !,egyem a vá'1aszunk Ko
vács István a :hadnagy számátia, 
a-ki feladta kerékpárját Tapol
cára és mikor bement a, rak· 
tárba, közölték vele, hogy nem 

tudják oda-adni, mert _ a , raktár· 
ack éppen most kanka.zott el 
vet.e. Az al hail.nagy várt Eltell 
fél óra,, egy óra, má-sféi ?ra, m_í!! 
végül a raktárno�- vi��atert 
ebédjéről. Gyalog iott, tmta _a 
kerékpárt. Ugyanis · útközben_ s:
kérült a raktárnoknak egy k,csit 
összetör,ni a, kerékpárt. 

. 
1 

ablakná.1 kapják az i i letrnényt, 
a másodiknáJ, a, ki1ométerpénzt. 
a harmadiknál  a bale5€lmentes
ségi prémjum()l, a negyediknél 
pedig az ÖSZi forga-lmi jutalékot. 

Láda, JánQs a legutóbb úton 
volt a fizetési napon és mire 
visszaérkezett. már postára ad
ták a fizetését. Lement a postá· 
ra, ott hiába k,érte, nem adták 
kJ a, pém,ét. Másnap megkapta 
a [a:kásán, p€rsze portát kellett 
fizetnie. Mégpedig mind a négy 
szelvényre külön-külön. 

A komáromi ebéd 
E.s mH feleljünk Kalauz JM,0g 

székesfehérvári vonatiékezönek, 
aki jogosan panaszoljai el leve
lében, hogy Komáromban nincs 
üzemi konyha, noha sok vasu
tas dolgoiik ott és még több 

hívóan fele: te: ,.Cédulát kt<ne 
hozni a vezénylefuii,, de hiáha 
hoz. mert le,,es. , an csak:' 

Néhány tevtél a Sokból. Csepp 
a tengerből ? Nem! Kevés, de 
jel"emzö, kevés de elgondolkoz· 
t.ató, figyelmeztető írás. Vala
mennyi levél közÖs dc-!ga '<�król 
szól. Figveljenek fel rá az ille
tékesek és mi valamennyien va,
sut as-dolgozók. 

November 1 2-én a szegedi ma 50 &zázalékkal több, mint jú· 
Petőfi Sándor l(lubban munkás- liusban volt. A fegyelmezetlen
levelező-értekez!et volt. A meg- séic egyik oka a vezetők egy 
beszélésen 38 munkáslevelező, a részének laza magatartása. 
.,Szocialista vasútérr. a „Dél (Várnai László tudósí'iónkt.ól.) 
magyarország" és a ,,Vmarsa- SAGI GYULANE, a Szoln<>Ki 
rok" képviselfü vettek részt. Járműjavító fúrós.a december 

A felszólalók a levelezők és 2 1 -ig, Sztálin elv:árs szü,elés
az új.ágak közötü kapcsolat el· nap já,g 1 43 százalékról 1 15 szá· 
mélyíté6ével, a munkislevelek z.aléikm akarja emeini !eljesítmé
kérdésével foglalkoztak. Megál- nyét. Budai György futó-.alváz· 
lapították az eredményeket és lakatos brigádja öt teherkocsi 
feltárták a hiányosságokat. A.z futójavítását, a cserejavító rés:z
értekezlet e.törevitte a n11mkás- leg százhuszonöt targonca elké
levelez� ünét.. szítesét vállal a ten·en felül. 

A RAX:OST FUTóH.;(Z DOL' (Cseh Zölt!n hitlosílöbklól.) 
GOZOI bei'ejezlék 1952. ét•i MORAHALOM l(öZSÉG jó 
,nozdonykilométer tervüket, A villanyvilágítással rendelkezlk, 
fütöház do!gozói elhatározták, vasútállomása. viszont &őtélbe 
hogy évi vontatás; tervüket de- burkolódzik. A vasútállomástól 
cember elsejéig részleteiben is ötven méternyire húzódik a vil
tefjesitik. ( Hajdu József OB- f anyvezetél<. A vasutasok és 
elnök leue!éből.) uta6o1c javát szolgálná, ha az 

A SZEGEDI MAV FELEP!T- állomás megfelelő világítást 
MENYI VASANYAGJAVI fú kapna. 
OZEMI VALLALAT MOTOROS UJ IWGOK.ALAPACSOT he
CSOPORTJA a népek bécsi kon- lyezlek tizembe a MA V Fet<!-pít-

fel- ményi Vasanyaajavító Válla-gresszusának tiszteletére 
ajánlotta, hogy terven felül kél 
pályakocsit készít el. (Gercsi 
György le\'eléből.) 

A PÉCSI IGAZGAToSAG 

TEROLETtN baj van a munka

fegyelemmel. A b,alesetd< szá-

latnál, (Bartha Ferenc leve{� 
bal.) 

A 1\YUGATI PALYAGDVAR
ROL három békevonatot indí
tottak a I l l .  Magyar Békekon-
gresszus tiszteletére. 

-'-- Olyan a mi kultúrmun
ká•·ik, mint a virágoskert, virá
gok nélkül - mondja Kóbor 
Mária. a hatva-ni kul!úrház he
lyeaes vezetője, ami•1ror aziránt 
érd&rtődünk. hogyan folyik Hat. 
vanban a ku, :.túrmunka és az Or
szágos Kullúrversenyrs, vaM ké
s:iiilődéa. Látva kérdő tekint.:,. 
tünlvet. gyorsan megmagya
rá·zza :  

- Va11nak kultúrcsoportjaink, 
d,- nincs jiata/ságttnk/ A fia:a
lok ne-m vesznek részt a kultúr
cSofX]r/ok munkájában, meri 
1ígq az állomási, mint a fűii5 házi. DJSL-szervezet11ek öná:tó 
ku!tclrgárdája van. s a fiatalok 
olt végeznének ku1túrmu,tká!, -
ha egyáltalán [e1tne náluJ, ku(-
1ú,munka. A helyzet azon-ba11 
az, horw 

a DISZ·szervezetekl>en al-
sz� a kulturális élet. 

A fiitőházi DISZ-nek példáui 
több mint fél éve nem volt re,1-
dezvénye. Az állomási fiatalok
kal pedig legutóbb úgy jártunk: 
Nyeste elu(árs Dl SZ-titkár meg. 
ígérte a hatvani vásár rende
zőségének tá11COsai11k feliépés<"; 
a vásár kul!úrműsorába11, dc 
nem intézkecletl. bmnü1iket sem 
értesít�/. Az utolsó napon vé
lelfenül tudtuk meg, m,lyen kö
telezettség vár ránk s nem ké
s2ülh,e1tünk fel eJéggé. 

- Naw,_q hiba vo/.t - mondja 
Kuczka Jólsef á: tomási üzemi 
bizottsági elnök is - hogy ci 

D!SZ-eseket még a régi üzemi 
bizottság idején saját kérésükre 
kivették a kózös kultclrmunká
ból, arra való hivatkozással, 
hogy ha a termelésben külön 
DlSZ-brigádokban do/goZM•k, 
legyenek öná/lé'ak a kultclrmurt
ka terü.:ettin is. Ez a rl.'nászer 
nem váll be. mert a fiatalol. 
nem tudnak komoly eredményt 
felmutatni kulturális 1éren, a 
kultúrcsoportokban pedig fiafa,/
ság nélkül szárnyaszegette11 fo
lyik a munka. 

Az életveszélyes 
kultúrterem 

Van egyéb baj is, ami fékeici 
a lkullúrmunkál amint K.uczka 
elv�árstól és K.óbor elv1ársnö1f.l 
megtudjuk. A fő baJ: a kultúr
ház 500 személy befogadására 
a-' kal,mas, jol íelszcrel t niop:;-d
dal ellátot� mrgyterme nyár óla 
haszná-lha,tallan, mert a 1neng-
11yezet egyik hosszú tartógere�
dája két helyeit eltört. Alála
masztották u gyan egy-egy osz
loppal, a cendész,eti hatósag 
azonban 

biztonsági gzempontból nem 
találta alkalmasnak előadá• 

�ok és próbák tartására. 
A�ta a csoportok a szűk öltii
zőb-en próbálnak, e!iia-0ása ikat 
pedi1� az Iparos Körben kény:e
lenek megtartani. 

Harmadik akadály: Horváth 
Dávid kultúrigaz.galó nincs füg· 
get:enítve. mint jegyvizsgáló 
á:tandóan utaz'k é.s nem iord't
ha;t annvi időt a munka iránvl
tására, • amennyi sziüiség lenne 
rá. 

Példás együltmüködés 

a csoportok között 

1\if J -E, R 'f ff A Ni YA G Q L J Á K  E L  Ilyen a•kadály�, e',enére is a 
ll. csoporto:<ban eredményes munka 

A F I L AT O RI G A, T I A }-Z- A T ?. fo!yik. örvende!<'s, hogy a cso-
' "- port-sovinizmust. ami ,sok he-

1 · l" ,-enz 0 ", ered,iie·12yeinkkel. sem a lyen gátolja a munkát, Ha tvan-
Az e:mult napok<ban "n Jar- -

b · ·k A ' "oma· •  a ht.b"'�kk-' nem fog!alkoznak, a,n nem 16men . z a. ' tunk Badapest-Filawrigát á' :o- �,, w 1 ··151 · · t · i  · 11e·mo-kse·g de a 10 .. ._b., vo't H ÉV-állomás is u 01az es az ◊"Z. a }J 
máson s hosszahb ideig néz:ük a " k I· · 1 · · •d · össze · ugv.ani'uen mostoha e'.bánásban ·u ,,urcs(\por Ja pe. as-an -
kis oá:Jomás lül-1:elö forga,:mat: , , dobozik. eP'y-ü\t rendezik meg 
vi' lanvrnotorkocsik. kis tdató- részesül .  mü;oraikat, -s ha 52,ükség van 
mozdo-ny·o'· zú"tak, pöiög-tek - Ezen ki, ül más'k prob'�- . , . ,. · Tk • ., mánk Í6 Yan - folvtalla. - rá szerep.�,:,,;;.el is ":seg1 , . 
szaporán, dorogi szénnel 1:16111· 

Al'omásunknn több 376_0s és egymást. Ez. tette 'ehetővé �� 
rakott kocsikkal i de-oda. A.z al lo, - , k t · r r ,·re ,·a o t 377-es sorozatú „o-őzmozdony b orszaaos ·u,  u ve sen, 
más jó munká� végez, a vo, jó fe'készü'ést fia ta·ok nél kül i,. 
H"V-ál-lomások !között az e!6ő teljesít szo1gitlatol. Ezel< a k'- . k K . ui .

5
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k ,Pbb teherbírású - hivatalosan A színjátsw · a , . ocsue1 eze 
hel�en á11, a Vasutasc.�. _s_ z0<_ - r „ a utas ta· rg,·u· d·'r.abbal , · 480 tnnnás gépek - nem , e  e mu \' s · • 0 

szervezetének \'ándorzas,z.oJa 
i
e· 

lietnek részt a „2000 tonnás" neyez(ek be a versenyre. A ht?· ,l.ánlP.a az á!lQmás tu'. ajdooában '>·eso11 meg••a· 'a"lottt daral>ot � -.., mozga'omban, de például Per- ' � • · �� • 
van. laki elvtárs mozdonyve.zelö " ame!v egv fegye! mez.0llen, it!a,s 

- Ennek eilenére - mon 
multkor 1 180 tonna terhelést t•it

l á,'.'apotban szo1gál alot teljesHö 
<lotta Vass Mihály á :◊másfönök , a 900 tonnás túlsúly/o-Jábbizá, kocsi-rendező tanu'ságos törté
- a közlekedésügyi mimszté-

k ne!ét mu!J1ija be. nagy sikerre, 
riumbari és az igazgatóságon ,gen gyakori. A kis gépe mo,-

adták >! lÖ a november 7-i ün
tuá.omást sem vesznek ró(un_k. donyvezertöi is sz�retn<n e-k be· i„pi mű,orban.  A apos fe'.kész ·i
A!lomá&unk 229.9 pont leliesit kapcsolódni a !ú!súlyos-mozga-

iésről tett tanusá�t az e11e:,
ményéveJ n€m sz€repel �em a_z lomha. de nincs megfelelő kate-

kar, a zenekar és a nyo'ouigú 
-,,,a,,a�tos· a'g_ sem a mm_ ,-sz•le_ gória a részükre. , _ 1 . 

" -,,a• 
- Az, h'sz.em - mondta Yé ,anccsopor 15· r·,,.,m hivatalos versenyk1_allva_ · '' 

A · " ' t 'k h · =e e·rtel = 
_, k g1··1t \la-�s 1"1'iárs - ho!1'\_' ezek szm1a szo · e.\'-� n · 

f'11ete's ne'gv 1·1•táról, négy ablaknál nvaiban. ugyanakko-r a _masvu
k

; 
a prob'.émák nemcsak a ~mi pro· ms,zték a ,·ersenv cé'iát, amikor 

1 � cso· porbba sorolt á' lomasok 0.-, t t · · d bot · ·a  z 1 biémáink, ezért jó lenn<>. ha az vasu as argrn ara va , s · 
"s mi'l mondi·unk vasutas tá,r_- zött ErosM tüntef;k íei az  e 6ú 

1 1  t 'k  • b , · t  " k  hoav· a toltak e:őadásra, mép- pedig e. kr I h 1 2 12.56 pontla'I A mi· i• ., e ·eseK e,a na �, • 
1 

megmutatja annak káros követ
kezményeil A ku,túrmunka ezen 
a darabon keresztül közvet'en 
szoros kapcsolatha kerü' az élet
tel és nemcsak szórakoztatja, 
hanem neveli is . a vasuta,s dol
gozókat. Valamennyi színjátszó 
csoportnak arra kel l· törekednie. 
hogy, műsorát i lyen darabokból 
áU:sa össze, hogy ezzel is se
,Q'itse bi á.nyosságaink íelszámo'.á
.5át. 

ÖrV1IDd€tes még, hogy a lde
rikil is reakciót. amely regebben 
oly gyakran jel,e-ntkezett a J!a.t
vaniak kuitítrmunkája tcrü :etén, 
kön,!kezet� nevelőmunkával s1-
kerüit k1•'.(üszöbö!ni. A oárt. es 
üzemi bizottságok a kul !úraklí
váknak a párt- és szakszen'€· 
zeti oktaiásba való bevonásáv.11 
most is segítik a =portok mun
káját. Ku)túriskola is indw', ja-

A Közlekedési Kiadónill u 
utóbbi napokban számos olyan 
szakkönyv Jelent meq, amely 
méltáin tart számot a vasúti dol
gozók érdek l6désére. 

Kopasz Károly: A c;ozmozdony 
szikraszórását csökkentő beren
dezések vizsqálata cimü tanul
mány a szerzőnek a Vasuti Tu
dományos Kutató Intézetében 
végzett munkáját foglalja össze. 
MeqállapitJa azokat a feltétele• 
l(et, amelyeket a helyesen szer
kesztett és készitett szikraszó• 
rást csökkentó berendezéseknek 
ki kell eleqitenie. 

A V a suti Kiskönyvtár-sorozat
ban Jelent meq Dluqacs-Dobro
szelszkij: Állomási irányítók és 
forqalmi szolqáJattev6k élenjáró 
m·unkamódszerci clmü brossúra, 
mely az állomási munk.a terv
szel"úséqéhez-, a forqalomszabá
lyozó Intézkedések alkalmazásá
hoz és a vonatforqa lom biztosi
tásának meqóvásához ad hasz
nos ütmutatást. 

Kánya Ern6: Vasútvonalak vár
ható ü1:emvitell költséqel és 
Borkötes József-Oláh Ottó: útmu
tató és példatár a módosftott kö
telező általános közlekedési szám• 
lakeret használatához clmü mü
vek az Uzemqazdasáqj dolqozók 
munkájához nyujtanak komoly 
seqítséqet. 

A szovjet es ennek alapján a 
hazai tapasztalatokat i smerteti 

��
á„

a =���l�t:·=:: 
tén círna hézaqpótló kis  könyv a 
szerszámtakarékossáqi és felúJí• 
tá.si 'mozqalom terUlet.n, közle
kedési vonaHc.ozásban. Kiemel
kedő része a könyvnek az a fe
jezete. amely Kuznyec.ov mozqal• 

nuáirban az á:lomlson, fcl>ruár
ban pedig a lűtöházban. 

- Csak Cll Dl SZ-esek . , ,  Ha 
őket be ltuln.!1111< vo1111i a mun. 
kába - akkor volna csak iga„ 
zán eleven a ha,wani vasutasok 
kultú:rélete - mondja /(óbo, 
elvtánmő. 

A párt- és a szakszervezet 
il<liiz.belépésére van !€hát szüle. 
ség, hogy a f iala.sJá•g bekapcso
lódjék a ku'túrmunkába. A kuJ. 
túrierem he'yreállilásáho'- pe. 
d.f<' a szakszeryezet elnöksége 
nyujt.s(ln anyagi támogatást, 
(A lu,tv,mi állomás korszerüs;. 
téséuel, 1953-ba,, .oor kerül kul
fárocfoon helyreá:1/iúisára is. f\ 
szerk.) Ezek a 'egfomosabb feJ. 
tételei annak. hogy a hatvani 
d.oc,gozók kultúrmunkája ered, 
ményesebb 'egyen. 

mának történeti és szakmai ré
szét foglalja maqában es ezzel 
értékes Utmutatást ad a magyar 
közlekedési vállalatoknak és dol„ 
qozóknak a mozqalom hazai al„ 
kalmazására és továbbfeJlesz.té. 
sére. 

F E L H Í V Á S  
A Vasutasok S:Qkszorvezete 

elnökséqe piilyc'ítz.atot hirdet vas. 
utas-tárqyU, rövid Jelenetek frá. 
sára. 

A pályázaton résztvehetnel< hi• 
vatásos trók. valamint 'Yasut.a■ 
és vasúton kívUlálló munkásirók. 

A beküldött mavek elbirálásá
naJ fiqyelembe vesszilk azt. hoqy 
azok mennyiben kapcsolódnak a 
vasút sajátos problémáinak meq„ 
ofd.is!hoz, hoqy szakmai vonat. 
kozásban mennyire mozqós�tják 
a vasutas dolgozókat ..i téli for„ 
cµlom sikeres tefJesitésére es 
ezen keresztül a ln:ke harcos 
Me..JVeclésére, 

A mav<>kben domborodjon ki 
a vasút népqazdasáql jelentősé. 
qe. eleveníts.e meq a vasutas dol„ 
qoz.ók JeUeqze:tes problemáit és 
mozqósitson a szolqálati áqak 
ö.ssze:foQásán kerP.�ZtUI a vasút 
elott álló ruic;y feladatok mec;ol
dására. 

A pá1yázat bekOldésének ha. 
tárídeje: december 3 1 .  

I< 1:lUHt,ozel ;;iQq�et az alá&. 
biak aaerint díjazzuk: 

1. dl) 2000.- forint 
f i .  diJ 1 500.- forint 

Ifi, diJ 1 OOO.- forint 
Vasutasok Szakszervezet. 

Elnök�e 

A labdarugóbajnokság vasárnapi fordulója 
Az NB 1. \'Bsárnapí mérkőzé

sei során a ya.sutascsaoaiok 
közül az eddi� jól szereplő 
Szombath�·vi Lokomotív ismét 
vereséget szem·edelt. ezúttal  a 
Bp. Vasas gy6zte 'e 2:0 ( 1  :0) 
arányban a Budapest<'n leját
szott mérkőzéSa'I. A kiesés ellen 
küzdő Pécsi Lokomot'v viszont 
,e:kes. szép játékkal mind a két 
pontot megszerezte a Dorogi 
Bánv;isztól. amelyet 3:2 ( 1 : 1 ) -re 
gyözött le. 

N B J /. Déli-csoport: Békés-
csabai Építők-Szegedi ! .ok. ·3: 1 
(2:0), Gyu1a ·  Epítők-Kőbánvai 
Lok. 5:2 14: 1 ). Ceg'.édi Lok.
Szo'.noki Szikra 1 :0 ( 1 :0).  Szo'-

naki Lok.-Pénzügyörök ! : !'  
( J  :0).  - K.eleti-csoport: Eirí 
Fáklya-Debreceni Lo'k. 3; 1 
(2:0) . Vasas B\'1(-Hatvani Lok. 
2:0 (0:0), Bp. Lok.-1 ·víregy
házi epitök 9: 1 (5: 1 ). Debreceni 
Bányász-Miskolci Lok. 3:2 
(0:2 ) .  - Nyugat; csoport: Tata
bánya i Bánvász-Győrí LGk. 2:0 
(0:0). Soproni Lok.-Nagy
kan;zsai Lok. 5:2 (2: 1 ). * 

A budapesti terem-liézilabda
ba;nokság ,·asárnapi rnérközéseí 
során a női 1. osztái\·ban a 
Lo'komotiv 14:4 ( 1 0: 1 )  arán\'Ú 
\'ereséget szenvedett a Magyar 
Posztóiól. 

:1;\. al(! ©tt-i1a:m:ro, 

sainknak, aklik olyan eset� 0 
�i:r,il.Ll11ban Zahár elvtárn azt kérdések �egoldása fokozn·á _ a o!vant. ame'.vnek cse ekménye a, 

t1zámolnak be, mi.n·l Láda J_an� 11 1  
a,z igazga,tósiug "ersenysz<'l�.m�t. a dol goz�k vasut mindennapi életéből Yett 

szekesfehérvári fékező? �it tr mondotfa. hogy 
nem adia meg 

I 
versenykedvet e,; - cse_ekedne- probiémát. sze>'gá:ati mulasz-

Láda János? Azt, hogy minden norma�sopor
,
t}_t !gy, sai·nos, nek. tá,t, hanyagságot tárgyal és 

fizetési napon órákig ácsorog- ereamenyein= , 
. _ .. 

ttö s k 1 rkesztöblzotteág Laptulajdonos: • HózlekedesugyJ 
k Szak.szervezetének hetilapja. Megle'en!k minden hé n. zer eszt a eze 
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Pártunk Központi Vezetőségének 
útmutatását használ iuk fel 

a vasúti munka megiavítására 
p ár•tmk Központi \'ezetösé-

ge 1 952 november 29-i 
� é,én Gerö Ernő e:vtárs b.:szá
ma·. a magyar népgazda.>-ág 
heh·zetér�1 és vázolta azokat a 
fe!ádato..at, amelyeket a népgaz
dd-::,ág tov.íhbi foj!�sz'é6e terén 
az eE;l)\·etkezc"dÜ é\' b,en meg 
ketl \ a'.ós.íta n-i. 

,\ n�pgazJ.,,:ig lejle�ztésének 
ham it-'fdataib6\ biiven jut ne
künk va'Sutaboknak. D()1gozó:nk 
h�rcbm ;;1ilnak a szi\Mrd mun;..,a� 
íe1n.,:em megiere-mté6éért. a 
ba .�e:!m,,ntt---. mene�rend�zerü 
köz'.e'.;edb-ért, at. évi terv de
cember '.! l -re va:ó te jer;i,éséért. 

Két-eg•el en. hof!) enne!, a 
harcnak eredmén,ei vannak. A 
forga'.mi szakszolgálat pél dáu'. 
a rnnatterhe!és1 10:! �. az irány
vonathéplé,, tervét 1 09, a kocsi
kiá .ítá�. 10 1 .4 száw:ékra le�je
�ite!i<' A mun·-.aieJn"e'.em teré<l 
is ériönk ei b,i,,nyo, eredmélt}e· 
k�t. de Cl m ·o ntm �e·-egit(}. *\ 
iteh�rvonato • �taz[i ... j 6eb��gét 
dzon bim csak ll l .8 �zázaléKra 
k!J"si eHe és arra hivatkozik. 
J10a1· a tcrv,zám f ,  zített volt. 
Ko'::s:gaz<lálkodá,; len él 9?, 
t(r ' -úl y lovábbita , i  lenét 88 sza
zal.ékra klj.':Sítei.'le, a személy
\:Ollct�o!\ ktt:iése terfn pedig ma 
is súlyo, a hel} zet. 

A ,·on'alns �t.Olgálat ,s igyek· 
!Zi. 11lJJrk.ii Jn�tan Ezt bi
zo:iyít_ia. ho,::y htái ele.gytOllOa 
kilomé:ertervét !08.:! százalékra 
maris t :j�,iletJ\e, a fajlagos 
sLénfogya•zlá nAl 5.6 ,;z,íza-'ékos 
meg-takarítás,( ért el. A mozdony
forduló-norma az ,nban még 
mind1a 40- 70 százalék 1..özört 
mozoi, s az „500 �J;onié.tere�u. 
mozaalom, úgy l.ii'.szik, ,.guzt 
jejle�z ", mert szinte egyhelyben 
topog. Mind"&,ze 1 30 mozdon 
kapc,ol cidot\ be a mozgalomba 
,é-.. a ha12 roza-tban leszögez-Ett 
200 ki:ométe-r teljesítmény he
in•tt c,ak 18 1  kilométert tesznek 
ITleg á,t iago�. 

H
ogy aKunk a kereskede'.mi 

szoigá'.a nál? l i t  ;., van
nak eredmények. A &zámadá!>· 
elvá.asztá,ok. az. e &;r:esitesek 
krér: mutatkozó h:ányosságokat 
,:oyre sik�resebbell ,zám ,lják fe] 
"" szovj<.•: munk2módszert>k a l 
kalmazá,ával . J elentős segíLsé· 
� nyujl eredm,'nye 1- elérésé· 
bcn úi szer\'czetük. az aruirá
nyí;ó ,-urvezet, ame!y bizlooilja 
� ;záb�i:,,z.at ,zerinli négy, i l 
Je·ve tizenkét órá,·a l  clőbbi érl-e-
6Íie,;l. Az eredmények mei!-elt 
azonban meg ke:I mondani, 
hota a keres:í.ede!mi szat.- zo·ga. 
lat nem köve'!elt el mindent " 
koc,ik kirakásának me�gyorsí
tá .áért, a kocsikihaszna!ás meg· 
1a\ ítá.sáért. 

Pá.iunk é, 1-ormányzatunk a 
vnsutasos téli elüké,zületeine!, 
jó m"go'.dás:ír:i-, a tél i  forgalom 
zavartalan végrehajtására súlyt 
he'yez. Az építési és páiyarenn
tarlá"i <>zo'.gá.al eredményei 
mellett azoc1ban ilt is l átunk 
hiányosságo,1<at. E maradt a té!i 
munkára wi ló ft:l ké-zülésben 
C511k néhány pé1 da: még- mindig 
nem leje-z:ék be az átépit ·s ahltt 
ál:ó nagy fütőhi,za'I, munká!a-
ta;t, <'ZZel a vontatá r -rakszo!· 
gá'.at _munká ját nehezítik meg. 
D� e maradt a hóvédö müYek 
ép[t-'�ébe.n is. 

Gerő el\'társ útmutatás.a külö
!1.?5képp:n kell, hogy énényesül· 
Jen a palrafenn artási és épít,!si 
6�?IQ"_á-la1nál, a tal<a-ré1ws ág te
ru eten. Itt \'annak eredmények. 
A . gépesi•ett ,. ág:inyfektetés 
egy·k na!IT eiiinye 'ppEn a-z. 
h.;gy igen értéké, fe'eyi:ményi 
va�an) ag e·J.:a:!ódás:t megszíin� 
kit. Ezzel szemben h iba. hogy 

az épílés1·ezet&k e',,zámo: tatasa 
egy-egy muoka befej,ezé,e u,án 
n"m történik meg vagy e ak ke
--�I t5rk'flik. ami e.. ,begiti az 
anyaggc:tl va:.ó pazar:á:;t, m�ri 
az építé,veze'ő nem tudja így, 
h�' az anyagnormákat meny• 
nyfre tartották be, Meg kel' 
szüntetni d gya1-ori tervvál toz
a,tii,;;t, hogy az anyagpocséko-

1;;.;1 és a fe!e,c'.eges munkabé:-
k'adá,t e'kerü jiik Az edd -g:né 
;� naQ"yobb szükség van Lilát a 
va..úto'.l a bt'ruházá,-J feg)elemre. 

sz��,-�zo:�? l� ,aink hiá�1yo:;s�� 
ga nyhY:Jn inie-m e.ure vt• 

szik, hanem f.C;;.ezik a vasuta;.ok 
e:t>tt fi] :ó  íe�ada.tok maradékta• 
.ian tei jee.lté .... é!. 

Geró eivtár<> úimu1 lása rá· 
•rány1'1a a fényszóró.! a va!-u! 
lerüle!én mutatkozó h'bákra és 
h:án)os:;i:gokra. de egyben meg. 
mutatj3 azt is, hoITT, melyek ,o
•onköYélkező fe:.ada la'nk a vas:i t 
terü:e,én ahhoz, hogy ezeket • 
h,bákat a népgazda;�g }alára 
kikü,,.zöl>ü:jük. 

B,zt,i,it;inun•k ke:R é,i tervünk 
s'kfie, t,e,iejezb.e me!'dt a ,•ma, 
zökkeltömemes. . zerveze,-t átme· 
11etet 1 953-ra. Gerő e:v1árs e> 
moodolla. hogy �l i pari terme
lés 16 száz.i 'éklva! emekedik 
195:3 ban. Ez bZ 'n le m3'l'a he· 
l)<'ll br.:-Z<° • Elmondja minden 

,l\ 6 �. , [ is}' d4 Jp •i 
t<>rme:é,; i yen mértéku en cke
dése hasonlóan mag-ds szá�lí-tási 
fela da,ok mego dását követel i 
-tö:iin:,. Ozeme:nk, YáI:l>alata'nk. 
pár\· és tömegszervezete:nk, a 
\'asúl1 Föoszlály és az egyes 
igazgal,,ságok funkcionáriU<-ai
lul, müsza;,.i érte.lmi<égün-ktöl az 
edd,g'nf<I is nagyobb eröfe·zí
�é:,t, szemi'lel tséget, fe-gyelme
z.e:it mun,át követe,. 

Azt je:enP. hogy az edd,g:né! 
's jobban kei'. a vasút dolgozói
nak a hibák felszámo'á,ára tö
rei;.edn;e. Meg kel l  javítani a 
munka m'nö..égel, a veze:á.t. 

,r4 mu11kaucr.,,eny itt-ott azért 
is akadozik - moodotra Geró 
elvtár.; -, mert kimo11dottuk 
ugya11. hogy a mun/urJerseny 
gazdája tegyen a szakszervezet. 
de a swksznvf'zet a m1m.Ju,ver
seny gazdúiának .szerepét még 
csak kísmér1ékben. hiányosaJ1 
tölti b'!, pár1szervezl"lei11_� egy 
része pedig úgy gondolja, ha a 
mwi-ka-Jeroc11y gazdája a szak
szernezel, akkor a pártszeroezet 
nem fele/ a munkaversenyért, 
nem ke't irányilan'a a munka
�ersenyt. Ez természetesen tel
jesen he'ytelen. " 

Harcolnunk kel l !ehái náhr:ik, 
a vac,Úl 1t-rü:e!én ·s a• munk.a• 
verseny el bürokratizá'. ása el len. 
Szé'e; 'tömegv.-rsennyé ell tenni 
a ,,2000 tonnás", az „500 ki'o
mé:eres", a Gazda-, a Róder·, 
a Deák-mozga ima t és fel kei 1 
eme'.ni az őszi versenvoon é'en
járók sz ntjére az elmaradók.a!. 

A \•asúlüzem !erü1etén min-
den téren a legszigorúbb 

takarékos,;ágot kel l megvalósí
laní é, meg kel l „züntelni a be
ruházáosoknál még ma i, tapasz
talható szervezetlenséget, az 
any-agfe'.ha ·zná'.ás terén mutat
kozó pazar:.ist. Fokmo!tan har· 
co;ni h-fi1

·( a gondat .ans.ág- e:!en 
és az önkö!t,;.;g me[fele!ő csök
ke,ntéséYel arra ke:J töreked· 

k,b-, a könn\'ű kezelő- és a te
hervonatok rÍ1enetrendsrerü köz
:eked,etésévei népgazda.;.águ,n. 
kat erősítjük, emelet! 1v·tejl esz1. 
jük az „500 kiloméleres"-moz
gal mai, el&egítjük az utazási 
<>�besóég növe:ését, a kocsifor
duló le,zoritását. Ezzel <> íor
gaimi zakszo'.gá.a-t e!ümozdítja 
a társs,olgá:,atok munkáját, ki· 
kii�zöböll a közöt.ttik lévő á'
l andó súr' jdá�i íelü!e:et, a »ovi
n'zmusl. A m<'netrendszerű köz· lekedés al apíe. !éle ekoént meg 
ke'.1 kö1 ete:ni a to:a'á,;ok. a ko
csik �á:.Jiuí ,.;nak é� kihúzá.,á
na k jó megszervezé�t. az ;par
vágányo'< graLkonszeríi kbzol
gálá,.;1_ i\leg 1-.e'l szüntetni a 
vonat- fu gépácsorgásokat, a jel · 
zöknél való k !artást a l egk'.
,,cbb rn�rtékre ke:I csökkenten'. 
El engedhete!en ilt a jó po,:Hai 
fe-ivf �úg-o�ító munka és a munka· 
iegye:em meg:,z· lárdit:.isa, hogy 
a ke,ell Yon,ito�at í-mét vis,-za 
tudjuk tere'.ni munkaidejükbe: 
most té'en különö,,en indoko'i e 
feladatok rnaradék,WJlan  el l'ég-
zé<;,e. 

A
z „500 kilomé'eres''-moz-
galrnat egyhe\ybe,1 lopo

g-ásából c�o:1k úgy tudjuk ki!en· 
d iteni. ha cli.h� a• forgalmi és 
;:ere,ked('!'.rni szol gálat dön!öen 
=javítja munkáját. Els.Jc-Or
ban U }1in men trend �. 
amtciyben ldiet „500 kilométe
res" vonatokat v;mti. J:.s olyan 
·zá : l itá.s ervezé,; is kel: ,  a.me:y 
alkal mas arra, hogy rnegielelö 
menelre,nd készüi1jön a mozga· 
lom részére: ez pedig a kereske
delmi és a forga!mi srol.gá:art 
fel.adata. Ezrei a segítséggel a 
vomaiási szolgá,at már „ietjes 
gözzel" tudja vinni aiz „500 küo
méieres "·mozgalmat. 

A vontal.:i i <.2olgálat a fe!ve
(ett f<J'.adatokat C63k úgy tudja 
telj65íleni, ha a mozdonyo'I, fütő
ház:i karbantartását javílja, ki· 
:::zé�e:s.íti a • 'azarova•mozgaJmat 
és a mozdonyszemé:yzet bZak
képzett.ségénck és politika.i ön
!udatán<>k további eme!éséva 
w.ztositja a, mene(időtú:-lépések 
kiküszöbö ését. Ez egyik része 
annak a lörekvés.11"k. hogy meg
va:ósilsuk a menetrendszerinli 
:.,,jz:ekedés(. 

A kereskedelmi szak6zolgá!11t
nak arra kcll törekednie, hogy 
meggyor&ít�a a ikoc.sik be· é,;, ki
rakodását b jól megszervezze a 
munkaszüneti, valiamint az éJ
jel i be- és kirakásokat, megja
v,1sa a koc.,-ikiiiasználás mérvét. 

Mindeni cl ke:,J kövemi a terv
fegye,met é� munkaíegye!met 
s<'rtö dol,gozók ke :ő le v,Lágosi· 
tásá□ keresz.tül a va:-út munka
jlinak  megjavit.ására, a,z egész 
népg3zdasági terv segitoésére. 

G erö elvtárs hangwl yoz:.a, 
hogy a harmadilc tervév 

,ikeres befejezése éo a 1ö1-öévi 
erv végre.iajt,ba nagy próba 

,1é áil!itja a szakvezetőket, párt
funkcionáriusokat egyaránt. Ez 
annyít jelent. hogy még tevékie
'lyebben ke·i közreműködni a 
müsrnki 6zervezési intézked.Ssi 
tervek lare.ioú„ában, még jobb 
szer1ezet!$égre, még a:�posabb 
va,úti szaktudá-ra, még 1obb 
itrvszerüségre les� szübég. 

nünk, hogv gazdaság<l6an, ol - A vasutas do!gozók a- decem-
C6Ón szá!l ítsunk. ber 2 1 -i vállaiású tú te: jesí1é-

M'k azok a teffldiik, amelyek- �évei . a párt útmutatásának 
kel kéoe�ek \'agyunk arra, hogy végrehajl,í5ával, hibáik febzá
pártunk Közpvnti \'ezetöségének molásáYai, az őszi és tél i forg"· 
útmuLatá át fe·haszná'.juk a l om sikeres lebonyo'.füícsáva•I le-

vasúti munka megjavítására? szik magukévá a párt útmulat:i-
A forgalmi s1.o'.1;á ' alnak rá _ át tés veszik ki részük�! nép· 

keM lérn'e a menetrendszerű gazdaságunk fejle:,zlésének harci 
közlekedésre. A szemé1y-, mun· iciadataiból. 

Dolgozóink a december 21 -i vá llalások túlteljesítésével küzdenek 
az évi terv túlte ljesítéséért és elökészíti k a ·sírna, szervezett 

átmenetet 1 953-ra 
Amint telnek az évek, úgy nó, erósödik mélyilL aza szeretet, 

a,me ly a magyar dcfgozóluu Sz.tálin. etut�s. a haladó emberi
;ég nagy ta11itója, a béketábor bölcs uezetóje irán! eltölti. Erről 
tanúskodik az o minden eddigi! felülmúló le/Jlesedés, amellyel 
dvlgozóink készülnek az idei december 21-re, Sztálin e/utárs 73. 
születésnapjára. Az idei születésnap is újabb hatalmas erejű te11-
di.töje a szocialista termelésnek, a Magyar Nepköztá,saság ötéves 
terve döntő harmadik, esztendeje sikeres befejezésének. 

December 20-30-a között osztják ki 
az 'őszi verseny élenjárói között a jutalmakat 

Az őszi ven;,enyt decffllber vasutas dolg'OZÓ bü zkélkedhe· 
21 -re befejezzük, A �ersenyben tik majd a „1(1váló vai;utas'' � 
élenjárókat december 20-30-a „Erdeme!> vasuta6" kitüntetéssel 
között ünnepélyes keretek kö- amelyeket záróünnepségen nyúj
zött jutalmazzák meg. A szo- tanak át a vasúti munka hösei
ká.sos pérujutalmon kívül sok nek. 

Szentes versenykihív ása a lcét 6r6n beluli 
kocsibeá llíf6sért 

Szentes állomlis dolqozói a k 6vetkezó -.-senyfelhívá&t bocú
tották ki; 

ötéves tervUnk harmadik é'lének sikeres tetjult6séér1 folyó 
harc döntó naoJaiban vaqyu.nk. Ml vasutas dolqozók, a ránk háruló 
feladatokat csak úqy tudJuk telJesíteni. ha maradéktalanul vé(Jre. 
haltíuk az OrszáQos VasUtUzem1 Ertekezlet határozatait. Itt kötele. 
zettséaet váttaltunk a kocstforduló 3, 1-3-5 napra való !eszorltá.sára. 
A kocsifordu!ó leszorltásanak eqylk f6 tényezője_ a koc:slbeállltások 
avors efvéQzése. Mi. Szentes állomás kocsirendez61 és tolat4svezetöl. Sitérezve azt 41 hatatrnas feladatot. amely ezen a téren re,nk vár, 
elhatároztuk. t,oqy mozoalmat lndltunk a két ónln be!OII kocslbe
állltások é�dekében. 

Ezt a moz.c,almunkat. amelyet november 15-én tnditottunk meq ec:avmasközti versenyben. sz.eretnénk kite('Jeszteni, ez&-t versenyre 
hlvluk a szeoedi iOUClatósilQ 6s az orszáQ valamennyi kocairendezil 

,l,rla6dtü. 
Mozoalmunk slkw-• ..-.tekében fokozottabban alkalmazzuk a tellett szovlet tolatást és beállltási módszereket, tapasztalatokat. Blzw,k abban. ho0v mOZoQalmunk sikeresen seoH: bennünket abb;,n a fontos munkában. amely ránk vtr. sikeresen seqJt el6re a Rákosi elvtársnak tett vállalá�unlc tetJesllésében 6s abban a fOQadalmunk. ban hoov Wl lervQnket december 21-re. Sztá!in e!vtilrs s.zQ!eté,._ napll.ra befe(e:z.zük. 

Domb6v6r allomas dolgozói vonatlorgalmi, 
elegytovábbítási, gurítási és sz6llít6si tervUk 

december 20-i befejezéséért 
Dem búvár �! lomás dolgozói 

lllilnkaértekezleten elhatározták, 
hogy az elsök között csatlakoz
.1ak a Szabad Nép 1952 n0vem· 
ber 20-i számában megjelent 
felhiváshoz, hogy Sztálin elv
társ 73. 62.Ü.:etésnapj.át méltó 
módon megürmepelliessék. Ezért 
vál lalták, hogy 1952. évi von at. 
forgalmi, elegytovábbítási, gurí· 
lási és 6'Zállitásí tervüket de. 
cember 20-ig befejezik. Ennek 
érdekében vonatforga 1mi tervii,k 
teljesítését 1 02 -százalékról 1 04 
százalékra, elegytová1Jbílási ter-

vüket 107. l ·röl 1 1 0-re gurítási 
tervük teljesítését ' 10-2.8-rói 
1 05-re, szállítási tervük teljesí
tését 97-ről 1 02 sxá!zalékra 
emelik. 

Dombóvár á l 'omáso,1 jó pél
dával jár elől Endrődi Jáncs és 
Ben.cze János vonatkísérő bri. 
gádvezető. Endrődi és Bencze 
a bécsi Békevilágkongressru6 tiszteletére párosversenyre hív
ták ki egymást. Versenyiilk.nek 
úgy b!zt<\S<flottak nyiJvá 10Ssá·  
got, hogy poggyászk0e<,ijukra 
verSilllyláblát szereltek fel, erre 
kiírják az elért eredményekel 

Békéscsaba állomás dolgozói határidő előtt 
valórav6ltják R6kosi elvtársnak tett fogadalmukat 
Békéscsaba. állomás dolgozói netrendszeri indítisát 42-röl 70-Sztálin elvtárs születésnapja re, a tehervonatok terhelését tiszle'.etére R.á.kosí elvtársnak 1 13-ról 1 15-re, a 1.:ocsit.artózkotett fogadalom túlteljesítéésével dá:st 103-ról 1 05-re, az ele=to. évi tervüket december 21 he- "' 

lyett decembe- 18.ra befejezik. váb�tás,t I O�-rót l 1 0"1'C, a tröz: 
Ezért vá:11� tik, hogy vonatfor- �ast __ I Ol·ro_l !05-re, a ral<odá.s1 
galmi tervüket 101 százalékról ido esökl<enteset 106 százalék-
104 sz:ázalékra, a személyvona- ró: 1 08 szá?,aJékra, a l<0csiki
t� menetrendszeri indítását 86- 1 használ•ást 1 1 .2 tonnáról 1 1 ,8 
rol 1 00-ra, a tehervonatok me- tonnára teljesítik. 

A műszaki vezetők _p6rosversenye valamennyi dolgozó 
versenyévé szélesült 

,,Eqyszersmindenkorra szUn. tess0nk meq minden felesl•�es 
anyaq- és munk�fe'hasznát•st, 
valamint pénzkladá.st és rendsze,.. 
resen biztos(tsuk a termelés ön. 
költséqesökkentésl feladatának 
tel!esítéS,t és túltelJesilését. 1� 

MatenkcrJ elulársnak a SZJOO
jet1mió Kommunista Partja XIX. 
Kunéessiusán elmon.iu,tt be
szédébe,{ kiralfO.dott ezzel az 
ú!ézettel világította meg Gerő 

Ernő elvtárs, a Központi Veze
tőség ülésén, melyek azok a 
feladatok, amelyek a magyar 
dolf[ozókra is várnak a tah)ré
kossM terén. . 
- A Gerő elvtárs állal megadott 

takarékossági. szempontok fi
gyef.embevéle/éve/ Dankai Jó
zsef, a debreceni fűtőház uezetö 
mérnöke t•ersen1re hiula Szi
lágyi Imrét, a sz,o!noki füfiíhát 
.,iezefő mémöl&!t. A verseny fő 

pontja: a tertJhe.t képest Alit 
szá.u,/ékos sZénmegiakaritás, 
továbbá a vonlatás.i miihely 
anyag. és bérfwltségének Öl 
százalékos csökk:en.tése. DankaL 
József e/vfars uál[a,lia: úgy 
szervezi meg a Rőder-mazgal• 
mat a fütólzázban, hogy minden 
dolgozó teljesíteni tudja nor
máját, megszi/á•dtt;a a munka
fegyelmet úgy, hogy sem ;ga· 
;,olat/an. táoolmaradás, sem ké
sé� nem fordul eló. 1l verseny 
pontjai között szerepel az é.Jl 
leru h.atáridőelötti ie!jesilése is. 

Dan.li.'a; elvtárs megbeszélte a 
párosversen.ykihiuást a pári· 
szerveZJeltel, a fíi1őházfónökkel 
é.s a legkivá!óbb fizikai manká
sokkal. A milszaki oezetók uer. 
sen.yét •övidesen a két f űlÖluiz 
pároscersenyfelhívása köuette. 
A párooverseny fellendilecte a 
debreceni füiőház dolgo;,á;n,ak 
munkateljesítményét. !gy pél· 
dáu.l Balogh János mozdony
vezető hat, Márai Lá,,;z/ó és 
Dudás Béla öt·öt túlsúlyos 110-
natot touábbitott. A rrundony• 
futój(l!)ilást gyorsan és ponio
san végzik a fiókműlte!yí dalgo. 
zók. Eze11 a munkán Jenei lm· 

re esztergályos 168, Somi Ká
ro/11 Lakatos 153, Mónus !stváta 
� 172 százaiékOI ért el. 

GJ.L GYORGY 
tudósító 

600 kocsi terven felUI 
december 21-re 

A Hámán Kató fűtőház koc;si
javító műhelye december- 3-án 
részlete1ven is befejezte 1 952. 
évi tervét. A rnühely önludatos 
dolgozói nem p ihennek babér
jaikon, hanem megfogadva Geró 
elvtár:;nak a Közpcnli Vezetőség 
ü lésén mo,1dott be6zédét, arra 
törekszenek hogy -termelékeny
ségüket emeljék és jó :á!tmenetet 
teremtsenek az ötéves terv ne· 
gyedik évéhez. Ezért elhatároz
ták, hogy Sztálin. elvtár� szüle
!é$narpjára fon·en felül 600 
k0.csi megjavítását vál'aljá'k. 

A Szolnoki J6rm'iíjavító ÜV 
dolgozói megfogadt6k 

Gerő elvt6rs útmutatá.<6t 
A Szolnoki Jármüjaviló UV 

dolgozói vállalták, hogy okt.;. 
ber 29-re befejezett évi tervú1.et 
december 21 tiszte:etére 1 8  s.zi. 
zalékkal túlteljesfük. Ennek ér
dekében. Gerő elvtársnak a Köz
pooti Vezetőség ülésén mondott 
beszédében adott útmutatásait 
szem elött tartva, vállaltál< hogy 
az előírt terme�enységet 100 
százalék063ll teljesítik. ' Vállal
ták, hogy az eddig el-ért 5.1 szá
Zllllél<os önköltségcsökkenMst az 
év hátralevő rés.zéoen is elérik 
és a. jövö év kezdetére is biz
tosíi'ják Az ócska anyag fel
használását az eddiginél is fo
kozottabb mértékben szorgalmaz,ják. 

Tapolca állomás dolgozói 
túlsúlyfov6bbít6si tervUlc 

túl teljesítéséért 
Tapolca állomás forgalmi 

dD/gozói écli fúlsri(11továt,bitái.$t 
tervüket november 30-á,i td/e. sítették. Teljesitésüket továhb
fejteszlve vállatlák, hogy de
cember 21 tiszt_elerére eoi ler
vü,/Jet öt száza/i.Ual t,Utelje� 
tik. 

ÉLJEN A NÉPEK BÉCSI BÉKEKONGRESSZUSA! 
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Utasszámlálás 
a MÁV személyszállító wanatain 

A munkafegyelem megs.zilárditá,sa, a szocialista munkafegyelem megteremtése a szocializmus épitesének egyik i,egdön
több kérdése. Különös jelentősége van a munk,afegye/emnek a 
11�úton, afi(JJ emberéletek százai, a népoogyo,, milliós értekei 
fuggnek a fegyelmezett munkáMJ. Sok baj van még a vasúton 
a nu,nka,fegyelernmel. Baj van azonban. a fegyelmeze.sset is. 
Most ezt vegyük vizsgála>i alá. Vajjon túbsok büntetést szabnak-,e 
ki a s.w.lgálat; vezet&kl, vagy f-alán túl keveset? Nem a mennyi
séggel van a baj, hanem a minőséggel. NézZÜk csak. 

helyére, elszakad családi ától, el
ikeseredik, új helyén bomlasztja 
a munkafegyel net. Más eset is 
előfordul az ilyeu átlre!yezetiel. 
Arr,a gondol: nyugodtan űzhet• 
kisd� játékait, 1egfeljebb más
hova helyezik. Van erre is 
példa: Sárvölgyi Sára, a Keleti 
pénztár!őnökséjrnél dolgozott és 
1400 forint hiánya mutatkozott. 
Termés-zetese.1 tagadta, hogy 
hozzányult a pénzhez, s,zámo· 
l ási hibára hi,yatkozott. Athe
ly,ezook, Rákos.palota·Ujpestre. 
Olt i&mét hiánya volt, ez.úttal 
már 1 625 forint. Megin.l arra 
hivatkozik, hogy ő nem nyult a 
pénmez, a hiányt valami lyen 
számtani hiba okozza. Arra 
gondo1 ; leg!elje-bb áithelyezik 
máshova, ahol eruttal már •íla
gyobb lesz a hi ánya, és alkkor 
ismét mregússza áthelyezéssel. 
Meg kell szüntetni ezt a hely
telen gy•a•korlatot. Minden szol
gálati fónö!Qnek lehetősége van 
arra, hogy áthelyezés nélkü1 is 
!egyeimezze a fegyelem L.uítóii. 

1952. évi december hó 1 l-t61 
18-iq bezárólaq - 7 napon át -
vonaLainkon közlekedő valamennyi személyszállító vonaton 
utuszámlálást rendelünk el. Az 
utasszámlálást qyakoratban úqy 
�������"r.71Uk

h
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számlálólap kitöltésére. 
Az uta55zámlálólappal az utasokat menetJeqyO.k meqvá-ltásakor a 

penztárosnak. vaqy� ha a jeqy
pénztárt nem veszik lqénybe, a 
kapusnak kell ellátni. Ha az utas 
a vonatba történt beszállás előtt 
utasszámlálólapot nem kap, ezt a 
h14nyt a vonatban a Jeqyvlzsqáló 
ka.lauznak kell pótolni. 

A „Railway Review" no,.,em. 
ber 28·i s2ámában olvastuk 

A legutóbbi emelés folytán az 
angol vasutakc-n a viteldíjak 75 
�záza,lékkal magasabbak Lo,n. 
donban, és 90 százalékkal az 
eg-ész ország,ban. a háború előt
tieknél.. 

tolt beszámoló, ahol Máté Sán
, dor e!V't.á1'S a &z.a,kszerve1Je[ ter
melési osztályának vezetője szá
mol t be németorszá,gi lapaszta· 
latairól. 

Szabott árak 

A szé!lresf-ehérvári á1Iomáslő
n6k havon,ta átlagosan 1 00 da
�a4> 5 fonatos pénz.bírságot mér 
ki a:wkra, akik nem vesznek 
részt a lrotele'LÖ szakmai ckta
-táson. Bgy hiányzás - 5 forinL 
Akárh.á111yszor, hiányzik az i l lető, 
ez a2l öSszeg nem változik. Sza
bott árak vannak Székesf,eoér. 
várott. 

Nemcsaoo Székesfehérvárott 
van,,aK szabott árak. A Buda
pe·t-Nyugati rakodási főnök
sógu,€1 szintén egységoortették a 
bü,n letésielkleL .Aiki a bün.tetési 
jegyzökön;yvet nézi, f<Urcsa ta
p aszialatqt sz.erez. Ezt látja: 
Tar Imre egy nap mulasztás, 10 
forint bii.ruetés. Kálm,ín, István 
m!ák' két ,,,apot volt i ga7X>lalla
nu1 ! á'io!. Ehhez mérten bün
tetése 20 lorinl Bársony János 
6 nap.i,g felé sem menit a z  ál·lo
másnaik. Megbünlet-ték 60 fo
ri,n<tra. Buzgó Vince 10 •aapol 
h i·ányzolt, nem nehéz ezelrután 
�ital áln� mennyire büntették, 
n,yilván sz.íiz fori,aüa . , . 

Az igazsagtalan büntetés 

Szolndk álkpná,sfónöke Ha
raszti Ferene, ,.Gézának''; ,,Pis
tinek", hLacinakH, ;,Jóskának" 
szólítja a do1

gozókal Viszcnt 
szórja, a bü ntetéseket. !gy nyi
lalko-zik „Engem is büntetniak., 

én is büatetek." Bizony elólor
dul a nagy büntetés,zuhata,g. 
ban., hogy i.gazságtalanu,J sóz 
valakinel. a nyakába péaz.bírsá
got. I lyesminek nem szabad 
előfordulnia. Az igazságt.alan 
!)ünt etés joggal keseríti el a 
dolgozót, munkakedvét szegi. 
Nem helyes azonban az sem, 
hogy a,z SZB-elnök. Mijiá[yi 
Sándor, sziate kivétel nél,kül 
szárnyai a·lá  veszi a megbűn· 
letteket, ja ,s:sza ,a „jó fiút", se
milyen büntetés .jog<'ISSá,gát nem 
isme�i el. 

A helyes gyakorlat 

Nem bratyizi.k a dolgozxíkkal 
a győri állcmásfönök és nem is 
szórj ai ,a büntetéseket, mégis fe
gyelem van az állomáson. Ho. 
gyan csiaálja? Ott van a dol
gozók <között, jó példát mutat. 
elbeszélget a dolgozóval, meg
magyarázza, hogy milyen helv
lelenül járt el, nevel i  beoszfot
lait s ha nem fog a jó s.zó 
büntet. 

Az athelyezés 

A léle!Qtelen büntetések egyik 
vállfaja az áthelyez.és. Az át
helyezési büntetésnél a, szolgá. 
lati főnököt az a cél vezérli. 
hogy mielöbb megsz,abaooljon a 
fegyelmezetlea d0lgozótól. Az 
áthelyezett elkerül új s,roJgálati 

Mit kell lenni ? 

Os-szegezve: s,zolgálati fónö· 
kein-knek a Fegyelmi Szabály
zat s.zellemében kell legye!· 
mezoi a dolg<)ióka1> a1aposan 
mérlegeljék az elköveteU hibá
kat és .a6zerint szabjálk ki a 
bün1etésekel Minden egyes 
esellben besvél,gesse.n,k el a dol -
1;rozóval, mielőtt a büntetést lci· 
szabják, nehogy i,gazsá,glala ílul 
büntessenek. A büntetéseknek 
mindenkor legyen meg a ne. 
velónatása, hogy a dolgozók át
érezzék: he1y<!ele,1ül cseleked· 
telk,, ártottak népgazdaságunik
na,k é,s jogos,a,n éri őket a fe
gyel mezés. 

A meqfele16en kitöltött utas
számlálólapokat JeQvvtzsqálatkor 
a kalauznak kell összeqyüjtenJ és a vonat véqá-1 lomásán a vonat
vezetőnek átadni. Ha az. utasok
tól az utasszámlátólapot a Jeqy. 
vizsqál6 ka�auz a vonatban nem 
vette volna át, ez esetben a 
pályaudvar elhaqyásakor a Ica. 
pusnak kell átvenni és összeqyQJ„ 
teni. Az állomásnak az utas. 
számlálólapokat a MAV Statisztikai Hivatalba kell beküldeni. 

Az utasszámlálás pontos elveq„ 
zéséhez fontos l!>rdek filz6dlk, 
ezért felhívjuk az érdekelt dol.qozóka.t. hoqy szervezzék meq az 
utasszámlálás pontos és lelkiismeretes véqrehaJtását, az uta-
soknak adják meq a szOkséqes 
felvt láqosftást. mert csak Ily 
módon btztosithatJuk az utas
számlálás eredményesséqét. 

A MAGVAR ALLAMVASUTAK 
VEZÉRIGAZGATOSAGA 

Ures faliújságtábla 
- nem mozgósít 

Az 'Északi Járműjruvlt6 fÖ
bejárafa előtit ha,taflma1S fali· 
újságtábla, rajt a a leli rat; 
.,MRSZ MAY repülőszerveze1, 
Budapest, Thököly-í1t 1 4." 

A táb!a iközepen kis gépelt 
cédula; ,.A l<épeken azokat „ 

fia,ta.Jokat láthatjátok, aíkik már 
repülőkiképzésben részesü1tek." 

* 

fllelékes ango1 hivatalos kö-
rök emlí'lésre sem méltatták a 
közelmultban történt délafrikai 
na,gy vasúti s.zerencsét lenséget, 
mert csak szinesb5rüek estek ál· 
dozatul. A délafrikai va5uta
k()ll külön kocsikban utaznak 
az európai fehérek és külön a 
szines,bőrűek. Az utóbbiak a ki. 
must.ráll, ócska, régi fa:kocsik,a t  
k•apjá,k, amelyeket közvet1enül 
a mozdony ulán akasztanak 

A. viteldíj azonban egyforma 
a fehérbőríí és színesbőrű re-

* 

* 

A LA „TR:IBUNE DES CHE-
MINOTS" című francia va6utas újságból vettük az alábbi híre· kel; 

A ,.,_asúl�zg,atóság fiókjaiool egyma.s utan kerü:nek elő azok 
a, tervek, amelyek egész vasútvonalak 'iagy az egyes szakaszok forgalmának megszünleté· sét j,av-aOO:j,á.k. Annak érdeké
ben. hogy ai va.súli,g-azg-a,tóság- e 
destrukiív munkáját elismer
tesse a közvélemén.nyel - a 
legküllönbözőbb ürügyek,et és k'
búvókat keresi. A franciai vasu
tasok azonba,n el vannak szánva 
a-rra, hogy a kcióegységgel har· 
colnak nyornorbadöntésük el• 
len. 

A cseh és német vasutasok a * 

vonalkésések kiküszöbölése ér- Az egyre erősebben érezhető 
dekében versenyre léptek egy- gazdasági válságról ír az an· 
mássa'. gol vasutas u•ság és elmondja, 

* hogy előreláthatólag számos el-A. S'iájci vasutasokat beoltják bocsátásra vezet ez majd az tbc ellen. angol vasutaknál. Az e/bocsá· 
* tás réme ott i!,l valamennyi 

'Nyugat.Németorswgl:Jan a szakszolgálati dolgozó feje fe-
multhéten az elbocsv':N.ott vasuta- lett. 
sok között munkanélkülieket to- * 
boroztak és Adenauer határ· MINT A NACI IDOKBEN . . .  rendőrsége szemeláttára a fran- A vasúti,goazgatóság- egyes szerci.ák kicsempészték őket a:Z or· vei meglilÍottá:k ai dolgozóknak, szágból idegenlégiójuk számá- hogy szol gálati idejük alatt a ra. Ez is élénk k'épet fest az 
imperialisták „erkölcséről". CGT jelvényét viseljék. Mint• 

* hogy francia haladó intézmény-

A székesfehérvár-tapolcai vonalon 

A cédula körül látható, hogy 
vailamikor lehettek k<épek a, táb
lán; he!yükön nem fakult 1d a 
fe,;,ték. 

Az ilyen tábla rosszabb, mint· 
ha é1etjelt sem adna magáró-1 a 

vasula1S repülő szer,.,ezel. Ez a 
táblai azt muta,!ja: valamikor, 
egy-két éwel ezelőtt hívták re
pü'.ni a 'iasutas fiatalokat. Most 
azonban nem törődnek a repülő
sporlta,1 az üzemben. • � 

A nemzetközi kapcsolatok el • ről van szó, a náci i<lélkre em
lJllélyílését szolgá11.a. a magyar iékeztelő intézkedés a legna
vasut�sok szakszervezet

': köz· 1 l!"l'obb mértékben �rti az al
pon!Jaban december 4-en tar- kotmányos szokásokat. 

� Q 'ill. �!/ � 
Finom, fehér fátyol a.liatt pi

hernrrek ai fö!-dek. Szép, hanguilta · 
tos l!á·lvá.ny ez a végite,len hótai
'karó, de a lellüismeretes '{as,. 
utas má6 szemmel né'zl ·a tá'.j h,a. 
V81S fohérs-égét; figyelmeztetőt 
lá,t be>nne, hogy 81 tél bizony 
megérkezett, s bárme'.yik nap 
e4őre nem l:á1ott akadá•lyokat 
gördíthet vonataink útjába. 

A jó 'iasuta&t nem is érjk ké
sZliilett'.enül a tél meglepe<lései. 
J\lt, Székes.fehérváron, ahonnan 
a Dunán1úl szíV'ébe, hóiúvárok
tól veszéllyeztett tája:k felé fut
nak a 'iOOala,k, !el1kés:z;üUek a 
téH „meglepetések" elháritásárm 

Az osztá1lymérnökségen Szom-
1:Jaih.y Sándor osztálymémök tá 
fékoz;t.att a .teli forgalom biztosí
tásáróll. 

- Az előző felek tapaszta/a,. 
tai alapián megerősítettük a ue• 
szélgeztetett vonal.részelret -
mondja. - A  ,komáromi, bodajki, 
balinkai.. móri, pusiztauámi, hics
kei, nagyigmándi vonalon rész
ben á.:landó, részben, ideiglenes 
hóv-édömüveket építettünk, a 
figyelőörök már mindenütt a he 
lqükón vannak, dolgozóink kü• 
lln oktatásban részesüfek és 
különösen behatóan foglalkoz
tunk azokkal, akikn@k ez lesz a.z 
első felük a vasútnál. 

- De fetkésza/iünk arra is, 
hogy szii.k.s�g esetén segíteni 
tud;uk a különösképpen vesz.é
luezte/(!J)t wpolcai, veszprémi 
is veszprémvarsányi vonalakat. 
Klíma- rendszerű hóekénket ta
va!l11 is több ízben _kölcsönadtuk 
a tapo'.cai, veszprem, von,a,lra. 
E�í�ül szorosabb kapo.so:atot 
épílet/ü.:1k ki a helyi tanácsok• 
kal, amelyek uétllaUak, hog1/ 
mi,.nkaerót biztosítanak a na
gyobb hóakadá!lyok eltakarífü· 
$ára. 

A mozdonyok 

gondosabb 6polása 

A fehérvári fűtőházban Adám 
Ferenc sztahanovi.stai főmoz
donyvezeitő, okrt:a1óli6'Zt,te.l �éztü� 
;neg a fütőhá'l1ban tairtozko�o 
moz.dony,oka!t: a gépeken mar 
mindenütt ot,t va11ma,k a fákflyák. 
a mozdonyokon első pil l_a:nlás!:a 
is látsz:ik, hogy szemelyzetük 
soktk.al gondosabb gépá.polás,;al 
készü'.t fel ,a tél i forgalomrm 

- Mozdonyvezetöinket küJön 
felhfofuk a tapolca-nagy�ani
zsai, valamint a ueszprem
r,eszpremvarsá.n.yi vonalak ve
szélyeztetettségére - mondJfll 
Adám elvtárs. - Mozdonya,n,kaJ 
egész télen műszakilag sokkal 
.,.o,pasabban. ellenőrizzük. 

Tal()asztalatunk, ho.gy S2lékes,. Igien, most, amikor Gerő elv-
fehérvár va�utas dolgozói a pá 4árs a Központi Vezetőség U:<é
Iyafenntartásná•I, a von-tatá.snál sén egyik legfontosabb feladat
és a forgalon ná l  egyar.álnt fel · ként jelölte � _oz átmenet� 
készü,te.tc a té:re. Mint Rakk 1953-ra, 'dfflikor ·/ettin seln sz11-
l(álmán á lfomásfönölmelyettes netelnek nagy bélteépíikezéseink. 
mondotta,: ,,A szakmai oktaf;ás a oo.súti szállításoknál sem siza
megmu>iatt,a g11ak.orl0Jti tenni- bad fennakadásnak lenni. Ha 
va'.óinkiat - a politikai oktatás- mindenütt lelki iismereteseo k<é
nál pedig megtanutruk, milyen 6zülnek fel a téli forgafom zök· 
döntő szerep vár a vasútra té en kenőnélküi1l, balElOO!menites biz. 
is iparunk fejlesztésével, építke- , -tosítá.sárn, a vasút té:en is tel-
zésemkkel kapcsolatban." jesiíterri tud1a feladatait. 

,, • • .  Teqyék eleven való� 
sáqqá, lqazi széles tömeq
versennyé a R6der-.mOZqat
mat! , . • Emeljék, az elma,-a. 
dókat az élenjárók szintjé
re!'' (Gerő Ernő elvtársnak, a 
Központi Vezetóséq ülésén 
tartott beszámolójából.) 

A hala4nn0s műhelycsarnokok 
ezerszeres 'iissZ!hang-,g-al veri•k 
v :is.sza a munkai zaját. A mű
helyekben. a mOZ!donyok, va5úti 
kocsi,k mel !et-t annyi !i a,tal a,r
cot látunk itt a Landler Jenő 
üzemben, mint ta,:án ooho:
másutt. Nézzük meg-, hog-yan 
log-lalkozna.k ezcl;ikel & fiatalok· 
kal, a g-yön,g-ébb teljesítmfoyű 
dolg-ozólokat . - hctg-yan műkö
dik ai Rőder-mozg-alom. 

E.:őször is jegyezzün,k fe'l há
rom fontos a<latot: a Landler 
üzemben 

343 sztahanovista 

dolg-ozik, a sztahanovfs,táJrnak 
minteg-y 30 százaléka vállalta 
fl.,1/Öngébb do[(!ozók patronálását, 
t�át körü llbe1ü:l százan. a 
száz százaükon alu: teljesítő 
dol/l,ozók száma pedi/l, október
ben 209, novemberben 163 volt. 
Mit mutatnak �k az adafok? 
Első.sorban azt. hog-y 

sol<k'll több sziahanovistá-

nak, 
ke!tene 

élenjáró dolgozónak 
törődnie a !iatalol<· 

kaf. 

felszőkött 77·re. De haoon4ó ai 
helyzet a 6-os. és a 7� osztá
,lyon is. 

Azok a sztahanovisták. akiík 
komolyan veszik feladatukat. -
mondták sz.íme eg-yöntetüen 
Kolozsi Arpá<l s2ervezőtibkár, 
Székel!! Györg-y bér- és norma;
!elelős és Farkas L'líszló !&mér
nök. - a•ki'k lelki ismeretesen 
fdg-ial·koznak dolg-ozó társa,i,k
kal, szét, eredményeket érnek el. 
Vilmányi, Opra, Pálinkás. Ba· 
kos, Eszlergál_11os, Szabó Mföály. 
Nagy János. Závodni, Sándor, 
Demén_q és Szilveszter elvtár
saik tanítványai közül nem eg-y 
már a sztahanovista szint felé 
közeledik. 

Azonban a 163 elmara-dó dol· 
g-ozó még- ig.�n ook. A sztaha
novista dolg-ozóknak be kell 
látniok, hdg-y az üzem béra.Ja'l)· 
túllépése a,z ő · hibájuk is. hiszen 
nem lenne szükséi;r annyi túl· 
órára, ha minden doJg-07.Ó ma
gasabb teljesítmén\'t tudna 
:ny<Uilani. 

„Következetesen me,r kell 
valósitani a minisztertanács 
haibározatát a túlóráztatáis 

korlátozásáról" 

- mondotta Gerő elvtárs, a 
Központi Vezetősé/l, ülésén. A 

ta,karékossá,g-_ a termelés növe-
1-ése terén Í4Zen jelentős e Rő
der-mozg-a.Jom 6zerei:>e. Ha acz 

S5t, ha közelebbről nézzük üz ... mi bizottság-. ai műhelybi-
meg 81 kérdést, azt is l átnunk wttságok több g-onddt !ordíta
kell, hogy a patronálás! vállalt nána'k a mozg-alom k'terjeszté
sztahanovisták · tóbbséfle nem 5ére, a Landler üzem könnyeb-. 
veszi komol!lan vátalását. A 

ben és előb!, teljesítené é'ii ler-8-as. g-yártási dsztályban pél-
dánJI szei>te.mberben a 80-1 00  vét. s köooye,bj) lenne az átme-
százalék közölt tel jesítők száma ne! biztosítá&,a jövő tervévü�-
42 volt, ez a szám októberben re. 

Ha, már a, Magyar Repulo 
Szöve16ég helyi szervezete meg
te1edkezett erről . a tábláról, fog
!alkoil\atnai vete \i.z Északi Jár
műjavító DJSZ szervezete. El
végre a, DlSZ vállalta a, Mag-yar 
Repülő Szövetség patroná1ását. 

Márciusban rendezik 

a Ill. Országos Újító Kiállítást 
Hairma,d,szor rendezi meg jövö 

év márciusában az Országos 
Tcnlá'.mányi Hivatal az országos 
újító kiállítást. A harmadik or
szágos újító kiállítás március 
28-tól május 3-i g bemutatja fej 
lődő újítómozga,lmunk legújabb 
eredményeit. A kiiíl lítás e'.sőoor• 
ban a, műszaki fejlesztési tervek 
végrehaijlását tartja ma.jd szem 
előtt ezért f6 feladata lesz, hogy 
bem�tassa,: hogyan segíti ai mü· 
szaki értelmisée-. a tudósok. a 
kutatók mun'kájai a termel ésben 
dolE!'Ozókat. A kiál l ításon mélotó 
helyet ka,pnak a 'iasutas dolgo
zók legjelentősebb újításati is. 

�-u,:u-i:,,!A� 
CSERNOMORGVi,:1: l rá'1yetvek 

vasútvonalak t,ervez;éséhez. 
A s:z:erz6 a masza..kl és qazda

sáqi meqfonto'ások alapján meq„ 
állapítja azokat az irányelveket9 
amelyeket elsősorban az állam� 
érdekek szém előtt tartása mel
let: irányadónak kell tekinteni, 
új vasútvonalak és azok tartozié>
kalnak, berendezéseinek megter
vezésénél és épitésénét. A tanul
mány kiterjed a vasúttervezés 
minden elemére, amely befolyá
solhatja az Uzemt teljes[ mények 
és az Qzeml költséqek alakulá
sát. 232 oldal. Ara fűzve 20 forint. 

KOPASZ KAROLY: A qc5zmo%
donv fúvócsöves fUstszfvó beren
dez,é;sének vizsq,álata és számitásl 
módszerei, 

A Vasúti Tudományos Kutató 
Intézet kiadványai sorában meq
Jelent tanulmány kritikai meq
Jeqyzésekkel ismer'eti a qózmoz
donyka�án mesterséqes léqhuza
tát létesft6 fúvócsöves füs;szfvó 
berendezés milködését és kUlön
féle hótechnikusok és mérnökök 
részére seqitséqet nyújt ahhoz, 
hoqy a q6zmozdonyok qazdasá
qos5áqának fokozásával sZl'mmeq
takarítást érhessenek el. 84 ol
dal. Ara ,O:,ve 7 forint. 

GULSIN: A haladó vontatá.SI 
normák meqvalósí'ásáért. 

A füzet a Sz álin-dijas ötszáZas 
mozdonyvezető, GULSIN elvtárs 
mun,katapasztalatávat foqlalkozlk, 
amelyet a qiózmozdony karban
tartása, Uzembentartása és a 
mozdonyfO 'és terilfe én szerzett. 

A brosúra a va-sútl vontatást 
szolqálat dolqozót részére ké
szUlt. 49 oldal. Ara filzva 3 fo
rint. 

A méítészalkai vasúfasok levele 

az indiai el lenallókhoz 
Az elmult n.apokhan a máté

sza,Ikai pályafenntartási főnök· 
.ség- IV. szaka.szá, ismertették 
N emzetközi Szövelség-ünk leve· 
lit az .  indiai va,sula'IOk h,:lyze.: 
lével kapcsolabba:n. A dolg-ozók 
g-yűlöletteJ szóltak az indiai 
kormány g-yalázato.s el járásáról 
és eg-yha ng-ú a n kövelelté� hog-y 
az ellenálló V86ulasokait helyez-

zék vi6sza, szüntessék meg a 
vasutasok további elbOC<Sátását. 

U2"yan.akkor ai mátészalkai 
dolg-ozók levélben is ki.fe jezték 
na:ind-Hl¼. ,l,,ormii11yna.J; füla,kozá
sukat, s az üldözött Vasutasok 
Szervezetét biztosít01 lák lef?• 
teljesebb együltérzésük<röl. 

( K.ricsfalusi G yórg.!/ le-Jelezó 
tudósításábél.) 

Tá rsadalombiztosrtásl D_ r;:i), .. .ioJ/1. 
VILÁGKONFEREN CIA,p�· 

A Szakszervezeti Világszö. 
vetseg 1953 márciusában Nem
zetközi Társadalombiztosítási 
Konferenciát rendez Bécsben. A 
konferencia m'!lden dolgozó 
számára fontos nemzetközi ese· 
mény lesz, mert megvilágítja, 
milyen nehéz körülmények kö
zatt élnek és 'iégzik mun:káju· 
kat a kapita l ista és gyarm0ti 
országok dolgozói, de ugyan. 
akkor megmutatja a Swvjet
unió és a nép,1 demokr.atikus or
szágok társadalom biztosítási 
vivmát>yait, ,azt a gondoskodásl 
amelyben a felszabadult orszá. 
goK ,kormány,ai része�ítik a dol
gozókat. 

Csaík néhány példát válasz· 
szun:C ki összehasonl-itásul: 

el betegség miatt, ugyarns 
Amerikában az orvost, kórhá
zat, gyógyszert a dolgozó:-nak 
kell megfizetniök, miután nincs 
betegségi biztos.ítás. 

Milyen más a helyzet ,a béke, 
,a szocializmus építéséook orszá
gaföan. l'\ézzünk néhány beszé
des példát: 

MAGYARORSZA(;ON 1 952-
ben 75 százalékkal többet for
dítottak társadalombiztosítási 
célokra, mint 1951 -ben. Az idén 
lépett letbe az a r�ndelet, 
amely szerin t  a tüdőbajos bete. 
geK egy év helyett két é'iig 
kapnak táppénzt, a hozzátarto
zó� kórházi ápolási idejét kettő
ről három hóoopra emelték fel, 
a mezőgazdasági munkások pe-

BELGIUMBAN nagymérték· dig ugyanolyan juttatásokban 
ben felemelték a dolgozók hoz- részesülnek, mint az ipari mun
zájáru:ását az orvooi költségek. kások. 
hez - ugyanakkor újabb har- LENGYELORSZAGBAN ki-
minc gyógyszer rendelése! terjesztették ,a dolgozók kór. 
megtiltották. házi és szanatóriumi ápolását, 

NYUGAT-NtMETORSZAG. felemelték a tápi,énzsegélyt, '1 
BAN a munKan-élkül1ség el leni dolgozó nők hos.szabb szülési 
biztosítási járulékot emelték fel, sizabadságot :Capnak1 mint eddig. 
de a mutW11!11él•küli segélyt ismét B U LGARIABAN 1945 óta 
leszállították. kétszeresére eme:kedett a kór-

A USZTRALIABAN megszün- h�zi á,gyak száma, legutóbb fel
tették aa: ingyenes kórházi ápo- eme:ték a táppénzsegélyt, or· 
!Mii. vosi rendelők és egészségházak 

FRANCIAORSZAGBAN a ezrei épültek a felszabadulás 
családi pótlék, a szoptatási se- óta. 
gély é6 a táppénz újabb esők- A NEMET DEMOKRA-
kentését tervezi a kormány. TIKUS l(öZTARSASAGBAN 

AMER IKABAN, az impería· egy év alatt 35 ezerrel emelke
üzmus és a háborús uszítás KÖZ- det! a szaootóriumi féröhelyeK 
pon1jában a dolgozók mind �il- ,zárna, növelték a bányászok 
lyosahb helyzetbe kerülnek d szociá1is ju•ttatásail, a bányá. 
vad fegyver:Cezési hajsza miatt szokná! ötvenéves :Corban ál:a. 
Az amerikai „Magyar Jövő" pítolták meg az öregségi kor
című lap megdöbbentő cikket határt. 
közölt arról, hogy az amerikai Néhány kiragadott példa -
cs.aládok milliói nem tudják fi- de mindegyik beszédesen mu
zetni az orvosi és kórházi ,kö:t- latja, milyen jelentős fe:adatok 
ségeKet, a gyógyszereket, több várnak a Nemzetközi Társa.da. 
mint tízmillió család adósodott lombiztosítási Konferenciára. 
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A „Szocialista vasútért" nO
vember 10-t számában a 

Szakvonatl vezet6k mulas�• 
t� és fe elós,séqe az újito
rnozqak>mban" címen megje
lent cikkre az alábbiakban 
válaszolunk: 

A cikk helyesen mutat rá 
az 1/1. E. o.sztálynak az újí
tási ogyek !rányitása és et
lenőrz:é...i:,ie t.ek1ntetélben a vas• 
út :erifetén elvégzendő fel
adatafra, amelyet a minlsz
tertanÁcs az 56/ 1 95 1 .  azámú 
rendeletben határoz meg. Az 
1/1. E. osztálv feladatai közé 
tartozik az újítást Javaslatok 
intézésének eL1enörzése. Az 
el1enörzésl munkát e!őre 
meghatározott ütem terv sze
rin! végzik az oszu.:y dolgo
'E6I. 

Ennek me<!(elelően az úJl
tá.sl osztály az Idén a 6., 9. 
és 10. szakosztályoknál vég
zett eC1>nörzé..st és meqálla
pltásalt írásban Is közölte az 
érdekelt szaJ.cosztályokkal .  
Ezeknek a megáUaD!tá.soknak 
az alap.fán az említett szak
osztályoknál eredményesen 

SZOCIALISTA VASOTtRT 

, 

BIRBLElTB. NYOMIÍBR.N 
Indult mea a hibák felszám<>
lása. Az ellenőrzésnél a hibák 
me!lelt az eredményeket is 
figyelem bevették. 

A fent! szakOS1'tályokéhoz 
hasonlóe.n ellenőrlzték a 7 /D. 
osztály újltá.s( csoportját Is, 
az 1/1. E. osztály tit is meg
tette Javaslatát a hibák fel

számolására. Az osztá·y dol
goZólt ellenllrzéseik során 
minden esetben az újltási 
mozga,!om klszélesltésének és 
erősitésének végső fokon pe
dlg a szociallzm1.1s épltéstulek 
szempontja! vezetik A 7 /D. 
osztály azonban az 1/ 1 .  E. 
osztá'.y meqáll,apí ásalnak he
lyessé(jét vitatta, Jóllehet, e 
megállapftások azonosak az 
Orszáqos Találmányi Hivatal 
és az 1. Fc5osztály Ellen6rm 
Osztályának dolgozói által tett 
megá!.!apltá.sokkal. 

Ebből természetesen követ
kezik az Is, hogy Lukács Pé
ter elvtárs nem szemé!yesk&
désből, hanem egyedül és ki
zárólag az úJltásl mozgalom 
előbbrevlte!e céljából tart.ott 

el!enőrzést a 7 /D. osztálynál. 
Ha a Cikknek azt az állá.s
p<>ntJát fogadjuk el, hogy az 
é..lecőrzés s<rán egymás 
,,klspriceelése" céljából adat
gyO)tés rolylk, akkor nem le
hetne többet ellenőrzés� vé
ge-Ln! és a hibákat m�i!a
p!tó dolgoz6k ,evá!tását min 
den esetben lehetne Javasol
ni 

Az 1/1 .  E. osztá1y dolgozói 
a Jövőben Is Igyekeznek el
lenllrzése!k során maradékta. 
lanul felszámolni az újítási 
mozqalomban mutatkozó hiá
nyossáookat és meqmutatni a 
hibák kijaviUsánal< módjá, . 
Ahhoz, hogy eredményesen 
t udják vé.geznl ezt a nehéz 
és fele!llsségte'Jes munkát. 
szüklség van arra, hogy a 
Vasutas Szakszerveut a Jö
vőben Is rész<!eltse támoga
tásban a do!gozókat. 

KERtNYI s. k. 
szakosztályvezető 
KAPOSVARI s. k. 

oszlályverető 

A társadalmi bíróság állásvesztést javasolt 
a munkafegyelmet súlyosan sértő Burián Sándor ügyében 

Buriá,n, Sándor Budapest. 
.Józsefváros á ' lomás raklárno· 
ká ,1ak bűneit november 22-én, 
az állomás dc,lgozóinak jelen· 
létében tárgyalta a társadal mi 
bíróság. 

Burián Sándort Dorogról he
lyezték át. Olt is igen sok 
rt'"ndbüntetést 1..-.apott hanyag 
munkája, igawlallan távolma
radásai miaM. 

Budapest.J-¼sefváros p-á•lya · 
udvaron folytatta a mu ,,kafe
e-velemsértések sorozatát. Gyak· 
ran két-háromórás késé6sel 
kezdte meg szoll!'álatát. Számos 
�.<ethen ittasan jelentkezel! 
mun,kahelyén, Többször igazo
latlanul marad". távol. 

Kcndoroson lakott. on,1an le· 
ket.<.n hozott fel árut é$ az� 
Budapesten vitte piacra. Elő. 
fordult például, h<>l!'Y 

swl2álati ideje alatt libát 
árult a Teleki-téren. 

vele mondotta Pásztor A kisér:et azonban cs5döt 
László -. Buriá11 akadályozta mondott. Már nem sikerül t meg· 
fegyelmezetlenségével munkán- tévesztenie az ál lomás dolgo
kat. Nin.cs szükségünk rá/ Nem zóiból alakult L író&ágot. Muri· 
méltó arra, hogy a vasutasok 1k,a'keriilöknek, fegyelemlazitó
családjához tartozzék nak, feketéz.öknek; az ell enség 

Burián védekezésében még segítőinek n i .1c.s he'ye köztünk! 
egy utolsó ÍC)gással kísérlete. A társadalmi bíróság az 
zett: ö úgy is el akart menni ügyet átadta a szakvonal  veze. 
i .1nen, kéri áthe1yezését más I töjének, hogy teljesítse a dolgo-
á,l lomásra. zók egyhangú követelését. 

23' 

� .:- <a' � ;, 
b e s z ámo l ó g y ü l és e n  =-- �� 

az áruszállitmányok pedig ren• 
del/etési hel11ükr,. 

„Miért nem meri a le/e/ősök nevét kiírni a szerkesztőség11 

A Ill. Orszá{!os Magya, Bé. 
kekongresszus forró lurn.{!ulatát 
iáézte a Hámán Kató fűtöház 
hetfö esti békegylllése. Für/in
ger Mátyás mozdonyvezető, bé
kebizt:JttSáfl.i titkár, a kon.gresz
SZU< küldötte elevenítette fel a 
JduUúrház zsú.'olt terme előtt az 
orszáf!OS béketalálko:zf, felejthe
tetlen kél napját és ismertet/e 
a kon{<resszus hatá,-ozatát. 

Magánéletében is szégyent 
hozott a vasutas egyenruhára. 
Fe'eségét és három gyermekét 
ócsai lakhelyén hagyta é6 Pesten 
egy asszonnyal élt közös ház- - A mi feladatunk is az -
tartásba.,. Innen kiiltözött az· mondotta azután, ,áttérve a !ütő. 
után l(<-ndorosrJ1. ház dc>lg-o:z,óinak bélremunkájá-

Fürlinf!er e/utárs ve{!ül el
mondotta, hogy december J.Jöl 
ö is bekapcsolódott az „ötszá• 
zas"-nwz{!alomba. maid ismer• 
telte a mozdonyuezetök békefel• 
a;ánlását. A fűtöház mozdony
személyzete vállalta, ho/ll/ a 
Bécs; Béke Világkongresszus i>s 
Sztálin. elutá•s születésnopia 
ti.szte:etére uon.ataikat december 
15-től megtakarított szénn.el to
uábbítjá'Jv. Befejezésül kérte a 
műszaki vezetőket és a for
galmi dolgozókat, támogassák a 
vontatás mozgalmait, hol!y tel. 
jesíten.i tudják a pártnak i, 
Rákosi elutársnak tett fof!adal· 
mulwt és Geró elutárs l,�zá
molójának a/apjá-i biztosítha<
sák a zökkenömentes átmenetet 
a köuetkezö leruéoün.kre. 

A „Szocia!is-t.a vasútért" no
vember 1 7-i számában helyesen 
bírál ja a Sztahanov-mozgalom 
P.lhanyagolását a miskolci jármíí
javitó OV-ben és a fűtőházi 
kocsimühe!yben. Névsze,-inl meg
mond ja, kiket terhel a hiányos

_ságokér� ,. felelősség. 
A bírálatot mi elfogad iuk és 

har colni fogunk érte hogy 
munkánkat e téren is meg
iavi-lsuk. Helyi viszony'atra 

maris kidolgoztuk a javaslato
kat, amelyet gyakorlathan sze
relnénk keresztülvinn.i. de ehhez 

több se11ítsé�t kérünk a 
szakszervezeti központ Ter
me!ési Osztá,lyától is, és nem 
pedig „villám-ellenörzése-

ket". 
Ha az érem másik felét néz

zük, lá{juk. hogy lapunk szer
keszlösét,e nem mindif! neuezi 
me{! a hibáért felelősöket. Miért 

nem meri a felelősök nevét ki· 
mti a, szerkesz töség- .. Az utasi/ás 
töruény - auaf!11 labdázás a 
fele/öSsé{!f!el" című riportjában. 
talán fél ezen vezetöktöl, va,g-v 
éppen ezekre a felel& szemé
lyekre nem voJnatkozik a nvilt. 
névszerinti, elvtársias bírálat? 
Én azt hiszem - ieenl 

SZOCS ISTVA.N 
a m.iskn:ci terüle-fi bizottság 

.:n.öke. 

A szakszervezet ellenörízze a határozat ok végrehajtását 
A Szocialista Vasút&!rt 1952 

november hó 1 0-i számában 
olvastam a ,,Szakvona li veze. 
16k mulasztása! és feleJ6sséQe 
az újltó mozqalomban" clma 
cikket. 

A cikk helyesen blrálta a 
vasút terU letén eqyes vezetc5 
elvtársak munkáját és hiá• 
nyossáqait az újítási mozqa
lom terUlet6n. Naqyon rész
letesen tér ki a cikk a hiá
nyossAqokra, és nem is lett 
volna kommunista módszer, 
ha mindezt elhal lqatta volna 
a vasutas szakszervezet el
n6kséqe mint• -of:y9n 1-Z,�. 
amely felel a pár.nak az úJl
tásl mozqalom el6bbrevite-
1'8rt. 

A vasutas szakszervezet 
■tnökséqe meq ts tette köte
lesséqét és összehívta mind
azon elvtársakat, akik érde
kelve voltak az Uqyben. Fel
tárta és tárqyalta a hiá
nyossáqokat, s6t határozatot 
Is hozott • kérdésben. Csak 
eppen J.r.ra már ne.m fekte
tett súlyt_ hoqy ellen6rízze a 
határozatok véqrehajlását. 

De véqlqolvasva a cikket, 
azt látom, hoqy hiányzik be-
165- pártunk éles Teqyveré
nek eqylk döntő eszköze. az 
önbírálat, melyb6I kltanne 
az. hoqy milyen .seq:l�et 
nyujtott az elmult Időben a 
vasutasok szakszervezete az 
új ítási vonalon dolqozó elv
társaknak. Mennyiben lqye
kezett a szakszervttz:et meq
el6znl mindezen hlányoss�
qokat. Nem tünik ki a clkk
b6!, hoqvan és milyen mód
szerrel akarja seqfteni a Jöv6-
ben a szakszervezet az új íta
SJ mozqalon, fcllendUlését. 
Hogyan akarja véqrehajtant 
a szal<szerv.ezet a SZOT 1 951 
május 1 2.( határozatát. 4 
„szuébek" létrehozásával 

kapcsolatban. amely biztosi 
ték lenne a hibák meqel6zé
sére és kiküszöbölésére, de 
biztosíték lenne a vasút te
rUletén az újltás1 mozQalom 
eióbbrevlteJére Is. 

A bírálat mellett helyes a.< 
6nbirálat Is. amely kleoészltl 

pártunk azon tanltúát, hoqy 
az épit6 blrálat és llnbir'1at 
előbbre viszi üqyUnket a szo. 
clailzmus épltésében. 

SzOcs Sándor 
a Találm.tnyl Hivatal Ellen6r

zé51 Osztályának dotoozója 

A dolgozók téli szál lásáról gondoskodunk 
l arpunk november 17-i s1.ám•• 

1 
táJböl csak 50 darabot kapott, 

ban „Gondoskodiunk a dol{!ozók stb. - mindamellett az építés· 
téli szállásáról" CÍJTIÜ cikkünlc- vezetőnek felfétlenül n.a{!11obb 
ben foglalkoztunk a MAV Pálva· gondot kell fordítani a lakta
épitéi- es t(IU/ftó crv. 6Zál lás- nyákra - anttál is ·  inkább, 
helyeivel, megem!ékeztünk a miue[ rende:etei.nk ezt elsöranl(ú 
vállalat eredménveiréil é6 fel · kötelességeként előírják. Ennek 
{ártuk a hiányosságokat. megfelelöen a káJ11hák hián11a 

A Vasúti Főosztály építési es 
pályafenntartási szatkolsztálva 
válaszol bírálatunkra. Többek 
között ezeket iria: 

- 1'ekintettel arra, ho1<11 o 
dol{!ozók létszámának mintef!Y 
60 százaléka taklanqal e/szállá· 
so/ást igénye:, 11.354 á{!11at, 
16.500 takarót, IS.OOo /epedöt és 
párnahuzatot, 670 kál11hát, 469 
takaréktűzhe/11et és számos 
egyéb berendezési tár{!yat_ to
vábbá a do[{!ozók kultúrális 
szükség/eleinek kielégítésére rá· 
diókészü/ékeket és sport[e/s;z,ere
léseket szerutt be. 

Bár a me{!átlapílott hián.qos-
sá{!ok e/W részének fennállását a 
uál/a/aton kívülál!ó okok is elö
nwzdították - például a folyó 
éure igényelt 2000 darab mosdó-

miatt amel11böt mel(felelö 
készlettel renáelkezett. továbbá a 
laktanya beázása miatt, amel11-
nek me{!szüntetésére kátránqos 
fedét:emez Uf!.11ancsak rendelke
zésre állott - a mulaszt6kkal 
szemben bünletÖ/efl eliárlunk. A 
vállalat a hián.11osságokat tnell• 
szüntette. 

Teljes egészében egr-tértünk 
a, cikkel, hogy a téli munl<ál-ta· 
t árok ideién. am'kor a dolgozók 
mél( főkozottabban vannak ki
téve az időjárás viswnta2ságai
nak. az elszálláso!ásukra és szo
ciális ellátásukra is nag-yobb 
gondcn kell fordita:ni. Ennek 
biztosítása céljából intézkedtünk, 
hogy a munkahelyeken hivatalos 
ellenőrzést tartó közegeink min
den esetben vl:zsitálják felül a 
dolgozók téli szállásait. 

Szakvonali vezetői, a !zak- ra. - hof!11 ötéues tervünket. a 
szervezet és - bár nem volt béke teruét mie;öbb sikerre[ be-
párttag - a pártszervezet kép- fejezzük. 
viselöi is töb,b ízben beszé'.tek Ezután a mozdonIJVezetók 
vele hibáiról. Burián minden a l ·  feladatairól beszélt. A téli /or-kalommal {!almat csak ,. �y lehet biztosi. 

fogadkozott, hogy jobb út- tani ha a mozd-Onyvezelök mi-
ra tii-. A fegyelems.értések n.é! több túlsúlyos voMlot to-

azonban folytatódtak uábbítanak. tartják a vállalt se-
A tárgyaláson tizenöten sro. bességet, fej/esztik az „ötszá

'altak fel, közöltük azok, akik zas"-mozgalmat, harcolnak a 
egy csapatban dolgoztak Bu- pontos, balesetmentes lwzleke. 
riánn.aJ. 1 désérl. Mf!Y a dolgozók idejé-

- Egy brigádban. dolgoztam ben érkezzenek munkahel11ükrP. 

- Néhán" hónappal ezelőtt 
I 

utasnap idején még 209 óránál 
azt se tudtwa, uan·e egyáltalán tartott, most 49 százalékkal ma· 
nöbizt:Jtlság az állomáson. - gasabb eredményi ért el/ 

�ik
1 

a ,.gYii,rl _!V!lillta,;,Qk, _Pe- A réRi · nöbizctlsál(nak semd� . yo t� �eryzokonyvek btzo· mi köze az eredmén11ekhezl ny1t!ak: �lese_zett is: Igaz, ebbe,, A versenyt a szak.szervezel s;er· 
merult k1 tevekeny�. uezte. nőbizottságánQ1'1, segí,sége 

- Hát a nők semmit sem csi. nélkül. Igaz, hogy az egy.k leg· 
náltak a györi állomáson? jobb biza/mink, Hadnagy Erzsé-

- Dehogynem! - tiHakozik � b�t szinté.-i -: �- A _kullúrmun
ku-\ túrház gondjai közül kiraga- kaba sem a nob,wt/sal{ uo'.lt� b� 
dott Vadász Elemér OB-elnök. az asszonyokat. Az egeszsegugy, 
- A koreai héten uersenyt szer- elöadásokat az elsösegély tanfo
ueztek, részt vellek a gyüjtésben, l!fa!" szcruezte. f:_olyt felu_ilág�
kőtöttek a koreai gyerekek ré· s,to munka a no, dolgozok ko· 
szére. zött - csak éppen a nöbizot/ság 

_ ts azóta? segítsége nélkül. Mert a régi nő· 
felelős, Garas Mária, egyre azt 

- Igen szép eredményt érlek hajtogatta: vminden mun.kát cl· el a uasutasnapi uersenyben. uégzek, de uezetöszerepre nem Keleti Erzsébet pénztáros pé/- uagyoh alkalmas " dáuJ 210 órát vállalt és több 
mint 227 órát teljesített, Szi>ré· Villognak a lámpák az új te
nyi Irén árupénztáros pedig el- lefonközpont kapcsolótábláján. 
érte a 382 órái. de a többiek is Itt dolgoz k özv. Tandori László· szépen dolgoztak. 

- Há,t a ncwember 7·i ver- ,,é, az új nöfele'ös.. 
seny? - Igaz-e, hogy már vannak 

- Azza1 sem kel/ szégyen· aktívái, elvtársnő? 
kezniö/a. Kitettek magukért. Szil· - Vannak. Szírte,sen seg:te· 
ua Erzsébet pé;dául. aki a vas- nek nekünk a /egjoöb verseny· 

A hozzá.szólások során a dol
gozók, így a kocsiműhely dol
gozói felajánlást tetlek évi te,/ 
vük idóelótti befejezésére és 
túllelfesitésére, erröl lapunk 
mó� hd11én számolunk be. 

zök: Szilva Erzsébet és Keleti 
Erzsébet. Szívesen vesznek részt 
az asszonyok a sza.\tszerveze/i 
mozga/Qmba,r;i, . .ba alkalmat 
adunk rá. Az új néibizottság fel
adata éppen az, hogy beuon
juk asszonytársainkat a politi
kai munkába. 

- Hol mutatkozik a legna• 
gyobb hiányosság? 

- A politikai oklaf'()Jsn.á/. Asz. 
szon.ylársainknak még csak 15 
százaléka vesz részt a politika/ 
iskolákon. 

A régi ,.,öbizottság semmit 
sem csinált_ de az új már bele· 
vetet1e magát a nwnkába s lát-
6Zik az eredménye. Az utazó 
kartársnőkrő' azonban még meg· 
feledkeztek. A versenyben is 
még cs.ak a legj<)l>b és leggyen
gébb eredményeknek bizt06ita
nak nyilvá.1Gsságot, pedig m'n· 
den tel jooítményt ismerJetni le· 
helne. De ez is megjavul, ha az 
ú j  nöbizottság l elkesedése nem 

_szalmaláng, s ha továbbra i! 
megkapjá1k a támogatást az üze
mi bizottságtól. 

AKIK ÉLENJÁRNAK AZ ŐSZI VERSENYBEN 
C 

Száz Béla. SátoratJaújhely dolqozój.>. T..,ervonattal utazó vonatkisér6 bri· 
qöidJ4val a mene ren<lszerintl közlekedN biz osítása terme•én elért ered
ményei alapján szeptember hónapban 
126 forint vonatprémiumot kapott. 

Oaszpontértéke; 1 068. 

, 

-----,�----

Bauer János, Pécs állomás k0ls6s for
qa iml szoloátattev6je. A tehervonatok 
terheléS'l:?:lt 1 1 8, a vonatok menetrend
szerinti 1ndltását a tervhez visz.o-
nyltva 1 14, a kocsitartózkodásl tervet 
1 1 1  százalékra tel)6Sltette. l:l•s.z• qlln-

qyöli- pont.r.ékec 235. 

Németh II. Lajos, a dombóváorl fllll6-
hólz fc5mozdonyvezct6je_ Horváth Jó
z.sef és P6 er Mihály tat6kkel eqyütt 
kltün6 eredményt ért ei. Szénmeq. 
tak.M-ltá&uk a tervhez vlszonyltva 27 

aúzal♦kos. l:luzpont6rt♦klllc 2.53. 

Eqresl G,bor, Dlósqy6r Vasqyir állo
más! kocslfntéz6Je A kocsiszUkséqlet 
fedeZése terfn 100, a kocsi .artóz.ko. 
dásl terv teljesitése terén 1 05 szúa
l♦kos teljesítményt ért el 1:1-ont-

*téke: 224. 

Molnár János l<aposvárl távlrdamest.,,. Fer:,ntartásJ tervét 1 00 százalékra lel: jes,tményét 148 százalékra emelte. Szakaszán a hibák kikUszöböléséMI a szakasz fennt.arU.SMál a tervheic 'yt. SZ1C>11yitva 6.9 pon ot ért el. l:lsszpont,. 
-ke: 68.7. 



SZOCIALISTA VASOTSRT 1952 december a. 

Hogyan segíti a haladó film területén például a munkaérlé• 
ke!ök ross.z munkája fol,·lá-1 
előfordul, h02Y több olyan 
dolgozóról, aki már auQ'tJsztus
ban befejezte ötéves tervét, 1,em 
tudtuk meg a,z üzemben, hogy 
milyen kiváló teli"4ífményt 
nyujtolt. Ez szégyen és le
becsülése a doleozók alkotó 
lrndületén�k Mi lyen a verseny 
nyilvánoS6ága ott, ahol ilyesmi 
megtört�r.bet? 

a vasút dolgozóit a balesetek leküzdésében 
A vasút az orszáf[ gaaias.ígi 

éleieruik vérkeringési há<ó.flata. 
Emberek szazezreit, teheráruk 
tonnamil/iói't szállítja. A utMút jó 
vagy nem kielégítő működése 
dö11tően befolyásol ja az ország 
fejlődését. A vasúti dolfWzók 
munkája tflhát gyorsítja, VlJJgy 
fékezi o haladást. Mindebből 
következik, hog/J a vas4fi do!.fl.� 
:;ók ü,en fontos p0/itikai munkát 
is végeznek. 

A haladó fi!mmüvészet, elsö
sorbaJJ a szovjet fi:mmüvészet, 
igen korán felismerte a film 
fontos segítő szerepét, a v[J)Súli 
munka helyes irányítására, tehát 

a balesetek leküzdésére 
is. 

A szo1Jjel és népi demokra
tikus filmek nem egyszer fog
lalkoznak- a vasúti dolf[ozók 
munkájával. Altalában, az ezzel 
a 1émáuat fof[/odkozó alkotások, 
két naf<.IJ csoportra os:áanak. 

Varuwk alkotások, mel11ek azt 
a hösi küzdelmet mutaÍják be, 
•melyet a vasút dolgozói az el· 
nyomatás, a kapitalizmus. a fa• 
siszta terror idején vívnak. 
JLycnek például az Orsai csomó
pont, melyben láthatjuk. ho.fl.Y 
milyen hatalmas eL:enál!ásra 
képesek a szovjet v[J)S'útak dolf[o· 
zói. De utal erre a Csapda című 
cseh film is. Megismerkedünk 
o.z ellenséges szabotőrök munká
jával a Késik a vonat című 
11émet filmben„ ..Számos film
alkotásban látjuk a partizánok 
hősi munkáját. 

A szocial.izmus épi.tésénél 
lermészeteset1. ef{észen más a 
fi.m szerepe. egészen más fel
adat uár a szoc.ialista, úitípusú 
vasutasokra. Most, a hibamen
tes, pontos és fl.YOrs nw.n.ka az, 
amely a feilődést előreviszi. 
Ugyancsak itt kell utalnúnk az 
éberségre, hiszen az ellenség 
ismeri a szaboüízs lehetőséf[eit 
és ;zyekszik azt felhasználni. 
Nagq nemzeti feladatokat kell a 
vasút do'.f[ozóin.ak megotdaniok, 
mint jelenle/1, is az őszi for
gaíom befejezése és a téli for
galom elindítása, ame/11 a ;ó 
munka melleli k,eUő éberséf[ 
nélkü! szinte elképze/heteti.:en. A 
szocialista filrnműuészet e.zt a 
fém.át is . [ddfl!M?la.,J.(1/<t„Jilm. 
példiw.l a ,m.ag,,o, fi/m,g,yárlás 
ef{yik alkotása. a Teljes gőzzel. 
mel_4 me11.mutalia. hof[q az el
lensé.1< milyen. súlyos károkai 
okoz-hat SMbotázsáva{. hány 
halálos ba!e.s,,tnek okozáiOJ, 
mennyi szállított árunak a 
tönkretevője. De ez a film mef{• 
mutatja azt is, hog_q van. le!te
tőséq a ba'.esetek, elhárítására, 
sőt teljes kiküszöbölésé-re. Ke(/ő 

éberséggel meghiúsíthatjw 
az ellenség munkáját. 

Munkafe,Iye!emmel, műszaki 
éberséggel, az utasítások be
tartásával, az emberi/el! elérhető 
minimumra csökkenthefiük a 
balesetek számát. A film meg
mutalia továbbá. hOf[IJ a szav;et 
tapaszta:-atok felhasz11.á,!ása mi· 
lyen hatalmas pe-rspektíoát nyU 
mef! a vasát dolgozói előtt. 

Megismerkedtünk a vasúti 
dolaozók életével és munká;ával 
foglalkozó filmek két naf{y 
csoportiávat. Ezek és méf! sok 
más fif.m közvetlen sef!.ítséget 
nyujt a vasút dolf{ozóin.ak mun· 
káiu.k meg;avitásában, a ba..· 
esetek elhárításában is. 

Ha a fentiekből azonban, azt 
a következteié.st vonriánk le, 
hogy csak az ilyen filmek se/l.ítik 
a vasát dol/l.ozóinak tevékeny
ségét - leijesen téves úton 
járnánk. 

a szocialista társadalomban a 
legfőbb érték az ember. 

Naf{u és dicső feladat, olyan 
megbiMlást kapni, mely ezt a 
legfőbb értéket ,Eo!l4iainkra 
bízza. Nal!,y és dicső' feladat a 
szocialista társadalom ;avail 
szállítani és azt percnqi pontos
sággal rendeltetési helyére. az 
épii..ő békemiivekhez eliullatni. 
Ezeknek a feladatoknak az el· 
végzését segíti e:ö a haladó 
film. mely minden vasúti do!f[o· 
zón.ak te.fl.jobb baráI ia. f{ítő
társa, szórakozlató;a. 

Lelki ismeretes gazdá lkodást, 
fokozott takarékosságot 

L e  II i 11, láng;elméje voU az, 
mel.11 már a huszas évek elején 
meghatározta: ,,Számunkra az 
öss;zes művészetek közül a te.fl.· 
fontosabb a film." 

A 11a.:adó filmek kitún.óen szó
rakoztainak és a szórakoziatás 
me(/ett nem feledkeznek mell a 
politikai. nevetésről, tanításról 
sem. Nem ef{y uusutas ébredt 
tudtára e filmek meJ!n.ézésénél, 
hogy a munJiafef[,;elem betar
tása elsőrendű érdeke, h.01w a 

A szocializmus éptlésenek 
most következő 1953-as fontos 
szakaszában, nipf!azdnsáf!.unk 
fejlesztése érdekében is, tartsuk 
szem előtt a haladó filmalko· 
tások tanulságait. Ha ezeket a 
lanu:ságokat szern előtt tari iuk 
és a hűs szou;et vasutasok pél
dája nyomán. járunk el, akkor 
sikerül elérni célküűzésiinket a 
menetrenáswrű, balesetmer!tes 
közlekedést. 

FENYVES TMRE 

Mi, az Utasellátó Vállalat dol 
gozói is megbeszéltük :Joerö 
Ernö elvtársnak a Központi 
Vezetőség ülésén elmondott be
számolóját. Különösen a takaré
kosság terén vannak igen fontos 
fe'.adataink, mint egybehangzóan 
megál lapítoltuk. 

Nagyon sok alkalmunk nyíFk. 
hogy a reánk bízott füukész�etek
kel ta-karék-osao bánjunk. Az 
áru - társadalmi vagyon. aki 
az áruval fogla :kozik, társadal
mi vagyont kezel. Egyéni fe1e· 
lősséget kell vá: la.:nunk tehát 
minden egyes árucikkért. .,fárad
hatatlCU'!ul neve:jük a szovjet 
embereket, hogy mint II szemük 
fényét, úgy őrizzék a társadal· 
mi, a szoc:ali.,la tulajdont" -
idézte Oerő elvtárs .Malenkov 
elvbiIBna.k a Szovjetunió Kom• 

munista Pártján.ak X.IX. kon· 
gresszusán lartott beszámolójá
ból, majd hozzátette: .,Ha. milid
erre szükség van - és kétség
telenül szükség van - a Szov• 
jetunióba1, 35 esztendővel a szo
cialista forradalom mán, akkor 
mifufez százszorosan inkább 
szükséges nálunk, a magyar 
népi demokráciába:,." 

A legte:jesebb fe!e:-iíseégérzés
sel kell örködnünk, hogy a· 
ránk bíiott árut óvjuk a sérülés
től, az e:kaillódástól, az  eltu'.aj
donítástól és biztosítsuk a 
vasul36 dolgozók, va,!amint az 
utazó közönség figye'.mes és 
zavartalan kiszo'gálását. Lelki
ismeret� gazdálkodást, !okozol\ 
takaréko55ágol ! 

Mofnár István 
tudósító. 

A műszaki vezeté6 a törté,
tekből tanuljon és hasson oda, 
hO!!Y megtudjuk, hogy ktk 
példaképeint, az; üzemben, 1,.ik 
azok a !endüleles békeha-rcosok. 
akii,: tettekkel, hősi mLmká\'al 
bizonyilják be, .hogy a békének 
rendíthetetlen harc06lli. 

Elvtársi üd(öz!ettel: 
Székely György, 

tudá6itó 

�öPOYűLÉSEN LEPLEZTÉI( 
LE � �ebreteni . Járm�javí� 8. 
osztalyaban Okonyi Jozsef esz-
tergályóst. Ököny; rendkívül 
hanyagul végezte munkáját, 

menetren� - vastönéay, 
melyért küzdeni elsőrendű kö· 
te!essége. A vasút müiden dol· 
go.wján.ak érdeke /e!ú,,t, hof{y 
megismerkéd;ek a ha!adó fitmek 
legjobbjaival, melyek .szélesbítik 
látókörét, mozfl.ósíiiák az ellen.
sé.fl. e:leni harcra, ébersé1<re 

oktatják és mef[mutqtják, ho.fl..11 

Szombathelyi levél: 

a MOKEP dolzozó/a 

gyakran vo:,t ittas és elégedet
lenséget igyekezett szítani 
munkatársai liözöt:t. A Jármű
javító dolgozói a röpgyűlés után 
a kapuig vezették ki ökönyit, 

Augusztusban befejezték tervüket, 
de senki nem tud róla 

CSAK BÉL YEGELADASSAL 
FOGLALi(OZNAi( a szakszerve
teti bizalmj.ak Budafok-Háro

fejezi ötéves tervét. \'áEaliís�t soa. Pedig a bélve�e'.adás csak 
ö�szekötötte a békekone-resszu5 e{!y része a biza lmiak munká
határozalaina,k tel ie&ílé6éveJ é-s iának. F<!lvi!ágositó munká' kell 
a béC6i hékevi iágkonj!'resszusra végezniök, segíteniök a versenv 
való felké,szüiéssel . Ennek a 

szervezésében, ellenörizniők a 

Miért nem becsülik nálunk a kultúrmunkát 
Kultúrotthonunk és kul tór

csoportja in'k lelkesen készü:nek a 
második országos kultúrverseny· 
re. A versenyen croportunk 
fúvószeneka,ra, vegyeskara, tánc
csoportja és pengetős-zenekar-a 
indul. Az előkészítés felelősség
teljes munkájába111 szerettünk 
00/11,a segUséget kapni a s;;ak
szervezeitöl és a szakuonali t1e
zetéstől, azonban ez nem si ke
rült teljes mértékben. A területi 
bizattság kullúrfelelőse későn 
adta meg a szempontokat, úgy
hogy azokat már nem is  tudtuk a 
dolgozókkal rnegfele'.öen ismer
tetn;, így nem kerül heteit sor a. 
dolgozók javaslata,ira, mert ha 
a SZOT !elhívásána,k sze,,!emé
ben járlun'k ;·ol na el, csoporl1.M1k 
e'.kést.e volna a nevezé6i határ
időt. 

A hiányos támogatás eílenére 
csop,ortunk minden tagjai nagy 
kedvvel 4<észül a, kullúrverseny
re s hogy még inkább lássak az 
()fsz�1ws �riiorg!lai illli:111ij��é1 
és celjái, po[llikai oktatásban is 

részesülnek. I(u11úrcsoporlunk 
tagjaina,k le'.,kesedését fQlkozná, 
ha a-zt látnák, hogy a pártszer
vezet, a, szaiksz.ervezet és a vál
l a l at vezetősége ·is érdeklődik 
munkájuk, !ej•lödésük iránt. 
azonban a jelek szerint a szak
ma,í és 6Zakszervezeti vezetők 
nem tartják szükségesnek, hogy 
a kultúrmunka jelentőségét 
hangsúlyozzák, mert pé:dául 
legutóbbi, iól sikerült üzemi 
hangversenyünkön sem a párt
szervezet, sem az üzemi bizott
ság. sem a aálla/a.toezeióség ré
széről senki sem jelent meg. 

Mosl, a másodík orsdgos ku�
túrverseny fele'.össégteljes elő
készítő munkája során és majd 
különösen a _versenyen, több ön
biza1lmat öntene csoportunk lag-
j a iba, ha éreznék, hogy a kultúr
munka a.z egész üzem közösségé
nek ügye. 

HOTvátb LáMJó. 
a Szqmbat!Ji:lyi Jármiiíedó p'V 

kuiiúrotthonának igazgatója. 

Székely Eva két orszagos csúc;seredmenyf ért -el 
A Bp. Lokornotív-Bp. Lendű· 1-a,n,góváltót a Lokomotív nyerte 

let szombat esti Ú6ZÓvensenyén 5:43.6 országos csúcseredmélny
Széke!y Éva ol i mpiai ba,jnok. a n�, 
Bp. Lokomotív versenyzője, a • 
400 méteres . p(l_1'anigó_�;,"Zásb_an  A SZOT kötötitfog•ásu bir-6:24.8 perces Hle1evel tobb rnint k , 'b . k , · Lok . · 
50 másodperce€'! megjavította az � ozo 11.JltO �agan a omotiv 
országos csúcsot. Részideje 300 o :3-r,a legyozte a VaSlltS 1-et. A 
méteren 4:46 perc volt, ez I L

okomotív-Előre mérl<ooiés 8:0 
u,gyarn:salk ors,zág,os csúcs. Va- ará,nybain vég,woott. A ba.jook
sámap a 4;c !OO méteres női pH· sá.got a Lokomotív nyerte. 

A Landler Művek dolgozói
nak jelentékeny része olvasta és 
értékelte Gerő elvtárs va;;árna-p 
megjelent beszédét. Sokat ta·  
�ultu1k belőle vezetők és kisehb 
funkcionáriu3ok egyaránt. 

M0&t az a lényeg, hogy üze
mün�• párlunk útmutatását tel
i�.s mértékben magáévá tegye. 
Ez a törekvés nyilvánul meg 
például abban. hogy termelé6i 
értekezleten nyiltan feltárták 
do! !!OZÓi, k a nehéz5egeket és 
egyben meg'muta-t!ák, hogyan 
haladjanak lováol>. 

Hasenöhrl Vilmos, fémönlö, a 
Xlll  műhelv do,gozóia. decem· 
ber 21 -re fela jánlotta. hogy be-

A Szőnyi-úton, a Városliget 
melfott van a Budapesti Loko
motív Sporlegyesüiet sportte
lepe. Az új sporttelep, a 20.000 
nézőt befogadó stadion, a gye
pes tréningpálya, a, süllyesztett 
röp· és kéz:ílabdapálya a leg· 
l<orsz.:rűbb sporllétesítmények 
l<özé .tartozik A sportrl.elepen 
most is építkezés folyik: kétme
dencés, me:�gvizes uszoda ép,it, 
d·Z egyik m<>dence előrelátható
lag má-r május ! ·én megnyílik 
a, vasutas sportolók előtt. 

Olimpiai bajnokaink 
A Szombathelyi Lokomotív pontot vetl el ., , 

a bajnok B p. Honvédtól segtfsege 

Vasáma-p játS'Z'Ották a laibda- SzombatheJi,; Lokomoliv, a mely I A s�t!elepen . beszélgettünk 
rúgóbajlfllOkság őszii utolsó for- az egész évad folyamán jó telje- Laky I(aroly el.vtarssal, a Bu!f,a
dulóját. A Szomibaithel:,,i Loko· sítményt nyújtott, 23 porrlt al pesti --�okomoliv Sp�rtegyesulet 
motív olrohonában lelkesen kilz- bizl\osította mao-ának a hetedik vezetoievel az e,gyesulet mun
dött a némi föllényt mutató Bp. helyet a ba1noki táblázat köze- kájáról. 
Honvéddal szemben, és irólne1- pén.. A Pécsi Lokomotív utolsó - Ez az év a békeolimpia 
k dö ti mérkőzésén 4:3 (2: 1 )  arányú éve volt mondja Laky elv• 

üli ·rrtie em kiha•rcolásával vereséget szenvedett a Cs. Va- toárs. - A Budapesti Lokomo· 
megsrerezte a ·mé�kfü� egy:tk sastól s ezzel mint u tolsó, 16 lív is kivette részét a bék�
pontjál. A Honvéd 46 pomtal pontjávaJ kiesel! a,z NB ]-bői . olimpia munkájából é.s tagjai 
(gy is megnyerte a bajnoksáigot A másik kieső a Diósgyöni Va- szép eredményeket értek el. 
a 45 pootos Bp. Bástya elóit. A s315, Oiimpia,i bajookaink ál landóan 

versenyeredmények nyil\'ános-lendületnek eredménye aztán ságát. (Nagy l(ároly vooal-n, hoe-v tervét már december fe'elős.) 
3-ra befe:e,.te., 1 

De itt va, Lahó János szla.- LEVÁLTOTTA!( ÉS FEL· 
ha novista fnéomunkás. aki ÜGYELET MELLETTI VALTO
kövdte Kurucz János sztáhano- l(EZELöl(ENT dol gozik Nag'y 
vista oéldar.1ulatását é6 hzaonló �jos bik_éscsab!i kü'�ös f�gal
lendüleltől áthatva .  ugyancsak �• szol galattevo . . Az�rt bu�tet
december 3-ra be[e ·ezte évi I ték !"eg, mert 1sm�te!ten ,tt�-
tervét 

I san Jelent meg szolgálatban. H,-. ,. . . ,. 1 b�jából a 695-ös vonat csak egy 
A SOK 10 me,,elt azonban reszét vitte el annak az ál'Uf'lak 

vannak hiáaw,s5áe-ok is. Erről amit továbbítani kel'elt volna: 
is �e1 1 beszélni. A VJ/g osz1iilv (Gercsi Gyorgy tudósítófól). 

• �dflt: M• {/�a 
BUD.APEST I  LD K DM DTIV �unká j á l  

segitik sportolóinkat, különösen ! - .Még egy kérdés.röl kel! be
JÓ eredményeket ért el a.z uszó- szélnűnk, ami szinién gátlója 
sza.kosmá'ly �yevige Val_éria, munkánknak, fejlődésünkn�k. 
S2<;k�y . Eva � , L1Uomer_iczky E,z a kérr.!,és: a Vasúti Főosz1ály 
Muna utrnutatasac>al, de fiatal ramogazásá-nak hiánya. A Vas
birkozóink . tudá_sát is �redmé- ól, Féíooztályon, a szo!gálati he
nyesen !e1J eszt1k K.ovacs, Tar lyeken csaknem ldvéte.J nélkül 
és Bóbis, elvtársai'.. Vh:ó,�k még mindig nincsenek tisztá· 
�lek llo�ava[ az elen, s_zmt�n ban a. sp9rt jeientöségével, sok 
JO mu,nbl ve�ewek, de altal�- .<zakszolgáü;fi vezető ,neg ép
ba11 nnnd a, tizenhat szakoszta- pen ellenségesi!11 kézeli a sport 
lyunkról e/ :ehet mondani, hogy és a sportolók i/ <tyét. A sport 
munkájuk eredményes. i(özel pedig !okozza a „ munkate!jesít• 
ezer aktív versenyzője vaa a mértyeket is, ezt bizonyítja, hogy 
Budapesti Lokomolívnak. sportolóink közőlt i�en sok a 

- Legjobb, le.gsz.ervezeiltebb sztahanov:5ta, a· kiváló és ér
szakosz;tály1mk 01 természetjá-ró demes vasutas. Ha, a Vasúti 
szakosztály, közel kétszáz ta.g- F�tály több megértést ta· 
gal. A tagok minden társa-dal- nus1-lana a sporttal, a sportolók
mi megmozdulásban részt ka! szemben. nem kellett volna 
vesznek és éppen ezért tud;nak mas Scportkörhőz e•ngednünk 
eredményes munkát végezni a ann,Yi lütíínő sporiolónkat, több 
szakosztályon belül is. Ugyanis seg11<léggeJ elérhettük vo:na, 
jó sporté/el el sem képzelhető hogy a budapesti vasulasokna.k 
a társadalmi aktívák jó nw.n- NB I-es labdarúgócsapata le
kája né/kii/. Ahol hiányosságok g<yen.. Sportolóink megfeleló 
vannak mint például az szakszolgálati beosztásával so• 
evezős szakosztál yban - ott ka.t tudnának javítani eredmé-
miodjárt tudhatjuk, hogy a nyeinken. 
hiányosságok oka a társadalmi 
aktívák szervezetlensége. ................................................................ " .............. "··-·-· ........................ ., ........................................................................................... � . . Több „szurkolót !" 
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. 

! Vasu:tais kl!t.ltúrcsoportjaink lelkesen . 

� 

lyett, hogy a ku/túrversen.11en résztoen- ! 
: készülnek a mi/vészi együttesek máso- �pos;�;:;;;;�l/ieg 1 

�'afj,rÍ' 
nének és ezzel uz állomás do/f!.ozóit : 

: dik országos versenyére. A versenyre is nevelnék, buzdítaná.k többlerme- : 
! készülődés azt mutatja, hogy ma nwr lésre. i 
: fe!uir�p.ott a tőm
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:.! dít; gazdaf[ítja vasutas dolf{ozóink is- tos, IWf{tJ mi1vészeti csoportjain .. � ala- röoid ;elenelek, amelyeket munkásíró· keresztül, ho.fl..1/ azután a hiányosságok 

meretei,/ és érzéseit, szebbé, vid� posan válasszák meg a műsorra tű· ink előzőkben írta.k, amelyek közuet- fe.1vetése után segítséget adjanak a 
mabbá teszi életüket. A művés.zet min- zött Q)fl_f/af[ot, hof[.IJ az valéban vasu- len vasutas problémákat elet•enítenek jobb munkához, 

d'
f.[ 

pártos. A nép,művés-zet, a szocia· tas dolf.[ozáiJtk nevelését, a negyedik fel. vasutas dolf!,ozóink nevelését, ser- Ezek melleit lermészeiesen ápolják 
lista mlivészet a népé: a nép pártján negyedévi lero és az 1953. évi terv kenlését, a tervek teljesítését céloz- csoportiaink klasszikus haf{yomimya
áll és életvidámság,ra, erejébe vetett sikeres teljesítését segűse elő. Cs� .rok, mint például Zo'.tán Dezső: .,A inkat és teriesszék az úi művészi at-

:· t,itre, a szocúxliz,,mi.s,f épi.tö hazánk port;ainknOJk elsőrendű és döntő fel· harc közös" című műve. Az Allami kotásokat, amelyek a mi új életiinket : 
: szeretetére, a SZIY!Jjetunió iránti há- adata, hogy elsősorban színjátszó Kö.nyvter;esztőn,él beszerezhető ,.A ábrázolják és a békéért, 11 s.zocia'.iz- : ! lánk kifejezésére, az imperialisták csoportjai.nk rövid egyfelvo,,ásos jele- 11-es őrház�, a ;,Megó:llj jelzés", ami musért folyó nag_q küzdelmet segítik. j 
: gyűlölet.é",, 11 kapitalista csökeuények neteket tűzzenek műsorra, amelyek köz- közuetlenül a uasulassáf{ problémái- Az irodalom, a sziniálszás. a zene, a : 
: /evetésére, a békeharcra kell, hogy oetlenül vasutas dolgozóink nevelésé- val foglallrozik. tánc, a képző,p.űvészef, a bábjáték egy· : 
: nevelje vasutas do/;gozóinkat b-en, vasútunk sajátos problémáiban Helytelen és nagYQn uesze7yes re nagyobb töm.egeket lwtí. a dolgo· : 
: Kultárcsoportjaink mun!Mjában Rákosi elvtársm,k tett fogadalmak tel· irániJ.M.f a kiskunhezyesi színiátszó zók soraiból, éppen ezért fontos, lwgy : 
: döntő feladat, hogy azt tartsák szem jesítésében.. az ászi és téli forgalom, az csoporté. Olt a „Fif{aré házassá![a" ezekben a müvészeti ágakban a mű- : 
: előtt. lwt:{.1/ a kultúrversen.11 nem ma- éber, balesetmentes szo[f.[álatért fo!yó című három felvonásos művet akarják 

soranya_rrok jó mef!.választásáual a : 
: gáért van, hanem éppen IIUJl9t, a kul- harcban segítsék a fe&idatok megol· csoportok minden munkájukkal a ier- : 
: túrverseny során kel/ a művészeti, a dását, 

betanulni azzal, hogy ők ezzel ,naga· melés elősegítésére, msúlunk elöli : 
: ku/túragitációs munkát' döntő mértek- sabbszí.nvonalu csoportokat is, mint álló feladatok mel!,oldására irányítsuk : 
: ben a termelési feladatok, az őszi és Az a hiángassáí!, fennáll, hogy cso- például a szegedi; - lepipálnak. Alte· dolw>zi.ink figyelmét. : 

- Es még egy kórülményte 
szeretném felllivni a vas.utas• 
ság figyelmét: a Budapesti Lo· 
komotívna.k, de általában a La· 
komotív sportegyesületeknek 
igen sok kitűnő versenyzője van, 
modern sporltelepekkel i;s egyéb 
sporllétesítméfrlyekkeJ re-nde1-
kez.nek, de a oasuIasság tómegei 
,1em énlek�ödnek eléggé mun
káJflk iránt. Jó s·pörtolókra 
srukségü□!k van, de agyanigy 
szüks�es a jó s11orttllct fejlesz
téséhez, hogy egyiittérző törne· 
gek is iegyenek, akik együ:t 
küzdenek. együtt szurkolna-k 
sportolóinkkal a győzelemért. 
Erezz,ék át a vasutasc:,k, hogy a 

nagyszerű új sportlétesítmé
nyek, amefyeket pártunk, kor• 
mányzatu.nk és s-za,kszerveze
tünk á!dozatos segítségével épf
tetlünk, mindannyiunké. Ar. 
együllműködést a vasutasok tö
mege:vel, a szakszolgálati á-gak 
vezetöivel és a szakszervezet• 
teJ spqrtkörunk nem oélkőlöz
heti, ha jó munkát alkar végezni. 

SZOCIALISTA VASÚTÉRT - A Vasúti Főosztály és a Vasutasok SzakBzervilzetének petllapja. Megjelenik minden hétfőn. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Laptulajdonos: a I,öziekedésiigyt 
Mlnlntérlum 1. vawli i'6o&ztál� Ila a Va:.utasok Sza.ksz�rvezete. Szerkesztőség: Budapest, n .. Munkácsy Mlhá,ly-u, 16. - Te!efon: 113 -887, 124-S93, 3 13-744. - Kiadóhivatal: vu .. Rákóczi-llt 54, -
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lelkesen 

méltó 

Szünet nélkül érkeznek szer
kesztőségünkbe tudósítóin.k, /e

r,e/ezőink jelentései, amelyek (U

rál számolnak be, hogy a =út 
dolgozói egyre fokozódó lelkese
déssel, lán.goló szeretettel ké
szülnek a ,wgy Sztátin 73. szü
lel.ésn,apfának megün:nep/és,ére. 
Vaskas- köteteJaet tesznek ki azok 
a levelek, ame:yek a december 
21 1/SZJteletére rett sok • hasz
/lDS munkafetafálllásról szótó 
hiradásl tartalmazzák. 

hasznosabbak, még változato- 116, a fajlagos kocsimoz,gatásr 
sabbak, amióta Gerő efofárs a 102, az állomási gőal'arlást 135 
Központi Vezetőség ülésán el- százalékra teljesítik. 

Ezek a munkavállalások még 

hangzott beszédében arra híuta 
fel dc,lgozóiniuzt: biztosítsák az 
átmenetet 1953-ra olymódon, 
hogy a termelés a teronek meg• 
fe:elóen 1953 januárjában. és az 
ezt kÖve/6 hónapokban az éu 
negyed,i,k '1/!gyedéhez ár ,-Jecem· 
heréhez képest is minden terü
leten., igy a oo.sút területén. is 
egyen.telesen. touáhb e.melked-
jék. 

Tíznapos sztalini mtíszak a Landler Múvekben 
AI Landler Jenö 1ármíijavító O V  öoig02liii Szf.ál in �Vltárs 

73. születésnapja 1is2lteletére a multtól eltécően nem egyhete9, 
hanem egész dekádos, tíznapos sz.tát.ni műszakot tami.nak. 

December elsó dek ádjában u üzem rervteljesilése 94 szha
lél<os volt. A &Zlálini mű.szak fellendítette a munkát, mert már a.z 
első napon, d,ecember ! l -én 101 .4 szMJa.lékra emellcedelbt a te1je
'5Ílmény. A müsz.al< keretében párosverseny indult a lcét forg,á

csolómühely lcözött. A v·m/a, osztály dolgozói pá.rosversenyre 
hívták a VI g. osztály részlegét. A vasöntöde dol go_zó; is méltó· 
képpen akarják k ivenni részüket a sztá:Jni müs.u,kból, Kismarosi 
Ant.ail sztahanovista vasöntőt alig pár nap válaszija el attól, hogy 
öiléves tenvoét befejcu,e. Kismarosi elvtárs SZJhálin elvtárs szülelés
napjáa-a vállalta. hogy 180 száza1lékos állag,telje6Ítményl ér el. 
A műszak első napjára 190 százalékot vállalt, ez.zel &Zemben 197 
százlalékot teljesillett. 

Az élenjáró munkamódszer.átadók közül meg kell em1íteni 
Subó Mihály jelvényes sztahaoovl.sta vaseszterg-.ályost. ni mar 
máso<í.;. ötéves -tervén dolgozik, 

Nagyon sokan vannak. akik már teljesítebtéC< de�mber 21-1 
felajánlásukat. lg-y többek között Biro Gyula személykoa.ilaka
l!oo.·brigá,dja a.zl a vállalását, hogy t&ven felül kétezer darab íves 
portárcsát és 200 darab ablal.:kitáma&ztó lemezt készit, már 12-én 
befejezte. Pótfelajánlásul<, hogy a hátra.lévő napokban még el 
végzik használt anyagból négy daroo bejáróajló fémablalckcre
tének, valamint 14 darab lejáró féma.b:ak.keret e,l:koés<zítését. 

A Keleti pályaudvar kereskedelmi dolgozói segítik 
a józsefvárosiakat 

Sz!Jp munkafelajánlást tettek a ut;in vonatment<ts ld6ben rakJM< 
Keleti-pályaudvar ker95kedelmi ki, és a helybelieket Itt szoJ. 
clolqozói: a munkaer6 qa-zdasá- qáltatják ki, mfq az átmenetet a 
qosabb felhasználása és a három- rendel etési állomásra továbbit. 
napos kocsiforduló meqvalósi- Ják, Ezzel a válhalásuk!k.al mente
tá$ii, a téli forqalom sikeres le- si en4 akarják a Józsefvárosi pá
bonyolítása é,rdekében decem- lyaudvart ahol jelenleq naqy túl-

�y 
2

� �:Z,!��
r

:ud�:!1�}��!';: zsúfolts.\q
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van 6s a kereskedelmi 
városba érkezc5 QYili 6kocsikból dolqozók a fuvaroztató f&lef< kl-
10-12 kocsi kirad<ását vMlalJák, 

1 
vánsáq.ainoak a leqnaqyobb lqye. 

úqyhoqy eze.ket a kocsikat • kez,e,t mellett sem tudnark tdeié
Kelri-pályaudvarra való átáll l tás ben eleqet t..nnS. 

A szombathelyi futóházi fi 6kmúhely december 19-re 
befejezi évi tervét 

Szomballte!y ál lomás dolgozói tatta. A liákrn!íhely do'.,gozói 
ez őszi forgalomban több szep Sztálin eh,tá rs születésn,apjár,3 

eredményt értek el. A váoll.a lt vállal ták, hogy évi tervüket de
havi 39 i rányvonal helyett pé1- cember 19-re befejezik. A moz
doául októberben 62 i,rányvona- dony.sze,nélyzet v;il lalta: olyan 
tol, novem'l>er ! ·tői 20-ig  pedig mennyiségű szénmegtakarítá._t 
6.5 irányvonatot közlekedtettek. ér el, hogy az év négy utolsó 
Nagy segítséget nyuj te.ti ehhez 

I 
napjáiban a fűtőház vafamennyi 

a [íitőházi fiókrnűhely, amely a mozdonyát megtakarított szé ,. 
gépeket. állandóan jóka1'ban tar- bői tartják üzemben. 

Huszonnyolc nappal előbb teljesítették december 21.i 
vállalásukat Józsefváros dolgozói 

Budapesit-J6zsefváros pálya
udvar dolgoZái december 21 
tlszteleíére vállalták, hogy a ra· 
kodás! idöt 91 százalékról 100 
százalékra. a kocsökihasroálásl 
14 tonnáról 14. 1  tonnára telje
sítik, az egy mázsára eső súly
mozditási bérköltséget pedig 38 
fillérről 37 fillérre csöl<kent'k. 
A rakod'ási időnél sikerült el· 
éri. a 100 száza 'ékos teljesitést, 
a kocsikiha.szná:lásnál 105 sz.áza· 

lékot lel jesítettek, az egy má
zsára eső súlymozditásl bérkölt
séget pedig 34 fillérre csökken
tettélc, ami 109 száz.alék06 tel
jesítményt jelent. Ezel< is hoz· 
zájárulta!lc, hogy az évi tervel 
december 21 helyett, 28 nappal 
előbb, már november 22-én be
fejezték. Az árufuvu-ozáooan 
november 22-tól december l -ig 
terven fel ül 8.260 IX>nnát to
vábbítottak. 

Pécs állomás forgalmi ifi.brigádjának versenykihívíisa 

40.000 tonna túlteljesítést 
vállaltak 

A NyuqaU pAlyaudvar k-► 
delmi dolqoz.61 naqy lelklesedé$
sel maqukélvá l<!tték a harmadik 
maq-yar b6kekonqresszus határo
utát, Meqf0q.ad.ák, hoqy ha ka
tonái lesznek a békeharcnak, 
hel ytái Inak a munkában, példát 
mutatnak a munkafeqyelemben a 
kötelesséqtelje,itésben. Meqfoqad
t ák, hoqy minden ereJUkl<•I, tu• 
dásUkkal arra törekednek: túl• 
teljesítsék 6rumozditási tervüket., 
Válas:zokoént a Tito-banda aljas 
provokációjára, Sztálin elviárs 
sz:ületésnapja tiszteletére felaján. 
lották, hoqy árum07.qatásl tervu. 
ket 40.000 tonnával túlteljesfük, 
a kocsiklhasználást 1 3.6, a qyüJ
tól<oesi-klhas.z:nálást 4.6 tonnára 
emelik, a rakodáSoi idót pedlq 3.7 
órára csökkentik. 

A Nyuqatl SZ!ern61ypénztár f6-
nökséq dolqozói 1952 . .;v; tervü

ket december 9-re befejezték 
Tervtel)<,sltésük 104 százaltl<<>S, 
Most decembe,- 21 tlszte;etére 
elhatározták, � az évvéq-i na
qyobb utasfor-qaJmat min&iéql 
munkával látják el. 

Tízezer köbméter föld 
terven felül 

A MAY tpítő és Felújító 0V 
Bu<½ipest-Ferencváros föépitéf;. 
vezetőségének dolgozói. akik 
legutóbbi vál!.aoJásukat hétezer 
köbméter föld bedolgozásával 
túllelje.sítették. Szt;íliin elvtárs 
születésnapjának tiszteletére 
me.gfogadlá,k, hogy a negyedik 
lervnegyed operatív tervét tíz· 
ezer köbméter föld bedolgozás�
vatl felemelik és még így is d� 
cember 21 -re befejezik évi ler
vükel 

A MÁV Felépítményi 
Vasanyagjavító ÜV 

dolgozóinak versenye 
A MA V Felépítményi Va.s· 

anyagjavíló OV do gozói eg;,
hangú!ag vá.:lallák, hogy Sztálu, 
elvtárs születésnapjára befejc· 
zik évi te-rvüket. A uálla!ás lel 
jesitése esetén. teru/eljesitésúk 
üzemi átlaga 2 sz'ázQJ/ékkal. 125.9 
százalékró'. 127.9 százalékra 
emelkedik. A uáll.aJat dolgozói 
uersenyre hiulák a Miskolci 
Felépítményi Va.s,inyagjauítcl 
OV dolgozóit. 

A Fatelítő Vállalat 
december 21.re teljesíti 

tervét 
A MAY f,a.telítő Vállalat negye

dik negyedévi, illetve évi terme· 
lési tervét december 21-re befe
jezi, Sztálin elvtárs születésnap ja 
tiszteletére. Válla!ták ezenkívül 
a dolgozók, hogy a negyedik ne
gyedévi te.tv egy munk,ásra. eső 
tennelési értékét a tervvel 
szemben 1 08 százalékra emelik. 

Befejezte évi tervét 
fi Hámán Kató fútóház 
Mi, a Hámá.n J<afo fűtőház 

dolgozói örömmel jelentjük, hogy 
december 12-én befejezkük mind 
globát i-sao. mind roozleieiben az 
1952. évi tervünket. 

Sztá!;n elutárs 73. születés· 
napja alkalmából jobb eredmé 
nyek elérése érdekében Pécs ál
lomás forgalmi ifi-brigádjának 
/JQgjai uerse,nyre hívták k; a u�
lük egy napon szc!gálatot lel· 
jesitő dombóvári Fama,t,; János 
mllszakánnk dolgozóit. A ver
#tlil pontjai a következők: 

Jól tudjuk. hogy munkándoban December 21-ig egyetlen fe még sok hiba van. de rajta le-
gyc./emsértést sem követnek el, szünk, hogy a Gerő e'.v1árs be· 
az állomási kocsitarlózkodásit számolóiáhan e,Jhaogwll.a•k li 
107 a uorw.lforga:mi tervet 102 gyelemhoevé�évet munkánirnt 
a 'személyuon.atok menetrend: mindjoblban megja�ítsu�. . , 

_ ·n.d·t . át 101 t h 
I 

Szakos Js,tvan parlt:ítkar, szeru 1 1 as . .' _a _e _ervooo- Sági Lász ló 0B-e!nök. Pongrác_ tok menetrendszeru mdilasát 101, Jmr,e v('z.etömérnök, Gál Laj0:, 
a uonaJok átlagos terhelései fütőház.föoök. 

A hála és a forró szeretet hangján köszöntjük 
Sztá l in elvtársat 73. születésnapján 

A z  egész világ dolgozói, a békeszere1ö népek, a dolgozó magyar nép, s közötllllk ml. 
magyar va�ulasok a hála elmélyült érzésével, a rorró szeretet és a gyermeki ragas:llkodás hang
ján köszömjük Sztálin elvtársat 73. születés napján. A bö'.cs Sztálin, a magya.r dolgozó nép 
telszabadítója és nagy barátja, a béke legerő sebb támasza. A ha-talmas Szovjetunió és 
Sztáitn elvtárs segítségb.el, dicsőséges pártunk vezetésével egyre sil<eresebben építjük hazár.k
ban a szocializmust. Mi, a hős s.zovjet vasula sok gazdag tapasztalatai' használjuk fel arra, 
nogy a béJ<emüvek nagy a llco!iásaihoz, a szoc,a !izmus épíreséhez eleng•edhetet'lenül szühéges 
és mlllÓinkább növe1<1vő szállításoka,t jól végrehajtsuk. A nagy szovjet nép segítségével 
épí,tjük hazánkban a s1JOCialLsita vasutat, ők a peldaképeink az újtípusú magyar vasul'.1s ki

alakításában is. A nagy Sztál in különös súlyt és kivélteles megbecsülést adott a s,zovjet vasuta,
rokna,k és ezt a megbecsülést, a rólunk való gondoskodást, pártunk révén mi Js érezzük. 
E megbecsülés, ez a gondoskodás növeli -az őszi és téli forga·lom nehéz harcaiban v,asutasa!nk 
helytá:lását. Eppen most, december 21 -én fejez zü4< be az öszi csúcsforg-almat és erre a napra 
dolgozóink foko:rott erőkifejtéssel, becsületesen arra törekednek, hogy a hablmas fela'<latokat 
jelenlö őszi versenyt gyözelmesen fejezzék be. Dol gozóink azzal bizonyi�ják ragaszkodásukat 
a Szc-ljettmió, törhetetlen hűségüket, forró sre retetüket Sztá.Jin elvlárs iránt, hogy harcolnak 

a menetrend vastörvénnyé tételéért, �vi tervünk túltelj�téséért, a téli feladatok maradéktalan 
végrehaj1'ásáért. Ezzel tartozunk felszabad1ronl< nak es partunknak. Ezzel tartozullk a nagy 
Sztálinnak, Rá.kosi elvtársnak. Ezzel tartozunl< a béke szent ügyének. 

A párt- és kormanyhatározatok ió végrehaitásával 
közel egymi l l ió forintos megta karítást értek el  

Személykocsik hosszú sora 
áll a vakvágányokon, a mühely
csarnokokból tompán szűrődik 
ki a munka zaja. A Keleti Mű· 
szaki Kocsihiuatal mühelyud
varán metszően éles a hideg. A 
hideg egyben figyelmeztet arra 
is: a dolgozóknak még fokozot
taliban ke:I gondoskorlniok anó:, 
hogy a vasúti kocsik berende
zése, gőzfütése és világilása 
rendben legyen. 

Hogyan tudják ezt biztosíta
n i  a Kocsihivatal dolgozói? A 
választ tömör helyességgel adja 
meg Rózsauölgyi elvtárs. mű
helyfőnök: 

Becsülettel igyekeztiink 
uégrehajlani pártunk és kormá
nyunk határozatait, ualamint a 
uasulasnapon telt fogndalmun
kat, most pedig Gerő elvtárs 
adott újabb lendületet mun· 

kánknak. A párt tílmulatásai g5zfíítési csoportvezető új ítása 
egyaránt segítik a kis- és nagy- l ehetővé telte; hogy a súlysze
üzemeket, ezt bizonyítja a mi lepek javilásánál sárgaráz hepéldánk. évi tervünket globáli- lyetl vasal használjanak, nagy
san szeptember 30-án befejeztük, részt ezzel sikerült a műhely
jelenleg jövö éu áprilisi tervün- nek ,11.510 forint értékü anyag
k,·,, áolgozunk Egl!lni: •u\for ·r,· megtakarítást elérnie. 
Los megtakarítást vállaltunk az - Jelenle(l: a személyszálllév végéig, megtakarításunk ösz- tásra átalakított „E"-kocsikal szege november 15-ig több mint szereljük fel g5zfíitéssel 906.000 forint volt. mondia Kistótlt elvtár�. - A 

Nézzük meg egyik műhelyben, hulladékanyagok felhasználásá
hogyan küzdöttek a dolgozók a val egy-egy kocsi felszerelése 
Központi Vezetőség határozatai- az előirányzott 3800 forint he
nak megvalósításáért és hogyan lyett csak 1500-1600 forintba folytatják munkájukat most, ·a kerül. 
Közpo_nti . Vezet5s�g úiabb út- A Keleti Miíszaki Koosihivemulatasa, szellemeben. 

1 

la i dolgozói önálló kezdemé-1<:ezdjük ei:;y adattal: a von- nyezésekkel, újitásokka;I küzde
tarási mühelv november 1 5-ig nek a

. 
párthatározatok végrehaj. 3744 kocsival többet javítolt, tásáért s az. eredmények bizo

minl amennyi: vállalt. Kis/óth nyitják: helyesen értelmezték 
Sándor sztahanovista li!katos. feladataikat. 
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A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A káderekkel való rendszeres foglalkozás segíti 

. a nagy szállítási feladatok végrehajtását 
A _téli fo�ga�cm - ��ly �- klillloilaen a flaialot él nök jesítetrte Joérését, ígérték: ha ta-,bees1,k � d?�lo te=nk s1ke- között. Iá-Inak jelen-tkezőt, a'ki Szeged-

res bele1ezéséért folytatott harc; Fd biti súmo1ni iazt a nerntö- ről Nyiregyházár.a megy, akkor oal, .- hatalmas feladatok ele rődöm� nem egy esef.l:ietl őt vissz.a•heliyezik. ügye hón,aá�lt!Ja _,a, va&1lltae:. dolgoz.6kat, � l"091!,l,ÍUdul�ot, ami egyes m;ak- pdl<lig húz.ódobt és ez gátolta 
k�lonbözó funkc1��b,a� dolitozo vezet.ők részéról a női dolgoz.ók mind munokáj.a jó elvégzésében, kad':'re�t A� 1do1áras okazta felé megnyi•lvánut. Példa erre mind a további tanulásban. nehez�egek meg fegyelm�te)tb Perocsina Ibolya esiet,e,, akit A káderekikel foglalkozás terén 
m_unkat, folrozo\ta,bb hely�al last mint ,giya•kornok.ot Szegedről mutatkozó hiányosságok felszá
k�velelnek. A_ feleda<lok no"re�- Nyíregyházára helyeztek. elsza„ molása érdekében ne sajnálja 
desc,_ a vezetes szoci�l)6ta mod- kítva őt idos édesanyjál\ól. Szor- e,,zy vezető -sem az idöt. Foglal· 
B!�ein':'k meitho_rrositasa_ eiqre galtm.asan tanul t  és a távírda- kozmn a káderek erméni pro
�bb 4<�doer nevelesét l1esu sw½- vimga mellé meg-sz.erezte a, for- b:émáival. t,ibáiról türelmes mun-
6;ges.se. A fe;a�atokat csa'kl sz1: ga'bmi és személypénz,tári vilS· káva/ szokiassa le, fejlessze jó 
iar<;la_n hely!�B':'. a 1;1arxi -lenirn gáika•t. Idóköziben a megfelelő ha- tu!ajdonságaikat_mert csruk az [gy 
tamt:,sokat Jo� 1SIITl�ro és meg- kás és étkezési lehetőségek hiá· végzett munk.a hozza meg gyü
fole�o s-i,ak!mta1 tudassa!_ rendel- nyában megbetegedett. Kérte, mölosét mind e káder fej!ódés-é· 
kezo káderek lrepesek Jól mee-- helyezzék vissz,a Békéscsel>ára. ben. mind 8 feladafok ered.mé-
pl danl. A srogedi igazgatósá� n,em te!- nyesebb végrehaj·!ásá!ban. 

'AZ ALAPSZERVEZETEK 
l)§rlti tiká,rai, vez.etőeéi?i ta'lt.iai 
részére. ai.ci-1c köZ\'etlen kapcso
latban vannak a vasutas dol
gozókkal, &Zámlalan iehetöség 
nyíl ik  arra. hoirv 

munkájuk l<özben tne21s
mer jéik, neveljék őket és 
megfelelő fejlődés után ma
gasabb boosz;tásra 1e1ITenek 

javaislato\l. 
Sztálln elv-tára tanítja: ...Az a 

'Jelszó. IIOl!I/ minden a káderek
tői füf!f!, azt köue'eli, hol!II a 
vezető embereink a /ef!gond<r 
s-abban törőd;enek a funkcioná
riusokJw.l, a ,kicsikkel' és ,na
gyokkal' egyaránt, akármilyen 
területen do/f!OZ/W.k is azok, 
J!ondoskodianak arról. hOf!I/ fei
lődjenek, segítsenek nekik, ami-
kor tánwf!a[ásra va,,, szüksé
f!Ük, bóztassák őket, amikor e:
só sikere,,ket elérik, léptessék 
előre ökeJ időben." 

A 'kádermunlka lonfossá,g'át 
felsmerve látolt hozzá Ozdi elv
társ, a Landler, Jenö Járműja
vító üzemi Vállalet pártbizobt
sáirának titkára e kádermunk.a 
megszervezéséhez. Pártbizottsá
�i érl<'kezleten moegtár,g-yalták a 
kádermunrka legfontosabb fel
adatait. meg-ha•·.ározlá·1<i. hogy a 
pártbiwtlsá!l' tagjai az üzem 
párt- és gazdasá!l'i káderei kö
zül kikke• fogl alkozrnna•k első
sorhan e kádernevelés 6Ze!TI· 
p'>ntiából. Ugyanígy me2'ha1á
rozlák, hog-y az alarr,;zervi 1it
kámk é,;, vezetooégi 1ago,k mi
lven módszerrel f<:>glalkozzanak 
az alapszervükhöz tartozó káde
re-k!kcl , azdk a le,posa bb meg
ismerése érdoekéDefl. 

Nem hanyairolják el a mű
szaki kádere!·kcl való fog-

lalkozási! sem 
A megsz.abott fel adatok �gre
hajtását Ozdi elvtárs ellenőr
zi és a pár!b'zofü;á(! tairiai 
idönkén 1 beszárno' nak a káde
rek rnegi5m-crése terén végze;l 
n1u�·.-cáróL 

k oárlti!!-:ár e1vtárs awn
ban nein íg-v dOl'.,gozik. Gyal'<· 
ran nem értik meg. hogy a ká
'derckkd való fogl,alkozás, mun· 
káiuk. magatartá,,uk állandó 
rcnt!,z�re-s fanulmánvozása ne-01 
l-ülön�"ó, a, párt.építő munka 
napi fe!,mdataitól független mun
lia. 

Az a funkclo-nd-rlus; aki 
elhanyagolja a kádermll'llkát, 
nem tudja megfelelően vé
gezni 1öbbi felada!M sem. 

Ez hizon vítja Szakács András, 
a debreceni fütőháiz párttiUk.á
rának ooete is, .aki· nem törödik 
a k�dermunkával. nem kiséri fi
gyelc,mmel a dol.g-ozók fei•F'«lé· 
6él, nem ellenőrzi és segíti a 
pártol-Otatás.t és emiatt e>g:y-egy 
po! it'.kai isko1a i  fogla•!rkoz.áson 
csrnk 8-'I0 hallgatcí jekn'k meg. 
E'J1anvagolja a tagjclöltfelvé'elt. 

legutóbb olv;rn cgvént akar
t:,k fc\\'(�n.ni tag jclö!tnek, akinek 
a fdes.ége kulák. 

HAQCOLJON A P<\RT· 
SZERVEZET 

a va;ru'.ná-1 nagy mértékben meg
mutatkozó lélektelen, 

a k áderek prohlémáil ,errt

mibevevö bürokra1i2J!llllS el· 
lffl. 

Ne he1yezge.&ék a ·do11gtozók:il, 
a kádcrek,;,t „s:zol{!álati érdekre" 
h ivartkozvn rövid időn beli.il az 
or. z-ág 'kiilönböz5 l,erii!elére, leg· 
több C$Blben csal ád.iuktól e! sza
kí\\·a.  hanem adianak módot ar
ra, liogy a káder me.[rl�mer(e 
mun<karterü:ctét. s enn<"k birtoka· 
ban jó és eredményes munkáit 
tudjon végezni .  . • 

Ne csak az i-s.mer!, a funkcto· 
ban lé,ő •káderekkel fog'.alkoz
zan a,k. haP.etn 

keressé,k a kádcre1cet az 
eas.z.erií va.sulas doliOWk, 

N épnevel öértekezlet 
a budapesti MÁ y igazgatóságon 

Pénleke,1 oelsőízben ül tek öosz
sze egésznaJl06 érlekezlclre a 
budapesti igazgatóság területé
nek népnevelői. Tóth István 
elvtárs, a Vasúlpol:,tikai Föosz
tály Nevelési Osztályának mun· 
katársa bevezetőjében hangsú
lyozta, hogy az értekezlet ta
pasztalatcsere j ellegü, a népne
velők mutassa�ak rá. milyen 
módsz.erekkel 6egíletlék a Köz· 
ponli Vezetőség határozatának 
megvalósitá6ál, a pártunknak és 
Rákosi elvtársnak telt vasutas· 
fogadalom teljesítését. 

A felszólalások során felszín
re kerültek a n,épnevelörnunka 
eredményei és hiányos&:i.gai. A 
·:tépnevelők mint Andrási 
elvtársn•ak, a Szolnoki Jármű
javító i«piosztálya népnevelö
jének felszólalása is rávilági· 
tolt - hajlamos31k arra, hegy 
egyéni ag:.táció helyett csopor
t0s agitációt végezzenek. 

- Az egyéni ;,gitációt azon
ban nem pótolja se-n a csopor
tos a,gitáció, sem a falitábla, 
rem a ha,1gszóró - mondotta. 
Példaként említette, hogy üze
mük egyik fiatal alvázlakatosa, 
Debreceni István már feayelmi 
előtt ál l t  sorozatos mulas�1ásai, 
ilalkedvelése miatt. Ball Sán· 
dor népnevelő behatóan logla l 
k<)?:C-ll vele, megmagyarázta, 
-n:lyen szüksége van népgazda-

ságunknak a fiatal mu.,kaerők
re, életét, Jövőjét vetítette eléje 
s az eredmény: Debrece11J lsl· 
ván a legjobb, legmegbízhatóbb 
munkaerők egyikévé vált. 

Több felszólaló hívta lel a 
figyelmet, hogy a népnevelők· 
nek egyéni agitációval kell rá
mulatniok: a téli forgalom ide
jén az utasításokat vastörvé1y
nek kell tekinteni s ugyancsak 
egyéni agitációva l  kd l küzde· 
n:ök a menetrendszerű közle,ke· 
désért. 

Hunyadfalvi Ferencné, az 
igaz1satúság dolgozója a re.id
szeres ujságo!vasás jelenlö.ségét 
fejtegette. 

- De a rendszere!'> ujságolva
sás mellett a szépirodalmat, a 
szovjet és magyar írók műveit 
is tanul'Tiányozniok k� ll a nép
nevelőknek - mondotta - a z  
élenjáró 6Zovjet tapasztalatok 
szé:cskörű alkalmazása pedig 
csak úgy lehetséges, ha a nép
nevelők a szqvjet 6zakiroda l
mat is ismerik. 

Az első rközpo,,ti népne,eló· 
értekezletről ha6znOS tapasztala
tokkal lávozlak a vasutas nép
nevelők. bár a tapasztalatcse
rét gazdagította volna, ha a fel· 
szólaló elvtársai; több konkrét 
példa, több gya,k-0rlati módszer 
feltárásával ismertették volna 
üzc-moeik. állomásaik népn�velő 
munkáját. 

A propagandisták közötti tapasztalatcsere elősegíti 
a kongresszusi anyag feldolgozását 

,,Alapv„tc5en meq kell Javí
tanunk a qazda.sáq áll.lmi 
vezetését is és a p'á.rtmun
kát is . . .  Gyorsabban kell 
fej lesztenünk q,izdaS-áql és 
pártkádereink sza.kképzését." 
{Gerő elvtársnak a H'.. V. n.o• 
v.cmber 29-i ü'.ésén mondott 
heszámo'ójából } 

Nógrádi e_lvtárs ha ián ezüstös 
fénnyel csillan a l ámparf(·nv 
amint fejét lehaj,tva. belen�z 
jegyzeleibe, maid ismét az asz
falnál ülö el-vtársakhoz fordul:  

- . . .  ha a propagandista nem 
ISf!!Rri jól az anya.go/, sem az 
elaadása, sem a t'ilaveze/é3e 
nr.m /e,ht?f ;rí, a ha//galók el. 
alusznak. Miért van a /errtöbb 
hiányzó Farkas elvtárs s'zemi
náriimw,in? Mert Farkas elvtárs 
maga is egymásután háromszor 
l'l.iányzott a propagandisták szp• 
mináriumáról, mert nem érzi át. 
milyen megtiszteltetés propaga11-
dislának lenni, mil1Jen fontos 
feladatot bízott rá pártunk. 

A ferencvárosi fűtöház propa,
l!andis,\ái, akik most módszer
tani nwgbeszélésl tartanak a 
pol i\ik.a i  fogfalkozáook vezetésé· 
röl. helyeslöen bólinit.an.ak. Az
után eg}'lllásulán elmondják, ho 
g-yan küzdenek a hiányzások, a 
lemorzso!ódás ellen. horgya11 tc 
hetlk élőbbé az oktató-nunkát 

Bizony, mondjuk meg 
i5szintén, hogy O passzw elv/ár· 
sak hallga!a.g-sá1;a soks:or a 
propagandista hibája - m,mdja 
Karácsonyi Erlvlára. - Bá/ori• 

tani kell ezeket az elvtársakal, 
megdicsérni hoz:i.szólásukat 
Mert legtöbbször ezek az clu· 
társak ismerik az anya,go1

, tehát 
a dicséret in.doko:t, u,szont ha!/· 
gatásuk indoko:atlan. 

- Bf!szélgessiink minél Eöbbef 
a foglalkozásokon kívül is o 
passziu ha'/gatók.ka/ es a h1á11y
zókka/. A1ondjuk el, hogy é,e. 
tünk óriási léptekkel halad előre. 
fel/é!lenlil e/maradriak mögóttc, 
ha nem képe-zik m(JJ_v;ukai. f/í;i
juk scgítscgii! a pár:szeruezeter. 
a párttitkár elvtárssal, a népnf• 
t•elökkel eglfii/t gyözzüle meg 11 
hiányzó e:vtársakal. - fejtegeu 
Sárvári elvtárs. 

K.rét(JJ/ elvláí6 .arról beszel 
hogy a propa11;a.ndisták szeref · 
nének módsz,�rbeli segi,!.sége• 
kapni a-z ellenóröktnl. Ne csak 
a,zt irják be a naplóba, hogy 
,.a propagandista felkeszüilsJg" 
jó volt, a ha//gatóké kevésbbP'' 
- hamm minden észrevételü· 
kel kózöl]ék a propagandistával 

Vbgül Lantos e.!vtárs. oklalás
fele! :)5 azza·l e(!�szíti kt a hozzá
sz.ólásokat, hogy a propagandts 
lák az iizemi btzotlsá/U[al, a 
szakszert•czeli bizalmiakkal 1s 
keressenek kapcsolatot, is.merjék 
meg hal:galói.k munl?ateljesítmé
nyeit is és ezeket a tapasz!a· 
lalf>ikat haszná1já·k lel. a kom• 
munist.a péoldamutatás kapc ·án 
beszéljenek helyi, üzemi példá!,· 
ró!. 

Bezárni a kapukat - értekezlet lesz 
,,Csukják be azt a kaput, ahol Helytelen, bürokratikus mód-

a, biciklisták ki szoktak menni, szer ez. A politikai iskola és " 
mert ma polilikai iskola van és termelési értekezlet elölt fel
holnap is zárják be, mert ter- világosító munkát kell végez
melés, értekezlet lesz" - szólt nlök a népnevelöknek, biul
a, telefonba a Szombathelyi Jár- miarknak Semmit sem ér, h� 
műja:vító 0V ül:emi bizottsági valaki kényszerből vesz részt 
elnöke, Kovács elvtárs, decem- az értekezleten, Ontudatos,sá 
ber 8-án néhány p-::rccel 1 óra váló dolgC11-ókra van szüksége 
előtt. Azután magyarázkodva hazimkniik. Az öntudat iejlődé. 
hozzálelle: ,,A fiatalok mindig 

I 
sét v iszont kapubezárásokkdl 

ott lóinak ki." nem segítjük elő. 

Beszélgetés Vietnam elsö munkahösével 
- Ngo Gia Kh ám békeküldöttel 

December 8-án es'úe Budapest
re érkeztek és koedden, 9-én reg
gel már tovább is utaztak Bécs 
felé a nép,�k békekongrc,;szus5 ra 
i,gyekva vietnami. kambodzsai 6g 
l,aoszi békeküldölloog tagjai . 
Mindhárom ország népe hosszú 
évek óta kemény haroban áll a 
fran;cia izyannatosítókkal és 
a,merikai tárnogatói.kkP.L ra•gyogó 
gyénelmekel ért el, földje jelen
tös risz«1t-k le!szabaditását v ív
ta ki. Erről a harcról, amoely az 
imperia l is1a agresszió ellen ví
vott békeküzdelem egyik fontos 
rész:e, számoltak be pártunk köz
ponti lapjának az indokínai né
pek békl2-kiUdötlei. Minkct külö
nösen Vietnam első munkahő.s.!
vel folyta-tott beszé!gelés érde
rkel. Ngo Gia !(hám bék�küldött 
ugyanis vasu'.as. 

Ngo Gia !(hám békekül döt1, a 
,,Munka Hőse'• címmel kilüntc
telt hét vietnami haz.aifi !közül az. 
el�. f,.\ind_két kieze ntyomorék, 
arca! égési sebek helyei torzítják  
el. De csak sumtébe kell nézni 
� e sebek E'lárulják, mksoda fűz 
e-s ,a,lrnra-t ég e kivá'ló emberben 
El,e!éről. aimeiv példaképe lehd: 
ne minden hazáját sz.erelő �m
bernek, alig akar besz�!ni. IJl('v 
gondol;a. kötelességét teljesítet
te és tii'l_jesít i  s ebben semmi 
kü:öniösebb ninoo. 

- E.1!1/ vielnami francia r,a.s
úli javitómíihelyben voltam szc
relö - mondja N,gp Gia [<hám. 
- Nagyon nehéz körülmény:k 
közótt éltünk. A francia gya-rma
tositók a t•ériinket szívták. Gyü• 
töliük őket. 1938-1939-ben kezd
tem el harcolni a hazánkat, né
pünket 16nkreteuó imper;alislók 
ellen. Bérharcok.a/ szn,•ezlünk 
flarcol!unk a mud,kaidö csökken'. 
téséérl és más köc·ctciésekJrt. 
Többször fetartózta!tak társrnm
ma/ eayütt, i1 mJlaláskor és a 
börtönben csak e{mé!y1Ut az im• 

pet'ialisták elleni gyüJöfietün.k. 
194 l-ben kiszabadultam. a bör
tönböl, de továbbra, ts szigorú 
r,0ndőri felligye,[et alatt marad
tam. A párt ekkor azt a fontos 
és megtisztelő feladatot bízta 
rám és nélum'u társamra: fanul
rnányozzuk a fegyverkészítés 
mesterségét. El kellett sajátíta
nunk ezt a tudományt, népiinJe· 
nek fegyverre volt szüksége. A 
rendőri m�gfigyelés elég nehéz 
helyzeret teremtett számunkra, megküt�tte kezünket. Nyers· anyago;ra és szerszámokra volt szükségünk, s ezt sem 110Jt kö:inyii e{őterernteni. S bár �ndezeket a nehézsé<1eket vél[Ü/ is lel:lizdöNük, :,edményt csa� sok-so!, sikertelen kísérlet után tudtunk felm11tatni. 

Barátai, békeküldött társai el
mondják, hogy Ngo Gia /(hám 
munkája közben háromszor moeit
sebesül�. Ő&S'Z.'eégette aTCát, 
me'gcsonkullak kezei de munká
Jálban. nem ismert akadályt. 

- Az elsö használhato kéz,f. 
irtránál�al, amelyet készítettem -
folytatta parlizánja.:nk 11  
jaaánt ő/te,k meg. Ez volt az 
első kéz'gréuiát, amelyet a viet
nami nép maga készített. A ja
pán i[!a alól t•a/6 felszabadulás 
után azt a feladatot kaptam, 

hogy szervezzek egy fegyver
gyárat. Egyszerű szerelőböl a 
párt segítségéuel a fegyvergyár 
iga,zgatója lettem. Ma már el• 
mondhatjuk: elég fegyvert tu• 
dunk készíteni néphadserl'1giu,k 
szükségletének fedezésére. 

Vietnam egész népe - mesE
hk a békeküldöttek - lsner! 
Ngo Gia Khám nevét és szere• 
tettel veszi körül őt. Mozgalma� 
nevezlek el róla, hogy az egész 
nép szabadságharcos lapaszta
!atork.at, hősiességet és harci szel-
1.a.'Tlel tanuljon é'etének lörténe
!éből. Ng-0 Gia K.há.m péld.ak� 
a nép hü har005ának, aki semi
lyen nehézség".ol sem riad 
vissza, aki a párt állal rábízott 
feladatot minden körülményelc 
között te!ie,o,,Lti. 

- Befejezésül el nedltém 
mondani - IC6zi hozzá az egyik 
vietnami békeküldöl.t - hogy 
Ho Si Minh, a mi forrón sz�re
tett vezetőnk, Vietnam legetsó 
és legbálra.bb harcosa mikor 
elös_zör taldlkozott NRo Gid 
l(luvnmat, mngáAoz ölelte öt; a 
mi keménq uezetőn.k. és tarii
W-nk, Ho Si Minh szemében 
kőnnu csillogott, amikor a oiet• 
nami nép nevében koszönetet 
mon'dott a µrnanka elsfuzámú 
hősének". 

A Német Demokratikus Köztársaság 
vasutas szakszervezete vándorzászlót adományozott 

_ A Német Demokratikus l(öz- novlsta mozdonyveze1ö, !(irály tarsasag vasutasszakszervezete ISlliván és l(iss Nándor fűtők. 
által adományozott vándorzászlót A mozdonybrigád ígéretet tett 
az elmult napokban ÜMepélyes ana, hogy jó munkával hosszú 
keretek l<özött adta át Máté ideig megtartja a kitüntetést 
Sándor_ e_lvtár$, _sza_kszervezetü,!J_k jelentö vándorzászl61. A dolgotermeles1, �ztalr��� vez�toJe zók Jelkesen éltették 3 Német a Dombov�r� . _Fu,IOha.z L��":' Demokratikus l(örlársaság vas· mozdonybr1gad1an.ak. A k1valo 

I 
utasait s elhatározták ho te!jesítm��yt _elért .'."°ulonybri· szoros ' kapcsolatot lét�lt� 

gad tagJat: Lmde Janos sztaha- velük. 

SEGÍTIK 'tlEPGAZDASÁGUNK FEJLÖDÉSET 
„Biztosltanunl< kell az év 

méq hátralév6 niszében az 
ipar 1 952, évi tervének te'• 
Jesit<lsét és túltelJe�itéSót!" 
(Gerö Ernö e�vtársn, k a Köz 
ponU \'ezctOsep: ülésén mon 
dott beszámolójából.) 

A Szombathelyi Já·rmíija\itú 
már •november 13-án oofejezte 
1952. évi tervét. Most l!l53. 
evi tervén dolgozik. 

„Eruényt kell szerezni az 
egész iparban . . . a párt ltatá
rozattina,k az ünköllsé{! és az 
építőipari költségek csöl!kent,j,
sére vorzallwzóan." (Gerö elv
társ beszámolójából.) 

A harmadik negyedévben 
pénzügyi  1ervét háromszázezer 
forinttal, az ön.köllségcwl-kcn
tesi tervel pedig 1 . 1  százalékka•l 
leijesilelle túl a vállalet. 

Lényegében úi  gépek beállí
tása nélkül, kizárólag a munka 
jobb megszervezésével egy év 
alatt 2 1 .5 százalékkal emelke
dett az üzemben a 1ermelékeny. 
seg: jobba,n szervezték meg a 
munkát. Jg-y érték el, hogy 
1952 első tíz hónapjában hét 
százalékkal 1öbbet termeltek -
béral a ptú,; léj:és nélkül - mint 
tavaly. 

Kemény harc 
a munkafegyelem megszilárdításáért 

A Járműjavítóban kemfnven 
haroolnak a, munkafegyelem 
megszilárdításáért. Amon Lajos 
gyártási laketost és Draskovics 
József laka tost elboosátollák, 
mert munka közben összevere 
kedtek. A munkafegyel men 
ttzonban még tovább kell javí
tani .  Az évi tervet például no
vember 13-a, helyett már 10-én 
befeJezliették volna, ha kikü
szöbölték volna  az igazolatlan 
hiányzásokat. Az igazolatlan 
mulasztások két és fél nappal 
vdették vissza a vállalatot a 
terv te:jesilésébenl 

Az. új, szocialista módra 

gor:<lolkozó és dolgozó ernbe· rendelkezésre rul!'ólap a kocsilc 
rek visz:k elöre itt is a terme- javításához, Módos Imre re
lé„l. Az eszlergamühe:yben do! - szortvezel6 újítása se;ritclte a 
i,:oz'k például Csizmazia Jen, me-goldáshoz a vállalatot. A há. 
:fjúmunkás. Egyike a Nazarova. borúból ittmaradt német kocsi· 
mozgalom kezdeményezöinek az roncsok felhasználható rugó-
üzemben. l apjait a l.rukito,l..ík át. 

1949-ben szociafüta megőr- A Szombathelyi Járműjavító 
zésre vette 5l csúcspadját. Az· dolgozói igyekeznek mel(Va,!ó
óta ne,gyjavitás nélkül dolgo- silanl pártunknak és a mi• 
z ik . és egyetlen kis alkatré�zt niszlertanácsna,k .  a term€lésre 
kel lett csa•k cserélnie három év vonatkozó határozatait. Ezért 
ala,ttl érnek el jó eredményeket. De 

- A népgazdaság/ól, a nép- a, vezetó'k gyakran megfeled• 
fől kaptuk ezt a f!épet - ma- keznek a, párt elvi á l láspont-· 
gyarázta, vált6!nek. Halmosi fáról, arról, ho11y a szocieliz
Károly és Kiss Emil esztergá- mus.ban legfőbb érték az em· 
lyosokna k  - vigyáznunk kell a ber. Pedig ezt lforválh Már
nép vagyonára. Es magunknak ton elvtárs hangsúlyozta a 
is érdekünk, hogy mindi(! ;ó Központi Vezetőség június 27-i 
állapotban lévö padon do/f!OZ• ül�sén, s nemrégiben országos 
hassunk, hiszen (JJ teljesitmé- munk.avédelmi kon,fercncia hívta 
nyünk, keresetünk ettől js lel ismét erre a figyelmet. 
függ. A gyorsvágók nem ha,sznál-

Amig kalone volt, minden nek szemüveget. Hogy a for
levelében kérte: ,,írjátok meg, gácsok ne scbesíthessék meg 
nem lőrté111-e baja a gépem- őket, a vállalat üvegla,pol sze
nek". reliefet! a kés fölé. l,(az, az. 

Párttag. Tudja mi a köte üveglap megvédi az esztergá-
lessége: neveli munkatársait. lyost a forgácsoklól. De mi 

- Műszak végén rnindia le- történ:k, ha e_g-yszer a • munkB•· 
tisztítom a padot, rnegola.jozom darab kirepül a tokmánybó:? 
a csúszó alkatrészeket. A se- Ilyesmi a legalacsonyabb !or· 
bességuál/ószekrényben havon- dulatszámnál is előfordulhat. A 
kéni cserélem az olajai. Az ön- repülő munkadarab menlhetct
kioldót méR akkor is beállítom, lenül szilánkokra töri ma,jd a 
ha csak /1él e1wforma darabot közön;éges ablüküvcgból készí
csinálok. !gy biztosítom a pad lett lapot s a szilánkok sú
hosszú ételét - tanítja a fia- lyos balesetek tömegét idézik 
lai dolgozókat. Es Csizmazia elő. Ablaküveg helyett cel iu
volt az első az üzemben,, aki loidlapot, va4<v sziláITT,kmenles 
bevezette a gyorsváQ:á8t. Azóta üveget kel i a lkalmazni. De van 
már több társát -- így levállóit egyszerűbb me�oldás is: !egyé!< 
is - megtanította a gyorsforgá- kötelezővé védőszemüveg hasz• 
csolás módszereire. nálatát. 

A Jármíija,vít6 müszeki vezo
A mííszaki értelmiség segítsége 

I 
töi jó termelési eredményeket 
érnek el, de úgv Játszrk, meg-

Csizmaziához ha.sonló új cm- feledkeztek arról, hogy a ter
berek viszik előre e Járműja·  melés nem önmagáért való, s 
vilóban a termelés ügyét. Ami-

, 
hogy a megfelelö munkavédel· 

kor a kocsiosztályon nyomaszló mi intézkedések hiánya súlyo-, 
voH az anyaghiány, nem állt san megboss�lhatja magát. 
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HARCOLJUNK A BALESETEK ELLEN 1 Hiányosságok 
Orsz6gos munkavédelmi értekezlet a Landler Művekben a mozdonyok minőségi javítása körul 

A Vasutasok Szakszeruezete 
munkavédelmi osztálya dece:n
l>er 12·én országos munkavé
delmi értekezletet !41rtott a 
Landler Jenő JárműjavZ/6 OV. 
kultúrtermében. Jelen voltak a 
politikai osztály, a közlekedés
ügyi minisztér>:um, a SZOT és 
1 különböző sz.ak&zolgálati ágak 
vezetőinek kél tiselői, valamint 
teljes számban a munkavédelmi 
felügyelők és biztonsági meg• 
bízottak. 

Goopár Sándor elvtárs a 
Vasutasok Sza kszerve-zetének 
el.1öi-e megnyitóbeszédében rá• 
mutatott: azért hívta össze e 
szak.szervezel ezt az értekei:le· 
te!, hogy eleven valósággá vál· 

J
.ék a vasúmál az az elv: leg• 
ább érték az ember, 

Munkaredelmünk hiányosságai 
Bacsó Béla elvtárs, a munka

védelmi 06ztály vezetője tar
totta meg ezután beszámcló· 
ját a munkavédelem terén ed· 
dJg elért eredményekről, hiá
nyosság<',król és ismertette a 
megvaló, 'tásra váró feladato. 
kat. Megál lapította: nem kétsé
ges, hogy Vlll/lllak a rrumkavéde: 
lem terén eredményeink, 

u eredmények mellett 
azonban r.omoly hlányossi· 

io.k mutatko.malc. 
A hiányosságokért súlyos fe

leWsség terheli a Vasutasok 
Szakszervezete munkavédelmi 
osztályát, elsősorbBn azérl. mert 
nem szorgalmazta eléggé a 
Vasút i Főosztály vezetőinél, 
hogy a minisztérium állapítsa 
meg szakszolgálato,1ként azokat 
a h1ányckat. i l letve baleseti ve• 
szélyforrás,-;;at, amelyek bal• 
eseteket idéznek elö. I lyen kö· 
rülmények iközött a Vasúti Fő
os,ztály és a min iszté�•,um még 
nem tudták megadni a szak· 
szolgiálati főnököknek azokat az  
irányelveket, amelyek a hiá• 
nyosságok megszüatetésére ve• 
zetnének. A baleseti okok ala
pos felmérésén� hiánya miatt 
az 1953-as te•vek nem foglal· 
ják magukban. a vasút legfon· 
tosabb munkavédelmi teendőit, 

- A balesetek kiuizs1<álását sok 
szolgálati helyen {elckleleriü.1, 
mechMikusan végzik, a bat
eutért igen sokszor a balesetei 
szenvedett dclgozót vonják fe• 
lelösségre. Nem alka lmazzu,k 
következetesen a SZOT elnöksé· 
gének h.atározatát, amely ki
mondja, hogy 

a ba1esetekért abban u 
esetben is a műszaki vezető 
felelős, ha az a dolgozó 

hibájából követl<ezett be. 

Ezért elsősorban a Vasutasull 
Szakszervezetének munkavédel
mi osztálya hibás. A területi 
bizotlság�k is elhanyagolták 
ezen a teren feladatukat, mert 
a súlyosabb kimenetelű balese• 
teknél nem a lkalmazták a szak· 
szervezet el ;.5kségének azt .a 
halároze'.�t .  amely szerint fele
l&ségrP kel l  vonni az üzemi bi
zottságok elnökét is. 

Az üzemszemlétk helyes meg• 
tartásával kapcsolal0san egyes 
szolgálati veaeiők hanyagságá
ról, közö11bösségéről beszélt ez
után az el5adó. A b11lesetelhá· 
ritási ok.tatás elhanyagolása 
vagy fel ulele& megtartása is 

bílnös merénylet a dolgozók 
tesi,; épsége és egénsége e!leíl, 
ugyanígy a védőruhák és védő
ételek visszatal'tása. Kristóf 
Lajos fűtőház.főnök a nyíregy
házi kisvasút fűtőház;ában pél· 
dául július 18-tól szeptembe, 
8-ig a l�nagfl<>bb hőségben 
nem adta ki a dolgozóknak járó 
sós �zet, azzal az indokolás
sal, hogy nincs. Ugya,1ekkor 

irodájában 20 kilogramm 
kekszet az egerek rágta«. 

velését, súly-OS felelősség te, 
helj területi biwttságainkat é, 
szakszervezetünk munkavédelm i  
c,sztá-lyát, mert nem nevelte 
kellő luircosságra a szakszerve
zeti aktíuákat. El !kel l  ér.1ünk, 
hogy a baleseteK száma a vas
út területén ne szaporodjon, ha· 
nem jelentősen csök!kenjen, a 
dolgozók jobb rnunkakörülmé· 
•,1yek közé kerüljenek. Mindent 
el kell �övetnünk a téli forga
lom balesetmentes lebonyolítá
sáért, 

dolgozói ivóvízel látását' 1Jsmer· 
tette. 250 dol-go21Ónak nem volt 
ivóvize, amikor öntevékenyeJ 
segített ezen, felelősségre von
ták. Székely Ferenc Veszprém
külső meg nem felelő &1.állás
viszonyairól, Tóth László a 
kecskeméti fűtőhláz is Jaktan)'II 
tartha,tatlan munkakörülményei· 
ről számolt be. EzenJá,vül még 
sok más jogos kriti-ka hangzott 
el a muílkavédelem elhanyago· 
l ása miatt. A felszólalók általá
ban úgy értékel lék az értekez
letet, mint segítséget a munka
védelem h'.ányaina.k megszünte
téséhez, útmu!,a�ást! az ellen6ég 
elleni küzdelemhez és mei:r• 
foi:ra.dlák: harcolnak a balesetek 
ellen. 

Mlmlen állomáson, minden denütt érz.ik át telje.s súllyal 
szolgáLati helyen IMhatjuk a A Landler Je,w és az ESUJ!il 
színes falragaszt, amely a tél i Járműjavbt6 oom jáirm1k. elől 
lqrgalom n�éz fe!a.da,taira fi- jó péld:álval. A műhelyből 1.dke• 
,gyelmezteli a, vasutas dol,gpzó- rült mozdonyokat e,qkszor visz• 
kat. A hóviharba ,1 előretörő siia kell vinni, mert gyakori! • 
,,ötszázas" mc-zdooy, az ásókkal csőfolyás, a gátlalre,pedés. 
felszerelt dolgozók, a pirosan Javítani kell a székesfehét'O 
hunyorgó jelzől;ámpa beszédesen vári és a debreceni fűtőház 
jelképezi a, vontatás, a pálya• f iókmühe!yeioek munkáján is, 
fermtartás és a forgalom együt- de különöse,1 gondcsabban keH 
tes munkáját. végeznie a javításokat a Vesz• 

Természetesen azonban a Jeg· P.r.ém·':;·í.lsó pál�vari fűfóháa 
jobba íl sikerült p!aMt sem ele• hok'.n�helyének, hiszen az mnen 
�ndő ahhoz., hogy útnak in- mdulo _ mo�onyo�'.8.' (e,1yegetl 

d1tsa és átsegítse az jdőjátási a legtob,� teli :,d0Jará�1 megl&
nehézségeken, ködön, hóviharon petés. 

Szeptember 8 utá,1 ped'g 
Debrecen igazgatóság olyan Houászólások 
kekszet utal t ki, aminek a jól· 
á l lási ideje már régen lejárt.

1 

A nagy helyeSclésse! fogadott 
Az ilyen mulasztások ellen beszámoló után számos hozzá· 
�zakszer�ezeti funkcionáriusa· szólás egészítette k(, az elhang-
1nk.ia.k eles harcoJ kell folytat- zdlakat, Többek között Brand 

Több harcosságot 
a munka•'lldclemben 

Gásipá.r Sándor elnöki zaro· 
szavába ,1 örömmel ál lapította 
meg, hegy a felszólalásokban 
az l átszik: a vasútasság köré
ben kezd érvényesülni az igazi 
érdekvédelem, ami-nek a munka
védelem fontos része, Kifogá• 
solta azonban, hogy 

a mozdonyt, a V('J1atol De a De ez csa k  néhány p€1da, 
jól karbanlartctt, minőségt'leg Minden fűtőháznál 11an m¾ 
javított mozdony kónayebben tenn.ivaro é.5 egyetlen fiókmü
legyőzi a;z aka.dályok<H. Ezér,t helyben sem szabad meigfcled· 
adott ki -a 7/a. osztály rendele- kez,1i arról, hogy ideJében vé
te_t _a _mozd�n:r,o1� iókarb,anhelv�- g�zék el a, _:110Z?Onyo� - kül� 
zeserol ,  mmoseg, javításáról  nooen az „otszazasok - 1do
Gy. 21 2/639/1952. szám a latt. szakos vizsltálatát, a futójaví-

A rendelet mindeJ fíitőház�a. táoo�at. 3:zonnal ha}tsák végre s 

minden vontatási műhelyre a Jt:_t1da.sokat a csoportvezetlJ, 
. • . .. ' a muvezer:ó, de a mozdonysze-mmd-en mozdonyvezetore es fu· mélyzet is a leglelküsmereie-

t�re kflelező. _ De a kölelez�tt - ] sebbe? a fent említett rendelet 
seget, a felelosséget nemi mm- alap1an ellenőrizze. 

a felszólalók l<özlil keve
een e)lakorolia..k önbírála

tot. 
A jelző télen kétszeresen - parancs 

Az. 6rtekeztet résztvevőinek eqyik csoportja 

Szükséges, hogy a bfrálatot 
és az öntirála tot helyesen al 
kalrnazzu1k és •.ie váljék panasz· 
nappá az i lyen értekezlet. A 
felszóla·lásokbó! nem jött ki 
eléggé, hogy a jó munkavéde• 

niök, le kel/ /�plezni és ki kell elvtárs, az Északi JármOjavító lem a termelést segíti. Kifogá
pelle11gérezt1i az ilyen ha,nyag vállalatvezetöje el ismerte: sú- solta Gás_oár elvtárs, hogy 
vezetőket. lyosan hibázott, amikor a mull- el!"letlen nődo;i:rozó sem szólaH 

- A balesetek csökkentését ba11 nem oett részt az üzem· fel, pedig az ö problémáik is 
szclgálja, ha a dolgozó frls,,en szemléken. Ennek az volt az szőnyegre ke�ültek. Altalában 
kipihenten végzi munkáját. A oka, nem ismerte {t!l helyesen nem nyihánul t meg elég har
pihe,,t dolgozó éber, figyelmes., a munka,uéde:em ;e·enlöséf!é/. cos szellem a felszólalásckba� 
munkájának termelékeny�ge M.a már mindig megjelenik a és nem mulattak rá eléggé e 
nai:rvobb. Méi:ris szemléken, mert felszóla lók, hogy a munlwfegye-

belátta a munkavédelem Iem megs:aJárdilása a munka· 
nagymértékű túlórázt.atáook éd l l végtelm fontosságát. v e met is szo gálja. Harcolni varrnak, különösen az utazó- kel l az ellenséges megnyilvánu-
szoltálatot teljesítő dol� Ebben a fel ! smerésben része lások el len és 

zóknál. van anna·k is, hogy a szakszer- a balesetek mögött ne a 
A kb , 

vezet többs;;ö, / igyelmeztelte, véletlent, hanem az ellen-

A tel·böl, a havazásból m�r 
ízelitot ka,p'tit,nk S vajjon a tél i 
1áj l,álttána megszólalt-e a fele
löss,égérzés a szolgálati vezetők 
ben., & moulonyvezetókben és fú. 
tökben: . ,Megtetliir.k·e mindent 
a téli forgalJm zavartalansa• 
gáért?" 

De a,z. dső hó lehuMá.sa óta 
más figyelmeztetést is kaJ>!ak a 
va-sut2,s dolg-ozók. Gerő elvtárs 
b<>szárnolójáiból le kellett szűr 
niök, hogy az ipari élet terén 
kit üzölt feladatok e!vál•a.sz!hatat. 
1 a11ok a közjek,edés·löl. 

,Az Iparban mtndenekel6tt 
biztosltanunk kell az 1 952-es 
év sikeres befej&-!. El 
kell éml, hoqy 1953 efs6 n@
QYedében a _,,_!és 1852 
utolsó neqy�h""' ktpest fo. 
lyamatosan emelkedjék, • 
hoqy Januárban se leqyen 
vf,sszaes-S." napo an megje,enií, OOS· sÖl büntetést is kapott mulasz• úti oiszonyla/ra alkalmazott m.·- tásáért. Hiányol ta a miníszté- &ég kezét keressük. Gerő elvtárs fenil szavai 

ntsztertanácsi és SZOT hatá· r'.um segil.Ségét és kifogásolta, A baleseleok rnege:özését biz- éppen úgy vonatkoznak a va,s 
roMt, r-1ni!ly szabályozza a pi• hogy üzemében •,1em rég úgy lositjuk, ha harcolunk az ellen- útra is, mint ipari ilzemeinkre, 
hen/Jóré!, és p)'>CnÖidők kérdé- építettek fel egy új műhelyt, ség el len. Fel kell számolnunk bányáinkra. 
sél, gyökeres változást kell ho1tv nincs benne mosdó és a különböző szolgálati ágak A vontatás a közlekedés vér-
hogy hozzon ezen a téren. fütöberendezés. szakrru,i sovinizmusiiJ is, mert keringésé,1ek motorja, min t a 

- Ozernorvosa-lnk munkájá!J..sn Halász Rezsó (Péc&) k,fogá- legtöbbször ez okozza a vona• sz.ív az. emberi ioo1iben. Ezért 
ma már komoly eredmények S<') ta, hogy a szolgálat i  főnö- tok ácsorgását és a hosszú kell a vontalá,s dolgozóin,i,k kü· 
vannak, súlyos hiba azonban kök nem oktatják a dc-lgozókat swl1tál.ati időket. A vonatoknak lönösen lelkiismeretesen végezrn 
még mindig, hr,gy és nem segilenek a mu,lkavé- a jelzők előtti ácsoroglatá.sa leladatakat, á'lla11dóan, 

sok helyen rövidek a ren- delmi felügyelőknek. Szabó idézi elő a hosszú szolgálati pontról pontra e11enlírlml, 
dc:öidök. Mihály (Bék<iscsaba) a csabai idöl és a túlóráztatá.sl. am:, pe· nincsenek-e hlányOS<Sátok a 

Ferencvárosban például több- és a gyulai á l lomás mostoha d(f gá
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Gy. 212/640/952. sz!mú ren. 
ezer ember részére két óra, Szé- munkaviszonyairól beszélt. Gyu• se · sza a sago asi ervet 
kesfehérvárott, Dombóuárott, la ál lomáoon például n i .,cs sok helyen azért nem lehet be- de.let végTehajtá.sa körül, 

Nyíregyházán egy óra. mentőláda. legutóbb egy bal- tartani, mert 8 bale5etek aka- A 7/a. osztálynak  az e1lenórzés1 
Éacsó elvtárs végül nyoma- esetet szent•edell111!k ttjstigpa- dályozzák. Fel kell számolni a osztály segftségével a. lei;:ponto-

h pirrol kötözték be sérülését. szakmai vezetök és a szakszer- saobban fel •'·I •'·el ! v·,••ga·••,n1• • tékosa,1 angsúlyozta. e t ·  f k · · · k I be 
� " � a 

fel kell számolni ez Dzemi Andauári Faenc miskolci r ze 1 . u ,1 c,o�an.�oo, i ra· rendelet egye6 pontja!n,ak véQ;r� 
igazgató önkritikával kezdte 

izmusat az e enorzések terü- ha j tását, a 1tza,k,sizolaála-ti �ze· 
bizottsárri elnötdil< és szol· !etén Ha m' de ek t f' 1 tök ••· 

" 
• hozzászólását : maga is elha- · m z e ,gye e:n• OOK, a mfpn,evelöknek. a szak. 

gr 1tl vezetők liberális ma· nyagolta igazg.atósága lerüle· be vesszük és betartjuk, decem.- szerve1.-!.'ti vezetö:mek és oíza l -
ll'atartá.sát a rrunika,•édelem tén a mu,1kavédelmi leendők ber 21 -én emelt fővel állh-atunlc rni.akna1< mozgósít.ani kell a dol· 

területén. !>:tartását és el lenőrzését. A jö• pártunk elé, gozókat az utasv!,ásolc! felre1len 
I lyen l iberali-musból �redő v?ben erre nagy gondct for- Gáspár elvtárs végül bejelen· betartá5ára. 

hibák például, hogy nem alkal • dit. A té1i forga lC'J[Tlmal kaposo- telte, ho,gv a szakszervezet min- Különösen az úf. fiatal mm
m�zz.á'� a bal:5etekért felelöd (alban főnöki értekezleteket hív den elhan,gz.ott panaszt és kri• donyoezetóket, fűtőket kell 11/. 
mű.szaki vezet_okkel szemben a o,;sze, ezeken elötérbehelvezi a 

I 

t:ikát kivizsgál, i .i tézkedik az landóa.n. oktatni, mert ők - 11':· 
prem1umelvonast. Azért, hogy munkavédelmi prcblémákat é .. b • . . . . utá,n az uwbbi évteik enyhe 1elein 
az üzemi bizottságokban m<'1r 

l 
megszigorilja 8 helysuni e l lei� 

ugÁ en es _megadia ra a va,laszt. nem gyüjihet4ek t.apaszta-lafokat 
mindig nem, kezel i k  kellő súly- .. . t 

' z orszagc-s értekezlet egy - ha1 la!ITIOSa'k a, teli nehézségek 
Jyal a mu,1kavédelmi feladat<'Ú< orzes · munkavédelemről szóló film lebeooü.lésére. A szovjet tapasz• 
ellenöru;;ét és a dolgozók ne· Kiss István a s2egedi fülőháL leveti lé-sével ért véget. 1 ta,1-at� &l84ljan eJ keU &ajátita• 

niok a kifogásta1a-n hőtechnf,k,At, 
tooartooiteni lkel! velfrk, hogy a•!ci 
szereti mozdonyát, lriva tását, 
nagy tel�ítményeket érhet el, 
mint a hős szovjet vasutasok, 
aki,k 40-60 fokos hióeR-be'!11 hó.: 
viharok.ba11 is biztooí'tják  a m• 
va�tala.n forig-,alrnal 

A mozdonyvezet&nek 9%0r"' 
g.almazni kell 

a lángbolt 
beépi1tését. SQ.¼s,zor bizony har-
ccú1iok kell &éri, mert ,a -mühe
lyek sürgetőbb fle,ladafokra h•· 
vatkozna.k, pedig a J án,gbot1 
Jobb gőzfejlesztésl, kevesebb 

szénfogyasztást biztosU. 
A mozoonyszemé1)'ZEi fel� 

lenül alkailmazza 
a luny'lni-móds2iert, 

a kioobb j.a,víláisdkat vé,gezize el 
maga, és Szoloujou Sztálin-díjas 
swvjel mozdonyvezető eljárásA
na,k tanulmányoz.ásával álLan• 
dóan fejlessze tud á,sá 1. 

A vontatás dolgozóin múlik 
főként téli lorga,lmunik sikere. A 
munk-afegyelean. 41 „jelző - par 
rancs" jelszó szemelőt! tartása 
erős fegyw�t jelffll!enek arz; idö
járási n,ehé�el v!vott h,airc. 
ban. 

A szakszenezetek feladatai 
a jöwöé,i szabadságolási ten 

elkészítésénél 
A szo!gál-a1ti helyek az elkö

vet-kez.ö napowban kés.zít ik el a� 
1 953. évi sza,ba dsáigo! áisi tervet. 
Az üzemi biz.o!�sá,gokra ez l<o
moly feladatot ró. Az ü-zemi bi-
1.ott;;ágoknaik ellenőrizni !kell a 
szabadsáigol ások ütemezksét, 
hogy a dol,gozó\{ részt tudjanak 
vE11orri az üdülé&btern, gondosl<od
n i kell arról, hoin, a dolgozók 
k ivánsá,g.ait figyelembe vEig,yék a 
terv készMésénél. Ugyancsaik: fi. 
gye!emmel keH lenni az &zi 
csúcsforgalomra is, amikor • 
sziabadsápa,t beos1..lják.. 

AKIK ÉLENJÁRNAK AZ ÖSZI VERSENYBEN 

Motnár Andrils oktató, Dlósqyőr-vasqvár Sllomás. A tehervonatok terhélé
Mt 1 08, a vona•ok mienetrendszerinti 
inditását a tervhez vlszonyftva 98 a 
kocsi rakod.isi tervet pediq 1 05 s.;_áu. 
t.Mcra teljes.1tet'e. Az oktatásra kötele
zettek neq.ycdévi vizsgaeredménye 3.1 . 
ilaa• Qllnqyöl í\ett ponttrt•k• 224 pont. 

------�,-----

Naqy János ker-eskedelml hivatalnok, 
Székesfeh6rvár. A hozzá beoS<ztot, dol
qozók munká.Jukn.ak megszervezésével, 
valamint munkaidejllk teljes klhaszná• 
lásával elérték, hoqy a foglalkoztatás 
foka 56 sz.izalék, a kocslkihasználás 
1 5.6 tonna. A b<>- és kiraklisl időt 
1 21 azáZal6krii t<>IJesftette. 

Feqyvernekl Jen6 qépkfsér6. S:z,e,-encs. A l«x: .. itartóz:kodásl tervet 1 1 8, a vonat
forqa Imi tervet 1 1 0, a qóztartiisi tervet 
1 1 7 sz.tzalékra t<!ljesltette. Feq,yverneki 
Jen.a: iqyekvó, Jó mun.!<,ájával e-16rte, 
hoqy összes qönqyöll ,ett pont6r'W<• 28 t 
� 

Radv:inazld ISlv_, 6trakó munkú, 
brlqádvezeWI, Záhony. A az:állltófetekkel 
való coros eqyllttmOköd-1 és a Jó 
felvlláqosltó munk.lval ötfönyl brh�ádJa 
ei.rte, hoqy •z ,ti.iq ra1<odMJ ld•J<lk 
le!Jesitéw 1 32, a kocsiki�sználás 1 14, a 
foqlalk�� fok"" 160 az,ú,iil6k. 

v,arhelyl Emel mllszalcJ f6tanácsoa, Budap--Jó�sefvárosl�pályaudvar J>4í• lyafenntar�s, f6nök klVáló szervez.éliHI 
és vezetéssef, valamint polltlkal 6s szak„ 

vonali nevelómunokávaJ. vonafhálóz.a ának qyakor1 ellen6rúsével eléri.. hoqr,, vona!Uakaszának tervtetJ"§it,iee 1211 azibal<II<, f•JI-.. 0.90,. 



SZOCI ALIST A V ASOTERT 

Az el-só tel ünk a vasútná4 . . .  
Tavaly télen bizony wég Fülöp 
'Margit is Csatit a párás vonat
a,bl.a,kon keresztül nézte az el· 
futó harvas !áj,a,t s ta lá.n nem ,s 
gond0:1 arra, hogy alig egy év 
mulva már a budapes!-kelen
föM-pusztaswbolosi von,a,J 2-es 
6rhelyén teljesít srolg.álatot. 

- De ige:1., gondoltam már 
erre, gondolatban már �ré1<i � 
utas" vagyok - mondja most 
öntu<latos mosol lyal. - Es ta
lán ezért rvem félak a téltől. A 
ferencvárosi pályafenntartási fő
nökségen alapos szakmai okta
táson vettem rés�. tudom, ho
gyan. keU e/lállnJ a figyelöőri 
és hó jelentő szolgá{rMOt. A szak
mai okfalással együtt gyakorlati 
oktatásban is részesültünk, hó
napokig a térközör kartárs 
me:Ié voltam beos.,tva, másfél 
hónapja látom el ön.illóan a 
térközőri szv!gálatot. 

De ugyanilyen buzgalommal 
beszél munkájáról, a iéli szol· 
gá!iatról Szegecs Piroska. ,a fe
ren<:városi pályafe-nnta,r,!ási fő
nökiség 3-as szakaszán,a,k elö
munlkása is, al<Ji 

alig fél éve van a vasú'lnál s 

brigádjával már 1 10 száza- magam. Tiutom, hogy a téli 
lékos eredményt ért el. időszakban fokozottabb a fele· 

S-zakasú,n most hójelentő szol · lósségünk, ön.tevékeny munkára 
gá.!a,tot is teljesít. Vagy , Nagy van szükség, hiszen a mi ponlüs 
I. István pá1lyamuntltás, hóje- szo:gáialun/1/ól függ. hogy az 
lentö, aki vállal ta, hogy decem- állomás el.iltdíthatja-e a von,i
/Jer 2/·re leteszi a pályakocsi- tokat. 
vezetői vizsgát. Ennek a felelösségérzésnek 

A vasút új do:g-ozói, aki,k az kell  ávhatnia az „első teles" 
idén először á l lna«< a b'.okkhá- vasút, dolgozókat, akiknek 
zaknál, váltóknál, a nyilt pá· a pályaszakasrok és a vál-
lyán, tudják. hogy R téli köz le- tók lis.ztántartásával, gon-
kedés za'vartafansága nagyrészt dos �ásával, jó sukmal 
az ö JelkiiGlTiereles munkájuktól, felkészültséggel és főként 
jó felkész.ültségü:kllől függ. Er,rr helytállá&sal, éberséggel 
vi,láJgítanak rá Pintér János pá· kell leküzdeniök az időjárás 
lyamesterhelyettes szavai: okozta akadályokat. 

- Igyekeztem jól felkészülni Végül még meg kel l állapi· 
az első télre: Dun.avarst.ny kö- ta11li ferencváro;;i viszonylatban. 
zelében 500 méteres hósövé1u1t hogy az állom.ás pár,t;szerue;,11. 
á'.lítottam fel, pá!yaszakaszo- tének és szakszervezetének több 
mon bevezettem a Vorosiri- segítséget kellene nyujtania a 
mozgalnwt, szakaszomat áltan- távolabbi őrheiyeken dolgozó 
dóan tisztán tartom. vasutasoknak. A n-épnevelö és 

Tóth I l 1és, a ki m;isfél hón.ao- bizalmi elvtáns.ak keressék fel 
pat ezelőtt végezte el a pálya,· gyakrabban a kisebb szerve-
ön tanfol }iam<:it és most a zetieket, az eldugott örhe-
budafok-háro<si vona,Ion te!- lyeken ,szolgálatot tel jesítő dol· 
jesít szol gálatot, ezeket mondja: 

1 

gozókat és tant•sanak szoro;;ahb 
- E/sösOrba.,"l a pá,rt nevelő- k�•pO!lOlatot velü-k. Érezzék: ne

mu.n,kájának köszönhetem, hogy héz, fe:elösségteljes munkájukat 
rniM pályamunkás képezhetem figyelemmel kísérik és értékelik. 

Sztahanovista tapasztalatcsere a szakszervezet központjában 
December 1 1 -én a Vasutasok 

Szakszervezete klözpon1jában ü l
tek ÖSISze a· járműjavítók, fű\ö
ház.a,k élenjáro esz.tergá,lyos, ma. 
rós és fúrós dolgozói, hogy meg
!Jángyalj.áik a legjobb munkamoo
s:zereket. 

Gáspár Sánoor elvtál'ft, a 

Lerg'á•l ását és a les-Lúrást. a 
leszúrókés �felelő fazonú 
köszörülés.évei. 

Az értekez.let végén Szilvesz-

ter László. a Landler Művek esz
tergályosa párosversenyre hívta 
Krist Emilt. az Észa•kí Járműja· 
vító esztergályosál. 

Jó munkához 
Vasutas Szaikls,zervezet elnökie 

l _ k • ,  k k·· .. , , k \ nyitotta meg az értekezletet. terem sun JO mun a oru menye e 
Után,a Szilveszter László, a 
Landler Művek sztahanovista I Ves.z,préim-Külsó pályaudvar 
esztergiá,lyosa ismertette munka- lütöbázána½ dolgozói , igyekez
módszerét és J..iia:pontozó újítá· nek a leg1obb munkava•l meg-
sá( cildani a tél i foogia·'.om feladatai!. 

szor a dolgozónak 50--60 órás 
szol,giál at után még óráJkig ke'.11 
üres ágyra várn'ok. &ilkan a be
érkező vagy előfűtött vonatok 
kocsijaiban kény!clenetlt ,,pi
henni". Elmondotta többeik között, A tél a ves�prémkö�nyéki . ".o· 

hogy padjáriak vezérorsója, . i l - na1afi(on tesz, leginkabb proba�a 
lelve menetorsója collos emetke. .a va,sutas?kat. e�eket � vonala
désű. Ezzel szemben igen gyak- k�� , ".eszelye�ietJ l:�1obban a 
ran I.ell bétmill iniétere; emel- hoíuvas. A 1ó mun_rnh� a�on
lredésű, tebált ,m"·menclű al - bal!, elenged��t�tlen_ul siu,�gt;5 
kaüész.eket k,é,szd\.enie. Hogy a a, JO munka•,<orulm�nyek b1zlo_s1·  
kerékcseréket kilciiszöbölhes.&e. az  tasa. Horváth_ Ma,r(on el".fa;s 
orsór.i hét.milliméteres eme1-ke- ��dotla _a _K?7,ponli Vez.ei\oseg 
désű hüvelyt szerell a Wilh- iumus 27-1 ul�n: 
worlh-emelkedé!;ű lakiat mögé ,,A munkavédelem el-

Tisztá lkodási lehetős� nin<:s. 
a d;,szkahara,!;iban s�m asztalt ,  
sem íog,ast nem találunk, szek
rényről nem is be«zé:<ve, a2 aj
tót spárgával kel I be'.,ö'ni, mert 
nincs kil in<:s.e. A helviségben és 
- más hely hiánvában - a,z 
ágy a1 á tett éleleklen szabadon 
garáwá'.-kodna•k az egerek. Nem 
ve"letlen, ho� éppen a n.ap-0k· 
ban szá l l  ílotta•k kórházba öt 
dolgozót élelm<',rgez<>s m:at�. 

ped�� bétnnilliméteres emelike- �=
n

r.ag�1t: -� .•eA:z�t 
désü lakatot. !.gy nemcsak !re- lások. üzemi konyhák, 
rékcsiere nel,kül eszitergályoz „m"- ��a�TI';a hl�Jf

1a
flha

; mene'bet. hanem a· szánt kéz-zel munl<ásomálytól való De a fentiel'.-ben még me2Jkö
zelílóleg sem mondtuk el a meg
döbbentő állapotokat, amelye!<en 
a fel.elös funkcionáriusok csak 
ígérg-eléS&el igvekeznek ,,;a,•i-

húzza vil5S1Ja, és a,z a ,l,ak.at be- elszakadás tünetei az 
kapcsolása után ismÉ'I beá l l  a Ilyen Jelenséqel<ért fele. 
menetbe. Ezz.el megla,karítja· azt �r!r�l<cionáriusok ré-

,a,z időt. a.mennyivel a menetorsó 
l ass2bban hajtaná vissz,a a szup
portof. 

Ez.enlkívül 

számos jó munkamódszert 
ismertettek. 

A debreoeni lütöház.ba,n egyesz
tergályos egyszerre két g.épen 
do1.goz.ik. Az egyikben dugattyú. 
testet, dugaHyúve:z.etö hü�lyt 
vagy más ol-van d.arabot fog be, 
aimelyen sdkái1g forgácsol egy fo
gást. Ug-yanal<!kor egy másik 
gépen kis dara,b')kat munkál 
meg. Ennek clöfelrtétele, hogy a· 
kis darabot meg,rn,unká,ló gép 
mel1ől hálni 1-ehesoon: rn;l!ror éri 
el a nagy d.atra,bot megmunkáló 
gépen a kés a fog-ás vég-él. 
Ugiyancsak a debreceni fülőház
ban a, régi gépe:ret , átszerelték 
magasabb fordulat�zamra. hwv 
gyorsforgáOSO'lásra is alka lmasak 
legyenek. 

A szolnoki fúllöház.ban a-z. an
tidurhá,z,ait esz•tergál,ásnál nem 
síktárcsá,ra erősítik fel, hanem 
az aotidurháiz befogá,sához ké· 
szített szersz ámot fogjáik be a 
idfományba. Ezzel rendkfvül sok 
időt ta,kar!t<mak meg. 

A S.Zomba•thelyi Jármüja,•ító
bao a lencsefejű cs.ava,r fején�, 
esztergál ásM ugyanazzal aZE•lő
lolá,ssal véi!!lzik, amcllvet a me
netet vá,rják a csa-varl>a. A me
netvág-áshoz nem cserélnek kést. 
mert a si-án túloo részére kés
tartót erösítetiek és a menei 
vá!1'ó kést abba fogják A len· 
oseft-.jképzoot és a menet\'á2"ás1 

foháJt elötol ás-vá.ftoztatás nélkül, 
,Jrescs--""!'e nélkül. e,,cry anyagfelfo
gássa•l végz ik 

Az É-szalki Jármlíja'Vítóban 
ugyanennél a munkánál egy 
késsel végzik .a lencsefej esz-

A wszprémskülsöi fűtöháznál tani", hitelhián)'ra. növeikedési 
a munkavédel,e,m elhanvag'olá•á- nehézsée-ekre hivatkozva. A 
nak eireltentö példáiva,l t a lál- helvi párt- és makszervezet ve
ko:chatunk. A dot,gozói\na•k kö· zelői , Kondor elvtárs pol i li•kni 
rü'l belül a fele vidékről iár be, tisZJ!, Aranyos el\-Lárs, a f (ítéiház 
legtöbbjük cs.a,k hetenként-két. verelője. a Vasúti Főosztály 
heten1'énl! mehet haza csa,l ádjá- mtm,kavéde'.mi osooort ja. ,a szom· 
hoz. Szállá,.,,uk ,azonban hárOflTl balhelyi i,g,&7,g'alósáQ' IV. os,
vasú'.í kocs.iból és evv barak- tálya·. a 7. sz.al;;os.z.tá!y, a !erü
épu

.
· l�ből á'l l .  A szálláron 68 1 lelí bizolt�á.,,- egyará11t felelii

fed(vőhe!v van, egy részük s,al · S<"k azért, hogy a fíitőházná 1 

manél/,üli deszl<aáirv. A fekvö· nem hajtották vilgre a párt ha
helyek száma sem elegendő. sok. tározalái. 

Párosversenyben a sz tálini rnüszak sikeréért 
A szláMni míísza•k aila.U bonfa-

, 
ta l t  öt kocsi he1yelt hetet ké· 

kozitk lki ig,azán a párosverseny szf.t el és december 19-re befe-
a Szo:noki Jármiíjavílóban. jezi évi tervét. 

_K. Naif.y Jáoos bo�ár Hor- A hetes osztály Váraljai cse-
va_th Jeno".el vers�r harom ko- rejavítóbrigádia vers.envre hív!,a 
cs1 bo�armun,kaianak terven a hatos os,z!.álv Cseh Pál cs,e
fe!üli el'k.�zíléséé�t. . Tassi F<e- rejavítóbrie-á<lját. A Cseh-brigád renc bo�ar Vajlt _Jan�I ve�- azonban úgylátszi'k, nem érezte senyez harom futokocs1 el,lresz1- , _ , , 
té&éért. Se1ej1rrTM>ntiesen dol,g,oz- ele,g 

1
erosne� ma�at, � oom mer· 

n,a,k és 50 .száza lé'kba'll OH-anva- te elfogadni a kih1vast. 
g()t ha·smá'lnak fel. Budai Cseh Zoltán 
György futóa1lvázl.a:katos a vál- tudósító 

Hat és félévi börtönre ítélte _a bíróság 
a vasutasbetegeket zsaroló főorvost 

Az elmult napokban tárgyal ta  I nösnek találta és hat és félévi 
a, megyei biróság dr. Ferencz.11 börtönre ítélte. Az ítélet ellen 
Zol tán, a MAY-kórház sze· Ferenczy és védőügyvédje fel · 
mészfoorvosána,k zsarolási ügyét. lebbez.é6t nyujtott be. A vizsgá
A tárgyaláson bebi zonyítá5l latot torvább folytatják. hogy 
nyert, hogy Fere11cz11 rendsze· felgöngyö: ítsék a zsarolási ügy 
resen me!lzsarolta betee-eit és továi>bi részeit, s felelőssé!lre 
olyan esetekben is nagy össze- von iáJr. minda zokal. akik tudlak 
gekért műt.étet ha jtott végre, Ferenczy zs•a rO:ó eljárásáról, a 
amikor tudta. hogy betegét meg- dolgozók súlyos megkárosításá
gyógyílaní nem tud ja. ró! de nem jelentették felsőbb 

A l,íróság Ferenczyt bú- hatóságLiknak 

□ t t..,., • • z· · 
"-ÍC,C� 

Baj van a fűtéssel 

Gerő elvtárs november 29-i 
be.izédében megál'.apítotla, hogy 
az Országos Lélszámbizotts.ág 
jó munkát végzett. Ez kétség· 
telenül  így is vm. Azonban 
akadnak hibák is. A, miskoici 
igazgatóságon például úg-y 
csökken!ie,tték a takarító és !ütő. 
személyzetet, hogy az I. osz· 
tályon az előadók, ha nem a.kar
nak megfagyni. maguk kényte
lenek fát vágni, fííteni. Jól be· 
fűlött neki1k az OLB. 

Hol vannak az ÜB-clnölíök ? 

A Miskolci Tera/e<fi Bizottság 
OB-elnöki ,skotát ,ze1veu1t. 
amelyre meghívott mintegy 25 
OB-elnököt. A je!zett időben 
�sak a ,székek voltak jelen a 
teremben.. Maga az előa1ó :s 
ké.,;-�e érkeze1t, majd féiórás 
időközökben megérkezett a o� 
nalfele:ős és két hallgató. M: 
történt? Rossz volt a szervezés? 
Vagv az OB-elnökök nem akar

nak tanu'. ni? A ielek szerint 
mindkét feltevésnek alapia van. 

Kisért a mult 

Magyari Béla pályamest,r 
rendszeresen lal< ás ára küldött 
néhány pályamunká�t. hogy 
azok fát vágjanak,  vizet hordja 
nak konyhája számára, meg-etes
sék disznait. Senki sem akadr, 
aki ezt leleplezze? De akadt. 
Kozma (Sttván pályamunkás. M, 
történt? Eihelyezték. A pá,'ya
mestert? Dehogy. A p ályamun
k á�. Aki bírálni merészelt. 
Mag-a a pályamester helyeztetl>e 
el azzal, hogy „összeférhetet
len". Mindez valóban ö.sszefér
hetetlen a bírálat szabads:lg-á· 
val, népi demokráciánk eddigi 
vívmányaival és a józan ésszel. 

A debreoeni Hítőház üzemi 
ebédlőjének lyukas a telej.e. 
Lyukas bizony. Az eső vidáman 
kopog az asztal l inóleumán, 
megduzzasz�ja a levest, péppé 
áztatja a kenyeret. Egyéb ba
joka-1 is okoz az eső. Csak ép· 
pen gondot nem okoz u 
il letékeselmek. 

Disznótor 

Fürtön Vince makói vonatve· 
1.e!ő egy disznótoros vacsorán 
a laposan e lázott és tökrészegen 
-..ette át a szolgá!atát a 8540-es 
számú munkásvonaton. A mező
hegyesi forga-lmista, Cselédes 
Andrá6, noha meggyöződölt 
róla. hogy a vonatvezető ré
szeg - lová'bb engedte a mun
kásvonat.ot. Disznóság! VaJósá· 
i.� disznótor! 
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Foglalkozz unk jobban 
a szakszervezeti esti tanfolyamokkal 

Közel három hónapja folynak 
már a sza�rvezeti esti tanfo
lyamdk, &melyeknek legfőbb fel
ada,ta megtaníl.ani a· szakszer· 
vezeti funkcionáriusokat és ak· 
tivistáka,t íelad®taik elvégllésére. 
A tanfolyamokon el kell érni, 
hogiy a:z aktívák fokozottabba,n 
tegyenek éberek, könnyebben fe:
ismerhessék az e/le11sé1<et és kel-
15en harcolhassanak a jobboldal; 
s:rociáldemokraiák, a kleriká:is 
elemek almamunkája ellen. 

Az ebben az évben lefolyt vá
l asztásokon igen:s<:ik új funkcio
náriust és a,ktívJ1 válasz.lottak 
meg dolgozóink. Va1amennyien 
örömmel v,,tték a toanfolyamok 
megindítását, mert h.tdjá1k. hogy 
f�ladataík ió elvégzéséhez el
sősorban ta'llulniok kel l .  Az esti 
tanfolyaim<'lk vezetői állal ában 
jobban felkészülnek az előa,dá. 
sotkra és szemináriumokra, mint 
az el1mult oki a tásí évben, és 
igyekeznek a hal 'galóknak gya,
korl.ati példákon keres.zrtül meg
magyarázni, hogy mi a felada
tuk a párt, a l<ormánv és a 
SZOT határozatainak végrehaj
tásáboa'll. Ennek eredmények.ép· 
pen aiapOs viták alakulnak ki a 
tanult anyagg/1,/ kapcsolatban és 
ezekből o vitákb61 a hallgaiók 
igen sokat tanulnak. A tanlo
lyamvezelök tőbbstége jó szem
léltető any,a,g,ot is aJka'll!naz., ezek 
e!ooegítik a tanuH anyag meg
értését.· 

AI eddigi tapasztalatok 
Az eddigi toapaszta·l.a1ok azon-

ban azt mutatják, hogy 
a területi bizol:ts,ágok és a 
központ egye,; osrlályai nem 
segítik kellően a tanfolyam· 

ve.zietök munkáját. 
Nem hívják össze ökle! rendsve
resen a ta,paszial atok roogbe· 
szél ésére. nem adnak neiki-k 
újahb srempontokat munkájuk 
megjavítására. Lazaságok la. 
paszta/hatók a tanfolyamok el, 
/e/lÖrzése terén is. A felsőbb 
szervek munkatársai lrevés esti 
tanfolyamon vesznek részt, így 
nem is tudnak közvellen se,git
ség,et adni a tanfolyamok elvi 
sz invonalának emel�hez.. 

Több helyen még roo is bü
rokratikusan 5rervezi:k a tanío-
1 yamok.at, ami legflöbb okozója ,a 
lemorzso'.ódásoknak. Az üwmi 
bizottságok, de a területi bi
zottságok sem foglal•koznak kel 
lően a hal lgatókkal és ebből 
.adó<li•�. hogy 

átlagosan a hall gatók 30 
százaléka lemorzsolódott, 

sót egves !erü'eti b'zottsáiov.:ikon, 
mi .1! pl. a budapeslinel 40 szá>-

NEM l(ÉSZOLT FEL A THI 
FORGALOM LEBONYOLITA
SARA a szegedi rakodási fő
nökség. A kocsi,kba. í agy ott só
der kirakásához nyélnélküli 
csákányok.a� bocsátott a dolgo
zók rendelkezésére. • Emiatt ti
zenegy koosi várt az átrakón 
(Bubrják l.s.tván Szeged, áru
irá�yító leveléből.) 

A l(OCSI KI·_ i,S BEl{Al(ASI 
ioejroek IIOl'máját 1 60 százalé
kos átla�ga] telpti, a kocsi 
tartóztodasi idejét öt óráról 
három órára csökkentette Sellye 
á:lomás. A kocsik.ihasználás te
rén viszont csa'k 42 szátzalekos 
eredményt érnek el. Ezen sill-
gösen változtatni kell. 

A PECSJ FDTOHAZ novem
berben 44.51 tonna szé11megta· 
ka.rítást ért el, száze/egytonna
kil�méter tervét hét és fél szá
záJék.kat túlteljesítelte, /uwi 
mw.donykilométertervét 31 szá· 
zalékkat, a mosástól mosásig 
kilométerlervét /5 szá.zalékikal 
teljesítette túl. E.mellett a 
mozdc;nypark állapota fokozato
san javul, novemberben moz
dony vagy motorkocsi nem ma
radt fekve. ( Várnai /Aszló tu· 
dósítótól.) 

HARMINCHAl{OM SZAZA-

zalékos az átlagos lemorzso/6-
dás. Előfordult Pl. a Nyugatib.an tartott üzemi birottsá,gi és mű• 
helybizotlsá,gi elnöki tanfolya
mon, hogy cs-ok 5-6 fő jeleni 
meg a foglalkozásokon. Mindez 
arra is mutait, hogy a terüleii 
bizottság-ok és az üziemi bizott· 
ságok, de a központ os�tá1yai 
sem harcolnak kel loon az okta
tási fegyelem meg,S1Zilárdílásáérl 
A notórius mulasztókat eddig 
még egyszer sem vonták fele
lősségre lagigvülésen vagy egyé'!> 
értekezleten, ·de a felsöbh szer• 
vek sem vonják felelősségre a 
lazaságoklat e!lkövelö üzemi bi
zolt-s.ági é.� lársadal001híztooit.ásl 
funkcionáriusok.at. 

Több helyen tap,amta,lha<ló az 
is, hogy a tanfolyamok rész.ére 
nem biztosí,tják a,z üzemi b,izott
ságok a megfelelő helyisélgiet. 
Rákosrendező állornáoon pé'.dául 
a· társadalombiz.t.osílásí tanbsl 
tanfolyamot mindig más helyi• 
ségben t.artották meg és a hall
gatók asztalo� hiányában oom 
tuóla k kellően jegyzetelni. 

Javítsák meg munkájukat 
az oktatási b'zoltságok 

Ozemi birott1,á.ga<irl'k lrevés 
hely,en kJérik a heliyi pártsz.erve-
zetek és a· pol i ti,klai tis:z,\ elvtár
sak segítségé<t az esti tanfolye
mok jó elökés:z,í!ése és sikeres 
levez.-.tése érdekében, de a pá-rt
szerverelek és .a �ilikai tisztek 
részéről sinos mell" a \rellő ér· 
dekléídés a �zakszervezeti e�ti 
t�nfolyamok iránt. Nem kérik 
számon az üzemi b/20/tsá�ok/6( 
az oktatási tervek végrehajtását, 
de párlvezetőseri,i értekezleten 
sem számoltatják be az üzemi 
biaallságokat az ok/a(ási munka 
állásáról. 

A tapa1SZ>ta-lható hiányossá,gok 
felszámolása érdekében 

meg kell javitaniol< munki
jul<at az oktatási bizottsá
goknak a központtól a.z 

üzemi bizottságokig. 
Ahol még 0'11'11 voln,a, sürgősen 
létre kell homi az oktatási l>i· 
zottsá_got. Még ebben az évben 
el kell érni, hog"y az oktatási 
bizottságok valóban az oktatási 
m,mka e/ui és gy{JJfor/at; irá
nyítóivá váljana.k. . Nyujtsanak 
segHséget a tanfolyamve,elők
nek, hogy a· tanfolyamokon kel
lően fog,'.a lkozhassanak az el-len· 
6ég, a klerikális reakció elleni 
harccal. Funkcionáriusain.knak 
ha·rcolni -kell az oktatási fegve· 
-lem megszilárdításáért. a tanfo
ly,amo'k elvi súnvonalána,k eme
léséért, és el kell prnünk, hOQ"v tJ 
szakszervezet valóbllJI. a kom. 
munizmus iskolájává váljon. 

renc fűtő, a celldömölki fűtőház 
dolgozói. Ebben is megmuta.tl<o
zik a. gyakorlati eredménye an
nak, hogy a celldömölki fülőhá.z
ban taou.mányozzák a Szovjet• 
unió Kommunista Pártja XIX. 

kongresszusának anyagált. (Se
telei lstvá&i leveléből.) 

A BEKEMUSZAKOK ELOTT 
80 ezer forint értékü munkafel
ajánl ást tetÍek a Lattdler / enő 
lárműjooító do!gozól A béke
műszakok adait telajánlásoikat 
30 ezer forint értékű termelé�
sel teljesítették túl. /gy keszül• 
tek a népek bécsi békekongresz
szusára. ( Várhe.gyj Ferenc, a 
Landler Müvek békebizottsági 
titkárá11ok leveléből.) 

A muszaki szervez'ési 
int{Jzkedési tervbizottság 

a szombathelyi rályafenn• 
ta rtási fönök6égnél minden c1:. 

feladat tervének kidolgol;ísára 
és a fela<dat meQ'Valósításíra 
külön albizollságot jelölt ;d. 

LEl(OS SZENM EGTA.l(ARI
TAST értek el, valamint 76 
száza,lékos mozdooyjavítási költ
ség-meg'faKaritiSlt Ruzsa József 
mozdonyvez.e1ö és Súe<ely fe-

A nemrégiben megalakult bi
zottság a bizalmiak részvéi.-lé
v�l rendszeresen tart ér'ekez
letet. Ezen beszámolnak az 
eddigi eredményekről és �it:iz!k 
az új feladatokat 

A b:zalmiak ré6zv�tele !>izlo• 
sítja, hoe-y a, vonalon felmerülő 
iavasfatok. észrevételek el i�
sanak a bizottsáf!hOZ, 
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LEGKÖZELEBBI FELADATAINK 
1 t, 

Írta : Csanadi György, az Allamvasutak vezérigazgatója 

A z  ötésles terv haimadik 
esz,tendejének vég,én 

dolgozó népünk megfeszített erő
vel harcol aiz évi terv te'ljesíté
&éért és túlteljesítéséért. 

Népü,nik szeretett vezére. 
Rákosi elvtárs az országcg-yülés 
új ü!éssz,akán.a,k megnyílása a·I. 
kalrnával nekünk, vasutasoknak 
is meg-mutatta azt az utat, ame
lyen luiladnunk kell, és megje· 
!ölte népgazdasá,gunk fej lesz.té
sében ari; előttünk áUó le1<fonto. 
i;abb fela,datokat. 

Rákosi elvtárs tanítiása a, 
vasút s:rempon'tjából is nélkülöz
hetetlen seg-ítséget, i-ránymuta· 
tást jelellJt lelaclatain,k teljesíté
séhez. 

Hatalmas támogatást ,jelent 
számunkra pá'!iunk Központi 
V ezetöséJ:(e oavem ber 29-én tar
tott ülésén elhan12"rott hl!szá
moló is, amelyben Gerő elvtárs 
rés:vletesen elemezte a-z 1952. 
év első tíz hónapjának fapaszta
l�ta,it és irányt mutatott a továb
biakban. Az eredmények és hiá
lJJYOk feltárása - pártunk út· 
rnuta,tása, nyomán - meg kell .  
hogy teremtse a zt  a z  alapot, 
amélyböl kiindulw az ötéves 
terv még- elöttünik ál1ló fel,adata:
nak teljesítése és t,úI,telJesítése 
biztosítható 1esz. 

Az 1952. év i� nagy köve
telmé,nlyeket áJ.lított a, vasút elé. 

· · · · · · •a41. 
t.a;.t vizsgálva megáH-apíthat_iu,k. 
hogy a teljesítményi terveket 
nézve az eredmémyek kielégí
tők. 1 952. évben a vasút min
den ed<ligi•t felülmúló szálHrasi 
!eladalokait oldott meg. Az áru
száh1ítási teljesfünények 15 szá· 
za�ékka1 m,últálk felül az előző 
év hasonló teljesí'tményeit, az 
ut,asfor.galom pedig kereiken ki
lenc száz,alékkal ha,ladil!i meg 
az 1951. évi utasforgalmat. A 
teheráru tOfllnibfoilométer tervel 
103.4 százaQékra, a teher elegy
t011'J11a,lúlométer t.ervet 1 04.5 
száza1-ék"3 te1jesltet'tük" novem. 
ber 30-ig bezáróJag. Ev végére 
az áruszállítási tervet elórelát
hatólaiz 108.8 s:r:ázalékra f�juk 
teljesíteni. A v.asúl,i lpair terme
lési tervét az első háromnegyed 
évben 105.8 százalékQs ered. 
ménnyel zárta. Ezek a,z ad,a·tok 
azt muta•tják; hogy men,n,yisé,l?i· 
lei:;r a teljesitmémyi terveiket túl
-teljesítettük. De ha, nézz.ük pél
dául a teherkocsigazdáJlkodás, 
az á,N a'llos von.atiterhelé6 tervét, 
meg kel l ál!-apitanulllk; hogy j,(t 
kornol y 1ernarn dásoik mul a,tkoz. 
nak. 
A legnai:;ryobb 1emara-0ás a 

menetrenldszerinlii közle· 
kedéSllllél, az utazási sebesség-, 

81 kOC6iforduló teljesítésénél mu
tatkozik. Gazdaságossági szem
pontból tehát nem feleltürnk meg 
mindenben a köveielményelknek. 
Az u1ól>bi hóna,pokoan a lema
radás azt eredményezte, ho,.y · a 
muwkásvona1tokn.a1k mi,r.(egy há· 
rom százaléka,, a s�emélyszá,1-
lító vonatoknak pedig mintegy 
12-13 száza!éka közlekedett ké
setten. Egyik legdöntőbb felada
tunk, mi,nden erőt összpontosí
tani a lemaradások felszámo/á
sáro, a menetrendszerinti köz
lekedés biztosítására. Különösen 
lényeg-e,; ez most, a,mikor az 
ipar mindein lerüle.tén a terv lel. 

•jesítéséért és tű1 teljesítéséért 
harcolnak a do\,oz6k. nehogy a 
mi h ' ányosságaink akadályoz· 
zák a, tervek tel,jesítéséért fölYÓ 
Yersenylendületel. Gerő elvtárs 
felhívása nyomán szén1bányásza
tunk f<.1kozza erőfeszítését 8 le
maradást, felszámolásáért. Ez 
iöbb kocsi!. gyorsabb szálJíiást, 
gyorsabb kocs'fordulót igényel. 

A �lejt területén_, - amj ná. 

!und< a baleseteket, árukárokat je· 
lenti koránt 6incs minden 
rendben. A vasúti balesetek 
emelkedő száma wt bizonyi1ja, 
hogy a vezelók nem lépnek fel 
keldö erél,;ye'j a mulasztókka,I 
szemben, nem lolyt,at,rua•k követ
kezetes harcot a munkafegye-
1em me,!sziJ-árdítása ér<lekéb�n. 
Nálunk sem ritkák az olyan ve
zetők, akik ;,jó ember" súnében 
akarnak feltíírnnn, aikik senkit 
sem ak.ama1k megsérteni és be
kötö!it szemekllretl jám.ak, nem 
veszik és1Jre, hogy milyen sú· 
lyosan ártan.ak ezzel[ a munikás
osztály, a .  dol,gozó nép érdekei
nek, De �rnta!aoozor nyilvá· 
n1.11' meg_ aiz is, hogy fonitos párt
és ·korma11,yhatároza,tok végi-e
h.ajtását opportunisba módra 
kezeJ,ik, elrnulasztjálk. Opportu. 
n,ista magatartás 111YHvánnll 
meg például eg-yes váll alatok 
részéről abban, hogy kísérletet 
tettek a lerve,k fellariitására; a 
1IM.111irafolvétel, az utalvá•nyozás, 
valamint a llllirrroség elfürásai· 
na;k liberális keze'lésére. A ve• 
zetőknek megalkuvás nélkül kell 
ktizdoo:ök a pá:rt- és miniszter. 
ta,n-ácsi ha�ározatok vég-rehaijtá· 
sáért. élesen kell feJ,támfo'k a, 
log-yaiékooságok.a� és keményen 
mell kt"II köve\e'lniök !l&já,t hatá
rozatai•k, param:,saik vé.grehaj. 
tás,át, 

A z 1952. év hátra,lévó !el 
adatamaik t,eljesítéSe rnE'l· 

lett �ztosít.murik kell a sima, 
zökkenőmentes. srervezett átme
netet 1953.ra. 

A népgazdas.r.g egy� i�ább 
fokozódó fejlődése növeli a vas
úttal szemben táma�ztott szál
Htási i�nyeket. Az árulorga,
lorn terén a, szállított áruk sú
lyát az 1953. évben 12 száza
lékkal, az árutoonal<iilométer-1 
10 száz,a,Jékloai ke!O emelnünk 
az '1952. · évi várható teljesítés· 
&el szemben. E feJ.adatok meg
szabják az üzemi teljesítmények 
mérvét is. Kóz.ülü.k 31 legjellem. 
zőbbeket ern!Ltve: a,z ele.gytorma
kifoméler tíz száz,a!ék!Qil, a vo· 
natl\lÍl!o.méter hét száZ!ll•lék.k.a4 nő 
az 1952. évi várható teHesítmé
fl.yekh,ez képest. Ezek ig,ell nagy 
követelményt jelentenek a vasút 
számára. arn,ely a vasút mioden 
dolgozójától fegyelmeZle'lt, szor
g-alma,s munká.t igényel. Döntő 
módon fokozni keiJ a ve.rseny 
.Jendü.Jetét, az élenjáró szovjet 
moz213dmak bevezetését ég to
vábbfej1esztését, lciilönösen az 
,,500 kil0;méleres" és a ,;,2000 
tonnás" mozgalmakat. Erek 1Ö· 
megmoz.galommá tétele meg
oldja aizokat a nehéz,ségeke!, 
amelyek a vasúN felépítmény, a 
gördülő..,an�al? leromlott á.lla
pota mi.att a :következő évben is 
előttünk ál1a.na:k. Még- na�obb 
tervszerííséllre és sizerveze,Hség-· 
re, még mélyebb gaz<lasá� és 
míísz-a·ki sziaktudásr.a lesz sziik· 
séi:;r. A tervezés,i munka minő
ség:i meg-javítása érdekében el 
emg-edheteUenül szü,ks,é� a be· 
ütemezett határi'dők szif,?()rÚ te
tartása és ez;t m�,mien szerv!&! 
a leg-sz.ígorúiJ,ban meg kell kí
vánni. M61? kell srLÜfll!li a,n,nak a 
,.yakorlabook is, hog-y építkezé. 
seket le11� terv·dokumen!kió 
nélkül kezdjül1J<; el, a Lerv�et 
kap-kodva módosítsuk. 

A z.  nz� belül,j egyutt· 
m!Brodés megjavítása 

kdekében teljE!6 mértékben ki 
kelJ irt.ani a szakmai sovinn. 
must, meg kell tergrn/eni. a ter
vek teljesUését célzó eg_qséRes 
akaratot. Az üv�mek .köz/Hlí 
együttmüködés terület'!o a szál
lító fel�kkel való kooperáció he
lyes megszervezését kel,! foko
zatosan toválJ,b fejl"!5zteoünk é,s 
ezzei a vasút tervszerű mun,ká· 
ját biztosít.anuok. 

Köv�tkezetes harcot keLI loly
batnunk az ütemes, egy-,aletes 
termelés me.�alósításáért. El 
kell érnünk, hogy a hét, a hó
f!'ap és a �v kezdő -és be
feNtő idosza,kai•ban m111ta�l©uí 
szá]'lí-lási bll'l1lámzás a Jeg!e:sel>b 
mértékre csökkenjen és a va· 

sárna1>i r&kodások száma a het
kőznapokét megközeiítse. 

Már most m� �el! tennünk 
mi;n.dEIJ olya-n intézkeMst. al'Jlely 
az admin,is.ztráció csökkentésére, 
a munkálbtás e1n1sz•?ríísítésért', 
a rnun·kat<!ő jol>D Kihaisznál 3sa 
elöfeltétele:•nek meg-teremtésére 
irányul. A legszi,gorúiJ,ban kell 
feI,Jépni azokikal a vezet,5•t'<el 
szemben; aki'k ne,n �:romolják 
fel a rohammunkát. 

Gondosk<Xln,umtk ke1l vezető és 
középkádereink P,"a1das4g-i és 
mííszarki tová,bb!repzéséról, a le
vel-erző oktatási forma �leslt.é· 
séröl, e vezetés &1.ínvonaíát11tk 
emelésé.röl, Tovább kell nevel· 
nünk vezetőinket a bírálat és 
önbírálat helyes alkalmazá5'ára. 

Minden tl·en a let(Szigorúbb 
takarékossáf(ot kel-/ megva/ósf
tani - mondo:ta Gerő e:vtárs. 
- A normán felü:li készlde.k '.e• 
csökkmtés.! érdekében teendő 
intézkedések során me.R" ke!'. nö. 
velni a lor2'Ó"Sz1<özök lorg:i9i se· 
l>esséRét és bizto,sítan� kr,IJ az 
egymáshoz kapc,;olódó a �yagok 
beszel'7,.ésének tervszerinti real i ·  
·z.á,lódását. A beruhár.h; munkáli 
teren a rossz ter•�és következ
ményei,! nem nézhet jük M!:enül 
Arra kell 1 1aoy. venni, hoirr 3 
hibás terveket elkészitókkel 
szemben a !�szigorúbb felelős· 
ség-revoná5t aika:lrtmzzu'.<, Az 
importanyag-ok megt,�kar!tá;a 
terén 1952-ben tMrt eredménye· 
loet a már bevezetett .íi!ti:si ja· 
vaslaitok minél szélooebb kör�n 
való alk-a!mazás.ával és a szük
sél2'es pótanva,_gok minél !n'or• 
sabb üf.emű beszerzésével kei l 
[ehetóvé tenni, 

A létsz�mgazdál1<otlá�ná! is 
vannak IJ!a_gtal<ari!laö; le· 

l•etőségek. - ,h Orsz:ág-os l.kt
számbizottság 1952. évben a, 

vasút közport:i szervénél •nély
reható munk;í1 vég-utl Munká· 
ját ez évben 3 J,ülszol�:ti,r,ti te
rületek vonaJ�'l kt-1! s�gíte:1ünk, 
a legsz.igorúbb ta'<aré'm!'ó'{,g 
szem elöt-t i,1rtásávail Fokozot! 
mértékben kP.", eljá rnttn,k azok
kal szem))!?II'), ak,ik � :étsz.i,m'.e· 
g-yelmet meg-sértik. rfom tűrhe
tő meg az, ami 1>Jldfo! :i, m;s
kolci igaz.gató�iH? I l l .  os2b\i)á· 
n•ál meir(örtál•, ho,.y a (). L. B. 
álfaJ- megsz;iho•t ,ét&d!:!,,t 'nem 
tartották be. Ily� 1!6<!'.eikben • 
legkernénye!Yb<,n kei• az ani,;,gi 
felelősség-el 1s érvénye,ítetS>i. 

A jövőévi t.,.rv n-ng-yszedí fe?
adatokait á l l ít a, vas;it m'r,<len 

Az 1953. év< üzemJ részl-,t!er- vezetője és JoJgi,zÜja <',i'. [z 
vek el-készítésével kapc;;oJJ:ban mél!' (öbb munk:íra, jobb ered
a dolg-ozók széles törneg-eit k�IJ mény elér.-s.:re bu!dit :11rc!1·n 
mozgósítani a tervezési muni<á- hazaszerető �a:Su!a,t. R<1kc>Si 
ban való részvételre. A mJsz:1�i e!vtárs ú,tmub,á,ávai a megsz:..· 
szervezési intézkedéseik m�otl. bott feladatok m iqoldása elGbb
sága,i a dolg-ozók jaV'asJn,!Jait a re viszi a, stvc·a: i�mus -- a �,.o
legalaposabban dolgozzák [el és tial i�ta vasút - éníté� �5 ez· 
gondoskodjanak arról, ho_g-y az zel hozzájáru' a bék�táoor prő
elfog-adoti javas,l•atok a,z Uzemi sítéséhez: arnelvnek é lén Sztálin 
. részlet tervekbe l>eépitésre kc-rüi · e!vtárs lánge<,7.Ü vezeté$éve1 a 
jenek. 1 Szovje1unió alt, 

lendületesen tovabb küzdenek dolgozóink az évi terv túlteljesítéséért 

Még néhány Mp és befejeződik ötéves teruünk harmadik 
esztendeje. Neldátunk az új fel.adatoknak, a terv n,cgyedik évé
nek. Büszkén, boldogan lral.',gattuk a rádióbWI Rákosi elvtárs 
beszámolóját a végzett munkáról: erős a mi hazánlt, erős a mi 
népünk, a Szoujetunió vezette béketábor tugjaként keményen 
dolgozik, épít, hogy védje a béke frontját. 

Rákosi elvtárs beszéde újabb fo;idületet a:Jott ennek a rnun· 
káno.k. A beszéd elhangzása után a dolgozók kettőzött igyekezet
/el fogtak munkához, hogy teljesítsék Sztálin elotárs deoember 
21-i születésnapja tiszte:etére tett vállaMsukat, évi tervük befeje
zését · es' Gerő elvtársnak a K.özponti Ve2tőséf;[ ülésén. mondott 
beszéde értelmében biztosítsák a zökkanőmenles álme,neiet az 
1953, évi ter'/J megkezdésehez. 

December elején teljesítettük 
az évi árutonna és irányvonati tervet 

A vasút tenlleWn a Sztálin 
elvtárs szOl&tésnapJára tett foq.a
dalmak valór•v" ,...., eqybeesik 
az ószl forqalom befejezésével, 
Pillanatnyllaq nincs méq 11szta 
képimJ< az 6szl forqalom ..-ed. 
menyelr61, u: eddlq b6érkez"tt 
jelentések azonban a,....61 tanus
kodnak, l>oqy sok szolQálatl h&
lyen Jó eredmények szOtet ek s 
ezek az ..-edmények naqyban 
hozzájárultak az évi terv ha�
ld6 el6tti befejezés.i.ez t& tül
teljesJtéaéhez. 

A terv te1Jeslt6s6ért folytatott 

ha-e eredm6nyelcént a vaSllt qlo
bállsan december 2-án teljesltette 
irányvonati tet"'Vlét, december 
4-én pedlq ,trutonn,a tervét. De
cember 21-re a wtypontl s.zol
qálati helyek Zlime 1952. évi 
tervét qlobállsan M részleteiben 
Is teljesltette, Ezek a szolQálatl 
helyek derekasan vették ki ré
llllket az 6szl forqalom sikeres 
lebonyolltás.it>ól. A versenyben 
él<mtárólcat december 2t-3t kö
zött llt)nepélyes kerettjc ki>z6Lt 
Jutalmazz.flk meq, • 

A jánnűjavító vállal atok kitűnő munkája 
Komoly eredményeket értek cember elsö felében teljesítette 

el a tervteljesítésben a jármű- a debreceni Járműjavító OV kJi, javílló üzemi vá,llalatok, amelyek véte',ével, a.mely azonban ter· M: ötá�ies terv utolsó évére elő· 
írt termelékenységi mut.ató( vének lel jesfté6ét december 
má,r 6.2 százalékkal túlteljesítet- 21 ·re szintén vállalJl.a és 'l'lálla
ték. Eves tecvét valamennyi lását erre a határidőre ugyan· 
jámlűja.víló vállalaturJik már de· cs,a,k teljes.iteMe.. 

A fütőházak élenjám ak a tervteljesítésben 
A vontati15i szolgálat kezdet

től fogva élenjárt a tervte!Je
sítésben.. Több fíítöhiz részle
teiben már novembef'ben befe. 
jezte évi tenét. A mi&koki fü· 
tóhú &úzelegyloona k:lométer
tervét november 13-án, moz
donykilométerfervét 16-án, ,s.Zén
teawiét pedig 18-án teljesítette. 
A nagyobb fűtóhá,zak közül te!· 
jesitette tervét a H ámán Kató, 
a debreceni, a hatvani, a nyír· 
egyházi, a piis.pökladányi, 1t s,.ze. 
gedi, valamint a béké6csaba,j fű· 
tőház. 

A pécsf fíítöház december 
16-án feje.z:te · be évi tervét. 
Szá.zelegytonna kiloméftttef'Vét 
104.5, mozdooykilométertervét 
1 I0.5, wlsúlytervét 103.5, szén· 
temt 1 06.4 9Zázalékra teljesí
tette, a kocsijavító 120.6, a, moz· 
dooyjalVÍtómühely pedig 1 00 
száz.alékoo tervteljesitéslt ért el. 

Rá.kos fíímház széntervét, 
kl!ométertervét, 61tázelegytonna 
kilométer-tervét dece.rnl>ec S.én 
befejezte. 

Tervjelentések a budapesti 
es a miskolci igazgatóság területérol 

A miskolci igazgatóság terü- A budapesti rgazgató.ság fe-
/etén Diósgyőr_;_Vasgyár állo- rületén újabban a Nyugati Mümás, Hatvan ál:omás, Szerencs szaki K.ocsihivatal jelentet/e, 
és Diósgyőr kereskedelmi szol- hogy kocsijavltási és a-iyaggá!at éui tervét december 15-re ;razdálkodáe'i tervé/ december béfriezle. Miskolc szemé:ypá- 4-én teljes.tette, Szolnok pá;yawfoar december 10-én, Sátor-
aJjaújhely állomás és az igaz- i'yafefl!fll!a�tási főnökséf< _J X. pá-
gatóság területéhez tartozó va- lya�esten �-:�°:52? pedig f_en_n� 
lamen11yi a,nyagflezelési szol- tartas,, felu11táS'< es beruJ1aza.s, 
gála/ ,:Aeceml>er l-re te:jesíteilte 

I 
tervéMk december 10-re való 

teruét. befejezéséről számolt be. 

Baja allomas tolatásvezetói csatlakoztak 
a szentesi dolgo;ók két órán belüli kocsibeállítási 

· versenyéhez 
,,Olvastuk a •• Szocialista Vasút. 

ér." decem�r 8-1 sza.,n,;lban a 
Szentes áHomil's dolqozóinak fe,J
hivását, an"l&lyben versenyre 
hívják ki az orszáq valamennyi 
áflomá$ának dolqozóJát a „két 
órán be-lOli Hocsibeál l í 1ásért" -
írják lapunknak .a bajai dol. 
qozó�� 

„MI,  Baja állomás dolqozói 
m.aqunkévá t�szük Szentes ál
k>má� dolgozóinak ezt a felh ívár 
Sát és a versenykihivást elfo„ 
qadva, h..tr�olunk a ko-Gsifo,rduló 
leszorit.isávat evi tervünk de
ceniber 21 -íq való befejezeseert. 

Mi,  .bajai vasutas dolqozók, 
akik itt a Tito-határ mer,, én vé• 
qezz.Ok munkánkat, "etszere-sen 
IÍf'ezzUI< • • b6ke nieqvilóésénelc 

naqy fontonáqát és munkánk 
fokoz.iosáva I harcolunk a beke 
üqyéért." 

Győr Pályafenntartási 
Főnökség dolgozói 
a téli forgalomért 

Győr Pá·!Jya!enn fartási Főnök
ség XX. pályamooterj szakasza 
He!lYes-halomban -ez évi i l letve 
decemberi tervét december 6-án 
tefjesítette. A szakasz műszaki 
,·czetősége á 1 1-andóan tudta biz
tosihani a munka,er&zük�··-e· 
(et a-nnak ellenére, hogy egyéb 

munkateriilleten is seg[teft a fel• 
adaiolk ellátásában. 

Budapest-Déli fűtőház 
jó tervteljesítése 

Budapest�Déli fiítöház dolp, 
zói Szrt-álin elvtárs 73. születés• 
n�jának tis.zteletére igiretet 
tettek, hogy a fűtőház 1952. évi 
tervét december 21-re befejezi<, 
A fűtőház do,I go.zói azooban it· 
érezve az ötéves tervben rájuk 
'Váró feladatok na gys,á,gát, vál
lal ásuka1: túlteljes!tett�lc és évi 
tervüket már december I0·én 
befejeZJt.ék. 

Ez a jó eredmény annak tu
lajdoótható, hogy a dolgorok 
90 százaléka rés.zt vett a vet'
senyben. A női dolgozók rész
vétele 97, a DJSZ fiatalo.k rész· 
vétele 96 száz.al1ekos. volt. Az 
egyiittes munka eredményeiként 
J fűtőház globális évi tervteljesí• 
tése 1 1 2 százalék, Egyélnüeg 
kiemelkedő teljesítményt nyuj· 
tott Berta Pát sztahanovista 
kocsilakatos 14 1  százalékos heti 
1eljesítrnérutyel, Erős L&inc 
sztahanovista -ckocsilal<atos 130 
s,záiza!&os heti átlaggal, Me
nakker János mo.zdonylakatos 
ifjúrnunl<ás 137. Jánosi Regina 
kocsitisztító ifjúmunkás 155 szá· 
m'ékios, Tarnai Jánosné Nonta
tás-i számadó 1 13 százalékos, heti 
átlagteljesítménnycl. 

Az -Épületfenntartási 
Főnökség 1953 . évi tervén 

dolgozik 
A MA V Epliletfenntarláisl Fő• 

nökség 1952-es tervét december 
16·á,n befejezte. Jelenleg 1 953. 
évi tervének első negyedévi 
munkálatain dolgozik és már 
ebben is nagy előrehaladást 
tett. 

370.000 forint ertékű 
terven felüli munka 

a Jegynyomdában 
A MAY Jegynyomda H l52 

évi tervét december l0·én befe
jezte. A korai tet'V'teljesítés !e
hetővé testi az üzem dci'.gozói 
részére, hogy terven feliíl 
370,000 forint érté.�et termelje
nek a vas-út és a népgazdaság 
számára. Az egyéni tervek tel
jesítésében Varga János gépke
ze;ő jár az élen, 

Hiányoss·ágok 
a terv teljesítéséért 

folyó versenyben 
A Jó eredmények mellett nem 

szabad elhallqatni, hoqy sok 
szolqála1:i helyen több h1á'l1yos„ 
sáq is elé-fordul  a sikeres terv 
teljesftesó-é-rt folyó �"Versenyben. A ..sz.olqálct i vevrtc5k nen, mindenütt segítették a dolqozó
kat olyan m-értékben, ahoqyan azt a mozqalom fontos,s,aqa meq„ klvánta volna, Meqtörtént, hoqy a szolqálati vezetök csak a helyi 
párt- és szakszerveze i funkcio„ 
náriusok bevonásával tetté--l< meq 
a felajánlásokat anélkül, hogy 
a vállalásokat elözöleq a dolgo
zókkal részletesen meqbeszél )ék: 
volna. I l yen hiba fordult clö a �öbbi l<Ozött a nagykanizsai 
Pályafenntartási Fönö!<seqnel. a 
pusztaszabolcsi fütöháznál, va
lamint Lökösháza állomáson. 
I lyen körülmények �özött a rész-. 
leqek vezetői nem tud� á'k. ml a 
teend6jük és hoq,y milyen tel-
Jesftm,;nyt kell el<>n1i al'lhoz, 
hogy a szolq.álati hely válla,lá. 
sait december 21-re tejJesi's(L A!: ellenórZ(I közegek Is hibát„ kö
vettek el. m-ert vizsgálatuk nem 
t':rJ�t ki_ a ré�;Zleqe_':< tervtefje„ 
s1tesere es feqtobbszor csak azt 
nézték, hoqy a tervek telje5tt9$e 
qlobálisan l>oqyan all. 



SZóCIALISTA VASDT!RT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZET El< MUNKÁJÁBÓL � Citelja 

Rácz Sándorné élenjár a propaganda munkában 
az ijítóazgat.. fejlillését 
A munk,a védelmi és ef;?észség

védelmi újítások elbírálásánál 
Igazgatóságunk eQ'Ves dolgozói 
nem iáma,k el kellő 1?ondossál!'
gal. A hiba főként az, ho•gy 
több úiltás mel!'Valósltása nem 
a forgalmi szakszol1?álat ha,tá<S
körébe tartozik, hanem a mü
sz.,iki osztálynak kellene végre
hallani a,zokat. 

Huszan ülnek aiz aszta:ok 
mellett, az előadói helyen í i·atal 
barna asszony: Rácz Sándorné. 
A ferencvárosi pá:yafen11ta.rtási 
főnöksé_g ellYik alapfokú p01i
tikai iskolájának propa·gandistá
ja. Második éve vezet szem'iná
riumot, de eredményei mári s azt 
mutatják jól oldotta meg a fet 
a da tok>at, sikerült lekötnie hal l 
gatói érdeklődését, megszilárdí
tani a fegyelmet, leszorítani a 
hiányzók számát. 

Eredményei beszédesen bizo· 
nyitják a jó propagandista 
kel lő munkabeosztással össz
hangba tudja . hozni szakvonal i  

· munkáját. az oktatómunkát és 
C6aJádl életét. Rácz elvtársnőnek 
két gyermeke v«n, fele:ősség
teljes beosztásban dolgozik a 
ferencvárosi pályafenntartási 
főnökség személyzeti osztá'.yán. 
a l-aposa,n lefogl«lt, mégis egyike 
a !egfelkészü'.tebb előadóknak 

Munkamódszerének lényegét ő 
maga mondja el a foglas'kozás 
befejezése után: 

- Minden fogla'.kozás elején 
sajtóbeszámo16t tartunk. Tapasz• 
talatom surint a sajtóbeszámo/6 

igen /61 elóSegíti • a hozzászólá
sok megindu:ását. 4 foglalkozá
sok jó légkörének biztosítására 
elengedheletlen az elvtárs: szel· 
lem meghonositáSa. Ezt pedig 
csak úgy lehet e'.érni, ha egyé
nile1< foglalkozunk minden hall-
gatónkkal. 

- Az egyéni foglalkozásra 
különösen jó alkalmat ad a 
Szovj;,!unió Kommunista PJ.rtja 
XIX. kongresszusátl(lk tanulrná· 
nyozása. A hallgatók érdekllí
désére jellemzó, ho[Jy külön i.� 
kérdéseket tesznek fel a foglal
kozások e.ölt és után és a XVIII. 
kongresszus határozatai felól 1s 
érdeklódnek. Ez az érdel,/ődés 
büszkeséggel, örömmel tölti e, 
a propagandistái és még ;obb, 
még odaadóbb munkára ösz• 
tönzi. 

- A pártszervezt segítség4t 
egyetlen propagandista � 
nélkülözheti. - Nálunk, a pá'ya
fenntarlásnál az oktatáson 
résztvevők nagyrésu kívülröl, a 
szakaszokról iár be. A párt
szeroezet biztosílotta, hogy az 
e:vtármkat időben leváltsák a 
szolgálatból. A pártvezetőségi 

tagok patronázsmunkát /s riál· 
lattak, hetenkini vég1glá1oga,t
nak egy·egy szakaszt, tanacso
ka.t adnak az tútársa.knak a 
tanulással, a jegyzelkészítéssel 
kapcsolatban és külön foglaJlwz
nák a hiányzókkal. 

- A propagandúitának gon 
doskodni kl'// a dolgozók tanu· 
lás/ lehetőségér6/ Is. 4·es szaka· 
szunkon már kü!ön tanu:ószoba 
van a laktanyában, a többi 
pályamesteri szakaszon pedig 
hiztosítottuk, hogy a dolgozók 
az irodahelyiségekben tarlulhas
SIJNJk. 

- Sikerült e'.érni azt is, hogy 
nemcsak a pártcsoportbizalmia� 
és a népnevelök, hanem a szak
szervezeti biz:ilmipk , is segítsé• 
gemre vannak oktalásl munkám· 
ban, velük is megbeszélem a 
tenniuatókat. 

- 8s véaül a tel!fontosabb: 
a propagandista is állandóan 
tanuljon, képezu magát, olr•1.<· 
son, szépirodalmat és szakir<'
da:mat egyaránt. Szeressen ta· 
nulni és szeressen tanítani, 
mert munkája csak 1.!11 l,eh�I 
eredményes. 

A műszaki osztál v azonban .a 
lei?löbb munkavédelm!, baleset
elhárítási és e2észsté2Védelmi 
újítá& mee'Valós[tása elöl mere
ven elzárkózik, nvilván azért, 
mert ezeknek az úiításoknak az  
'!redménvét nem lehet úgy ki · 
számítani. mint a mÜ6zak.i je! 
leg-ü ú iitásokét. 

Ez a;z eljárás ll'.átolia a,z úiító
m0'Z12'alom eQ'.ész.sél!'e& leilődés,ft 
a forgalomnál. Miután a többi 
i l!'8ZR"atósá1:tnál is hasonló a 
helvzet, szeretnénk az i lleléke
sektöl se1?ít&é1?et kapni a munka
védelmi újítások jobb elb;irá
lásához. 

BODC M/HA.LY, 

a szegedi igazgalósáJ! Ill. 
osztályának újítási megbizoltja. 

Partoktat6si tapasztalatok Píc�ánya-rendez6 elmaradt 

a tervteljesítésben Mondani sem kell ,  milyen 
öröm mi nden kommunistának, 
hogy pártoktalásoan részesül· 
het, gyarapí!ha,tja e:mél eti tu
dását, szélesítheti polit:kai l átó. 
körét. Mag,am 1945 óta á llan
dóan ré6vtveszek a pártoktat.ás 
különböző formáiban, de sosem 
éreztem azt, amit most, am·kor 
a párttönénet anyagána,k tanul
mányozására vontak be. Ogy 
érzem, ez külön megtiszteltetés, 
ame'.y egyben kötelezettséggel 
jár mimáen hcllg(l)(ó számára. 
Talán éppen ebből az érzésböl 
fakadt, hogy egy kis szaron· 
gással mentem el az első kon
ferenciára, mert úgy gondoltam, 
kevés tudássa,i rendelkezem ah• 
hoz, hogy megtudj,ak birkózni a 
nagynak és nehéznek tartott 
anyag,ga.J. Féle'.mem azonban 
csa,kihama1' elmult, mert a tanu
nuLá.si nehézségek legyőzéséhez 
nagy segí-\séget kaptam a párt
szervezet tői. 

a szocializmus építés&en reánk 
I 

tanácsadással átsegített a ne
hárulnak Igyekszem a tanulta- hézségen. 
ka,t napi munkámban haszno· Tankörü,1k l lányossága, hqgy 
sítani. Nagy segítséget nyujt a a birálat - önbírálat szel· 
párttörténet tanulmányozása a /eme nem él még elég mé-
1olgozók Muelésében, a munka• Igen a hallgatókban. Pwig ez 
fegyelem megszilárdításába,n, a egyjlk feltétele annak, hogy még 
tervteljesítésre ualó ösztönzés- jobbá. eredményesebbé tegyük 
ben. murl'kán-kat. Cs.a,k alapos ön-b[rá-

Lemaradt a kocsimozdítási 
terv teijesít�sében Pécsbánya,. 
rendező. Csak 92 százalékos 
eredményt ért el. Munkáfában 
l!'átolta,, hozy e tolató tarta!ék
mozdonvoh gve1M?ébb tel,je6ít· 
ménvüek. l!'Yakran csöfolváso
sak. Ennek a hián,yossagnak a 
felszámolása a pécsi fűtőhá,r. 
kötelessége. De rossz eredmé1yt 
ér el Pécsbánya-rendező a me
netrendszeri! ind:tás terén is. 
Még a körfolyama!os ffiO'loony
iordulóval köz'.ekedett vonatot< 
is vártak mozdonyra. 

En�ek koszllnhetem, hogy 
hogy az eddigi négy komeren· 
cia után máris érzem: a 
SzOQjetunió törthietének, 11 bol
seiJik párt harcainak megisme
résén keresztül sikerült jobb 
munkásává lennem pártunkfUhk,. 
mert sokkal jobban megértem 
azokat a feladatokat. amelve-k 

Tanu!ásunkhoz nagy segítsé- !attal tudjuk elvégezni ezt a 
get nyu}t Balogh elvtárs kon- feladatot, amelyet a pártszer· 
ferenciavezető, akt minden kér- vezet reán,k, a párttörténet hall
dést al a,posan megtárgyal a kol- galóir& bízott, hogy patronáljuk 
lek:íva tagjaival. Enne,k ered- a politikai iskola első, másod'k 
mények>ént máris jó kö?Jósségi évfo'.yiamának azokat a hll lga
szellem alakult ki és ii,m ör- tóit, akik rendszertelenül jelen•  
vendeles, hoo-v kimorzsolóffás nek meg a foglalkoztatáson. Jó 
egyáltalán nem tapasztalhato, a lel készülésükért és aklivltásu
legutóbbi foglalkozáson is teljes kért elismerés il'.etl:  Mátyus 
számban megjelentek iskoúín.lt László, Horváth Gyul&, Szabó 
tagj(]Ji. A hallgatóság fe'.készü]t. Istvánné, Sze,ntesi Mi-klós, Már• 
sége hétről hétre jobb és örven- Ion István elvtárs•.kat, viszont 
detes, hogy a legutóbbi foglal- bírálat illeti Kamarás Ferenc, 
kozáson már élénk vitakészség Csákuár; Sándor, Molllár Imre, 
is Jelentkezett. Célunk, hogy ezt Egyedi Sándorné, elvtársa-kit, 
a l<észséget egészen kifejéesz- aki•k MheM'I akarnak bekapcso· 
szük lódnl a uitába. Biztos vagyok 

A ma.gam részéről mim:len azonban benne, hogy segítsé. 
kon.ferencia előtt alapooan át.' 1gü;tkkel ők is aktívall'bakká vál 
tanulmányozom a kötelező iro- n.ak és az elmélet birtokában 
da!mat és minden esetben ki- könnyebben fel tudják venni a 
jegyzetelem. Elöfordult már, haroot az e!,l,e,nségge1 GZemben. a 
hogy va,'. a,mit nem értettem meg_ vlll54'it fel adat,a•ine'k teljesítéséért. 

Pécsbánya-!'ffl.dezö a koos.i· 
ta,rt6z.kodást 107 $?.ázalékra tel
jesített-e. Ezt aitonhan nem jobb 
11zerveu\S!!el érte el, hanem az 
elegyek rendezetlen továbbitá• 
sával ,  Pécsbánv11-ren<lező ko 
caítartozkodá&i tervének Ul<Vne• 
vezet „túl teljesltése" több 
munHt okoz Mal?yarboly é� 
Villánv á!lomálllon. (Pécsi tu
dósltonktól.) 

Ilyen esetben a tankörvezetőhöz l(öimMdl Gtt1rely 

MIT .JELENT 
A SEGÍTENI• 

AKARÁS 
fordultam. aki ma11VaráiatáYnl. l(om!lrom M loms, �olP'otó'a 

............................................................................................ " ................... " .......... : A �zornbathelyi ratöh.ám.ak 
i már nem egy problémáját ol· 
i W.lt,a me� a, Ga.zda·mozgal«n. 
: Legu�óbb pél<láu1 a hegcszté$_ 
! hez sárga,rez.pá,lcára volt szük
: ségük. Anya.go! azonban nem 
i k.apta•k. 

A t61 mindig nehh meqpróbilt&Ust. 
kemény vlzsqát Jelem a vasutasoknak. 
A vasut.aaok azonban sikeresen "IJál< 

·ezt a vizsgát. 
Allomúaónkon qazdaq t4paaz,. 

talal>ot qyllJtenek a kill� td6Járásl 
feJlételek kö&ött, -Ez a tapamalat teszi 
lehetővé az élenfáró sztahanovlstáknak, 
�� "..1

á 

�'::fl:': 't.á�u�.�"í.ttiá�:; 
melle� telJesltenl iudják a · masz:akl lo
ly- normált. 

N, ORLOV, 
a D61nyuq,atl Vasutak forqalml 

szolqálati f6nilke, 
forq.,.lml ezredes iqazqar'.6, 

M. D. PJERGA: 
l. Fagy esetén mások a mw,,kael/árásOk. 

Az erős fagy a vasútállomáisok tolatási mun
káját nagymértékben megnehezíti. Minél ala· 
csonyabb a Leuegő hőmérséklete. annál rosz
szabba( és /asisabban �ördülnek a kocsik a- tola• 
tásoknál. Ez azzal magyarázható, hogy fagy08 
időben a kocsik kerékagyában lévő kenöo.n.yag 
összesűrüsödik s ezáltal megnöuekedik a moz
gás'.sat szembeni e/Lenállá.s a kerekek munka
részein. A síneken Levő hó, a hóviharok, szelek, 
a kocsikapcsolóSzerkezetek ráfagyása szintén 
megnehezítik a tolatási műveleteket. 

Természetesen, ha ilyen időjárás-/ feltétele/. 
me'.lett ugyanolyan eljárásokkal dolgozunk, mint 
nyáron, Úl!J/ uaya.nazon re11dezési munka efoég
úséhez Jelentékenyen több időre van. szükséa. A 
1<uakorlat a,1 muratt11. hof!JJ ott. ahol a /n/atn• 
brigádok .számításba veszik az időjárási tJáltozd• 
sokat 1ft, a uonatösszeállítás és szétkapcso!áS 
mun.kaelfárásait ennek meflfelelően válloztaliák. 
- könnyebben győzik le a téli időiárás nehéz
�,/gelt és 1:yen esetekben a faf!.1/ és hóvihar elle
ftére a tolatásokat ugyan.olyan sikeresen végzik 
•l min,/ nyáron 

'Most a tél előtt ál/CJa megfa11ultam a tolató
munka ' legtökéletesebb munkamódőzereil, részle
tesen megismertettem velük et:[ész brigádun.kat 
és most napról napra felha.sZ'llá!om azokat. [gy 
aMr fa;(yban. akár hóe-sés idején megtalálom a 
szüksége.s eljárást. 

Sn a fasztoot l. számú ál/omásan dolflozom. 
A Kieo fC:é induló és a rendező és 1<Yüilővona_
to� Vinyica és Odessza felál beérkező koos1-

• BuZás Imre csoportveziető lel
, : fedez.te, hocy a;z állomáson az 
f erősen exidá:óoo1.t a.bJa,krács-o!< 

sorokat rendezem. A únlngrádi é.s rnoszkv0 :,sár•&,aréz.ből kész�ltek. Enged�r. 
üzemek é:munkás lwllekiíváinak felhívására az :�t, hogy a r&rácsok.at v,a. 
én telje.s brigádom is bekapcsolódott a szocia- i racsr� cserélh�k k>i,-

1Wa munkaversenybe az ötéves teru idöelötli : I� Jwtd.t a fíit5haz mintegy 

teljesítéséért. Mcg,s,zerveztii.k az összeállítási : harminc_ kl lo!\'rammnyi eárgaréz 

kát i k 'f- "ti -i• • ·t 1· 't ' "k • he,:?eSMopá,icához Evt a,z anva-mun t1S a , u.i;o non,.,,.,,at tu. e 1es, /U • ! go! CISlaik küllolidri1I, drá,� va:111• 
: táért lehetett vol,n,a beszerezni. 
: Buzás Imre megértette ,pár

Szolgá,:atomba 30-40 pérccel előbb érl(erem : hmk Gerő elvtárs útmutatását: 
a mUllllka kezdete elölt, hűw,' időm J.egyen az : . A t'a..�arékossá.(( kérdéret most 
egész tolatási művelet áHek'ntésére. i�ásként kell fe{uetni. mini ahotf!I 

{/. Hogyan 'Oesze,m át. a szolgálatot? 

Megvizs,gálom, hogy a különböző rendelteté!5 : eddig feluetetfék. Most $Okkal 
kocsikból menm,yi van a rendezővágányokon, : 1tlaposabb()n körültekintőbben 
nl�cse-nek-e rajtuk �id�IJenek",. 1aizaz 0:yán ko- f 'rei! megva'tisilanl a takaré"<:s• 
�1k, �melyek té-ved�böl . kern.�e� a. csoporto- : �á,g-1 rendszabál,11okot, szigorub· 
sitó vagányra. Megv:zsgalom tovaoba, hol van : �a.n keményebben mint ahogy 
önmllködö lroc&ikapcsolás. hol vann-a•k kézi fékek : �dÍI! tettük". 
és fékvezetékek. Megtudom. végeztek-e Javftást i Meg,ér:e'te s elr)'ben be is b'· 
és m�gtörtént·e -� kocsik sz,ol,srála,ti átviz�gá<lása. : zonyftot1�:' mit jelent a segítrn'

BeJárv� a teruletet, �gallapítom aet 1s, van- ! akarás, mit jelem, ha 11113,gunké
n,ak-e szelre!lldezés.re váro von.a tok és készen ál · ; n,a,k érezzük népgazdaságunk fej
l•anak-e az i1n,d!tásra. Pontosan megá-!·l apítom; m' : le.sz4ését 
lesz a munka, amit az á!tailam 1evál.t-á,ir,a lrerü-lő : · -----
koos.i rendező a s.ro!-gá !,a t /i !iad á,s;á;,g nem fo(? be- ! 
fejezni. - : N�gykllométeres 

h6pa/6nk A mozdoniyv�őtől megtudom, mUyen álla·  : 
potban vam a moz<lon,y és mennyi időre elég a : 
szén és a víz. : Néa�er m�r hosszúságban 

Té-!en a rendezőpá.ly.a bej-árásakor arzt is meg-• i tartal�k hó,1>all ánro!-Oat létesítette.k 
vizsgálom, ninCSEi!liek-e hóval befújt vágányok, : a sw.nbal.helvi pá'iy,aémnta-rtá,si 
vá-l•t�k. vái!'áin.ykö�ök. _ : fctnök&él? területén, ahol tavaly 

Mindezeket elvegezve, e!m�ek az üzern!el'V! : nem voit megíelelő védőeszköz 
megbeszélésre,_ ahol tájékoiódom a:z á1llomáron : a hófuvá.sok ell,en. 
lévő h�Jyzet és a beérkező vonatok félő!. � : Ipolyi Lá6z.ló müszal-Oi föin-

Meg?smerloedem az �as mfiszaikok munka- : téző java•�l artá-ra a·:t erdői<ll'3Z.g'a
tervéve!. Je!entem a forgalmi irányítónak a ko- ! tósál�I kérlek engedélyt fűz· é,i 
csiszakaszomban lévő helyzetet, kü!ónösen ii : g�ll�örésre. At !gy szerzett 
megfigyelt hiányok.ai ée utána m,egk.apom tőle a : anya.gból loésizfüfték az ldelgle
konkrét ter;;et az e!ső 3-4 munkaórára. : nes, ta'VaS&MJ &1,étsredhefö b6· 

E:wtá,n a,z elő'bbl müszak kocslrendetőjét6! át- : pa,lá,nkoka{. sm�veket llJ vasút
veszem a szol,lfá-liatot az eg,ész bri.gád jelenlété· : von.al menlffl, i-d,e,gen terü iete,n 
ben, hO!n' mindenlk.i együttesen kap090Jód,jék be i áJlította·k fel. 
a dolgok menetébe. : A ,tava6lll mezőll'udasá!!'i 

Mindez lehetővé tesz.l, hogy s szolgá!art el<Ső : munMk meo-kezrlés,\ előtt a f'S· 
percétől �dve te11es ir.-ianma1 vé�h<!l56Ük a : ��nko�ai e-ltá,rolítják és lövő 
munkát. : télre m er<>« havazáeok elö'.it is-

(Folvtafjuk.) i mé't fe<lszierelik. 

A •• SYGNALYH. a lenqyel vasutas szakszervezet lapja hoqy naqyobb érdeklódést kell�•n az őszi c:súcsforqafóm ló lel>onyo!ltása Iránt - palyázatot h,rd�tett, A versenyzöknek mea ke:I lrniok. hoqyan ké::.zült fel eqy. séqUk az ószJ csúcsforaalom Je. bonyc,Jitására. A beküld6tt munkiiknaJc tartalmazniok ke!I az el6z6 évi csúcsforqa1om 1apasztalatait, rá kell mutatniok a n�házsócrckre, � l'lrra, hoavan lqyekez!ek ezeket a ne�6qeket a dolqozók lekUzdenl 
AZ OSZTRA.K VASDT sú'yos 

nnya,((i válsá,zba iu!olt - ir;a 
n „Der Eisenbahner" című 
osztrák vasutas tiiság. A taka
rékossáa lehetetlen a rosisz 
M!Jal! miatt. A lassú je'ek szá
ma 1952-ben 280-ról 421-re ni>
vekedeit, ttaftf/is a növekedés 
50 sz,ízafékos. A uágánysztik
séa!et évi 40.000 tonna; ezzp/ 
szemben 1946 óta mindös,;ze 69.000 tonna á:lott retufetki,·zés
re, ennéfogva 170.900 tonnn 
hiány állott -e!ö. evente egyrn,i:lió ta/pfára vo! na sziikséa, ezzel szemben 1945 óta m'n.dössze 
három és fé:m·llió darab vo/1 
az u'ánpótltís hé:mJl'ió he:qe/t, 
tehát a szüksé,z!etnek m·ndössze 
fele. Az an11af!hián111 a ktzsák• 
mán.110/ó kapitalista gazdálkodás 
okozta. 

A Nlt.MET DEMOKRA'l':KUS 
KöZTARSASAG vasutosalnak 
lapja a „Fah.-t frel" tudósltást 
k6zöl a Gressler moz:donybrfqád 
munkájáról. A Gressler brlq4d 
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1 95t novembe.- •-an Vó\11• hoqy mozdonyát aaJ.at m.: ápolja és Javltúok n6lkQI 1 1 1 ,000 l<llóm,1iort fut Yel• A briqád teljesítette vállal;b,it · e6t tlll Is teljesítette 132 009 kl lomé1er lefutólSával. Enneii •· r�n 2934 tonna szenet „ ,s k,loqramm olaJat takarított n,eq ilaszea,, 7&.604 márka �. 
„TR,YBUNA LUDU" IR,JA: A 

1-ei�l!!'Yel vuut.aisok igen fó ef'ed. menveiket értek el a teherá-ru szá.lJ í,tásban, a iervezésben és 8 kocs!lki�eszn�lásban. &IZZll! hoi?v ei!ves alkrnaSOlk és a szat-� !1'�i�ti /1ga1k között versenyt indit_o.ta•K. Az első eredmén� utan azonban az elbizakodotl,;áoi? kez.d
'.'

tt erőt venni a dol gmók,:>n es a,z eredmények nem fef. l&d,tek tovább. A l a,p a:rre búzdítja _a va,sutas dol12"ozó!<181'.., hOll'Y a téli fu_galomban ú i ítsá.k mell 
a VEll'senv l<endüietét. 

A .. DER EISENBAHNER." beszámol az osztrák társadalombiztosítás 195/ érii mii.ködé• seró!. A társadalombiztosítási döntőbírösáa e!é 11.400 esetet terjesztettek az ér, fol11a.m,,:m, 
E zekböl 5 s,ázolék esett belel!• ségi, 95 száwlékos baleset- k 
iiM'adP'biztosítét,I t•ítákra. A 1,őn.löbíróság az igények 70 &l!á
zaléká.t elutasította és c� /J(J 
szá,za'.ékát tel/esítette, _ ami ;o. 
!!Os felh(tborodást ' . 'Jiiflktt az 
osz!ráik Vllfulasole sora,ib1111. 

A Társadalombiztosítási Világkonferencia 
- a békeharc fontos állomása 

Hogyan készü:hetünk a he1?YYidékl üdülőhelyeink -vm
Nemzetközi Társadalombiztosi- nak. 
tási Ko11ferenciára? - vetődik D� e-zemyl lehet�!? nyílik, 
fel l?)'a·kran a kérdés az üzemi hogy ,akár csak ef(y•eg_q üzem 
szakszervezeit bizcttságoknál. A életén. belüJ is összehasonlítási 
március 2-án Bécsben összeülő ala:pot talál junk a mu!t és a 

Társadalombiztosítási Viláf{kon- jelen között. az üzemi konyhák• 
ferencla ügyét ugyanis már tói kezdve a nöi do'IQQZ6k vé-
magukénak érzi,k a dolgozók, delmélg. 
érdeklödnek, mi a jelentősél!'e ,a Az üzemi bizotl5ágok, 1 tár
konferenc'ának. ho1?van kapceo- sada1ombiztosítási tanácsok kao-
lódhalnak b� a,z el&k>.:Szítö csoHák össz-e- a nemzetközi kon-
munkál>a. ferenci.a előkészületeit a békéért 

Az üzemi szakszervezeti bizott- vívott harccal. A kapltalista or• 
ságok felada>ta, hc•gy megmutas- szágok fegyver�si kölhséJ!'el 
sák a Szovjetunió és a ntlpi de- szo'rosan összeíügR"enek a Iá(• 
mokr.atlku;; országok eredmé- sadalombiztosításl költséi?ekke\. 
nye:t s ezeket hasonlítsák össze mert a fegyverkezési .költséi;iek� 
a kapitalista orszl\gok elmara- elsösorban a Mrsa.datombizt0&!
dottsá1?ával, a, kizsákmányo!t tö- lálS>i és kuMurá,:,is köf.lségek ro
megek so·rsával. De az össze- vására növeliik. Tehát ha a kia-
hacsonl ítás alapjául szolgál,hat- pifa(l&ta országok dol-gozóinia.k 
n.ak a Horthv-Ma,Q'Varországon harcát segítjü1k tá,rsatdalombi;r;lo
uralkodolt á l l apotok is. arrikor s.ítási érdekeik megvédéséért, a 

a dolgozók ma,gas biztos ítási békéért vívott haircot visszük 
járulékaiból nem kórházak-a! előbl>re. 
építettek a rendszer haszon- Ezeken a szempontokon belli! 
élvez.öl. hanem üdülőket a ma- ii!en tág lehi!löség nyf.lik arra, 
g1Jk számára, urrv,anak>kor pedig hogv a dolg<Ylók részleteiben. Is 
a ma,gvar munkáseág !JB száza-

1 
mf\P.'i5.meriék ,a Nemzetkö,i Tár

!éka legfeljebb el,emi iekolai  sadaJombiztosítási Konferenciára 
tanulmánva'ból tud-la. hogy váro f�!,ad,atokat és segftsé',< H 
Ba.,atonunk van, hol!'V 1?Vönvörű eiölreszü!etek munkáját. 

'Rendkivuli kongressnt!OO követelte 
a Belga Vasutas Szakszervezet a kormány lemtndását 

A Belqa Vasutais Szak�z: .. ·· 
1 

l•l<edésUqyl mlntsz•.,. utasH'54ra 
rendklvüll konqresszust hlvott lcSn'léQesen b�to!Uk el a mun
öss,,o aual a 5(tlyos helyzettel 1c,sokat 6s alkatma--•t • 
kapcsolatb,n amelybert a belqa vasúttól, E,: ,.,.,. .• 1 20 mltll6 
�I la.ml va,súttársasáq van, frank „m&qtakaritbt" eredm6-

A Vasutas Szakszervez� e!n&- �ll�=et�• 
n&velte • munkalnét• 

ke beRámolóJában m.&Q!llltapltot- A konqrltSSzus· határoata•ot fota, hoqy . a kom,ány polUlkl.)a qadott el • ebben meqAl\aPltJa, követkerl,:,bén az állam! vuut- h a konnÚ'lll' nem k6nftyltl !Arsasá<t sulyos p6nzllqyl válsáq. m,J a,: 61 taml v"4illttáru• ba kerU-11. A v41Sáq egyre él�•• - helyzot6t, a tárSlldq 1�'6-dlk, mert a társasáq évente több tanácsában eqyes szem61yeie mint 400 mi llió frankot fordlt kU- """' a vasúttásasáq hanem az 
lönböz:6 katonai és mA& sz"Jl lt- ,italuk képviselt tr!lazt 4trdekelvel mányok d íjtalan továbbltá$ának tör&:lnek, A konqntNZUS wqlll fedezésére. amikor a vasutak de- pont<>!<ba foqlalta a vasutasok. flcltJe Jelenleq 220 mi ll ió franl<. 1<övetel6sét. maJd ha-tban. 
A kormány a hiányt a vasuta90k fejezte ki azt • klvánaáqot, hogy 
rovására akarja fedezni, A köz- a konnány n1ondJon le. 
.................................................................. "''" .......... 

Folyik a s:iállítás a kujbisevi vízier6m'ú építkezés6hez 

Zs.tQulevsr.ol<ben a szovfetunló hatalmas llJ vlzrend.,..r....W 
Jobbpard vllrosáoa� most k6sz:Ult el eqy ll] vasúU IZárnyvonal 4'1 
máris melllfndult raJ'a a szi!tllltb• a ku/l)!Hvl vl:d1!1'111ntl 6ptöc•� 
he,:. Ké;pünkön eqy naqyol>b anyaqszá tltmány, vlllanykolr� • • 
katrészek érkezése látható a :z,sJqwevs.,:kJ pályaudva,-..,, 
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Magyar-csehsz lovak komplexb rigad-szerződés A közlekedésügyi tárca költségvetési vitája az országgyűlésbetl 
December 19.én ismét össze

filt SzoB á llomáson a magyar
csehszlovák komplei1-brigád ve
ae5bizortság, hogy felmérje a 
Jei:titóbbi értek!ezlet óta, végzett 
miíffl<át, feltárja a hiányosságo. 
kat és megsmbj a a következő 
feladatokat. 

Mindkét részről rendkívül i 
foniOS&ágot tulajdoorítottak a, ta
l�·lkozóna'k s ezt mi sem i>izo· 
nyitja jobban. hogy a cs,ehszlo
vák közlekedé6ügyi m:niszterhe. 
lyette.s és magyar részrőt Prie
szol József elvtárs. a közleke
désiigyi mi'l'Jisrz\er első helyettese 
Is résztvett a,z értekezleten. Az 
4!�1et részvevői között ott 
Wfuk An�on Balas elvtál"5'lli, a 
aiehsz!ovák vasuta,g sza•kszerve
zeti szövetség elnökség-i tagját.. 
a szlovák vasuta'S s-zakszerveze! 
fő_titkárát. Magyar részrő1 meg. 
jelfflt az értekezleten Bo1<nár 
fmre elvtárs, a Vasútpol iti1ka,i 
Főoszitálv vezetője, Szekszárdi 
Imre e'.vtárs. a budapesti MAV 
!i:?'3zgaf.ósá,z Vasútpo!iti.kai Osz· 
tályának vezetője, Arató Károly 

elvtárs, a budapesti MAV Igaz
gatóság vezetője, Bán István, a 
budapesti területi bizottság el • 
11öke. 

Az értekezlet elején Porkoláb 
Tivadar elvtárs, Szob állomás 
főnöke ismertette a legutóbl>i 
konferencia óta e]teJt idő mun . 
kaversenyeredrn�nyeit és hiá
nyosságadt. Megállapította,, hogy 
a kölosör,ös eredmények cseh
szlovák és magyar részen egyre 
inkább emelkednek és a vegyes 
komplex.brigád egyre eredmé
nyesel>ben oldja meg fela<lartiadt. 
Hibák azonba:n még vanniak. A 
jelzőnél való von,attel t.artózta,t•ás 
még mindkét részen gyakran 
előfordul. Ugyan akikor mia<,rYar 

részről nem m:•n,den esetben 
i>iztosítoliták a csehszlovák g,i· 
pek há-rom órán l>elüii vissza
fordítását. Ba io'k vannak mée' a 
menetrendszerinti i ndításnál ís, 
amelvet m-e,g kel l  javítan iok. 

Anfon Balas elvtárs felszóla· 
1-ásál>an ja,vae,!atot tett a kom
piex-szerződés egyes pontiaina,k 
átdolg-ozására, mert a, régi a fei-

éJ , , 

lődés E!'átjává vált. Di pontként 
felvették a V0113itok menetrend· 
szerinti közlekedését, a szám
adás-e:váilasztárok mai áblagá. 
nak 50 száza loékra va,ló csökken
t�\ és b!zonyos engedményt a 
kocsik átadásá•nál és átvételé· 
r,él, javítás, rakományigazítás, 
stb. esetén. 

Bognár elvtárs felsz6!.alásá
bain hangsúlyozta a nemzet.közi 
proletárszol :daritás elmélyitésé. 
nek fontosságát és örömét fe
jezte ki a két barátJ nép vas· 
ut,asai•n.ak eredményes munli<ás 
sága felclt. 

Szekszárdi elvtárs javaso:ta. 
hogy a többi népi demokrati-kus 
országokkal is kössenek kom
plexbrigád-szerződésit, hogy tgy 
á tlogó erőveJ je!entlrez.zen a né· 
pi demokriatikus országokba,n a 
brigád munkájának eredménye. 

A vegyesbizottság végüt c!lo 
gadta egy vándorzászló alapítá
sát az élenjáró komplex.brigád 
jutalmazásár& 

I I Jo���-
� UJ TER VE V SIKER EER T 

Az 1953. évi költségvetés vi
tája során az országgyülés pén
teken tárgyal t.a a kőzlekedés• 
ügyi m;nisztérium köllségveté. 
s�t. A kőltségveité.st Gáspár Sán· 
dor elvtárs ismertette. Be5zá
molt arról, hogyan haj,totta 
végre köz!ekedésümk eddigi fel 
adatait és mennyiben segítette 
elő fllépgazdiaiságook fejlődését. 
Hangsúlyoz.la: az elért eredmé. 
nvekben dőntő szer'!pe va:n ,a 
vasutas c;lolgozók lelkes mun
kájának. he!ytál lásának, a ter
melőeszközök jol>i> kihasználá
sá•nak, a merretirányitó szolgála t  
fokozatos kiszélesitésének, az 
önműködő térközbiztosít6 beren. 
dezések �élesebbkörű a:ikalma· 
zásána,k. 1953-ban a költségve
tés nagv ooszeg-eilaet irányoz e15 
a vasút fovább,fejle.sz.1-ésére. 

··Az ál l.amvasuta1k beruházási 
terve e· megnövekedett klada. 
tokhoz mérten 3 1  száza,!ékkial 
emelkedik. 

A költségvetés mintegy 52 
mi!Hó forintot biz.tosít a 
vawtas dolgo,zók kU:turális 
és s:zociilis szGkségletelre, 
a 1:árs.a<la,lomblztosításra és 
egész.ségvédte!ffltre pedig 
több mint 1 33 trnlli6 forintot 
Gáspár elvtárs ezután ismer· 

tette gépjál'Dlükiöz,Jekedésü•nk 
eredményeit és feladatait. 

A jövő évben a tehergép,koosJ
park teljesítménye tovább emei
kedúk és 1 7 1  százaléka lesz az 
1950. év!nek. Ehhez gépkocsiál.  
lományunk megfelelő növelése, 
a vidéki hálóza,t fokozottabb fej· 
lesztése, a gépkocs,ik jobl> ki
használása, a meglévő rejtett 
tartalékok feltárása és fokozott 
takarékos.ság szükséges. A tá
vo:sági autobus,zkö:ilekodés te. 
rüleren lő lel.adatunk hogy a· 
bá•rnyász· és munkásjáratokait to
váhb fejlesszük és ezz.el a dol
gozók kőzlelredé<..ét meg,köny. 
nyítsük. Nagy gondot kell  for
dítani közutaintk á<h!.a�ának 

megjavítására, az aUJ!óa!kat· 
részgyárt,ásrn. Komo!iy segítsé-. 
get kelt nyuftan'a ehhez a fel . 
adathoz az általános g,épipari 
mi'lt'isztériumruak. A költségvetés 
jeloo!ös ÖS&zegsi biztosi! a hajó
park novelésére, a szabadkikölő 
továbbfejlesztésére és egy 2000 
tonnás tengerjáró hajó építésére. 

A vlllamosforgalomról szólva 
elmondotta, hogy ebben az év· 
ben 45 mi llió !övei több uta5t 
szá'.lilottiak, minit 1951 -i>en1 1953. 
ban ped·'g az utasok száma 
e!őrel áthalóan további r.égy 
száuilékloal növekszik. Ezért 

1953-ban új troHbus�járaitok ln• 
du,tnak. 

1953-ban lllffl nagy össze
geket fordítunk ötéves ter. 
vünk büszkeségének, a föicl• 
afa,tti gyorsvasút.nak építé-

�-
Gáspár Sándor elvtárs e;rutáa 

e!mon,dotta, hogy a közlekedés. 
ügyi minisztériumban megt,ar• 
to!,t értekezleten, a lök6nyve]ősé· 
gek dolgozói - szemelőt! tartva 
Gerő elvtárs be6zédé� útmuta
tását - felajánl ás! tcbtek, mely. 
ben vállaHák. hogy a tárca 
1953-ra, ter�elt lorgóal'.ap ki· 
egészítéséböl 30 m'llió forin,tot 
megtakarí,t,anak és népgoaz,dasá
gunk rendelkezésére bocsátanak. 

Javaso'.fa, hogy az ország• 
gyűlés ennek megfelelően a 
lcözlekedésügyi mil1'6ziúlum 
ViálfaJr..tai ré<sztére efölnány• 

zott forgóalapk iegés.zítés.t 
30 mJ!t.ió focinttal csökk4tntse. 
A költségveitést a Magy"" 

Dolgozók Pártja és saját nevé-
ben elfogadta,. 

Az országgyűlés Gáspár Sán
dor e1vtárs módosító indítvá
nyát kiadta a gazdasági és 
pénzügyi bizoU.ságnak azzal, 
hogy a bizot.tság erre vonat<lrozó 
jelentését a költségvetés vitájá
nak bezárása után legye meg. 

,.A maqyar Ipart az 1952, 
6'11 terv Jo befejezése meHett 
;az 1953-• évi terv foglal
koztatja. A Jövó asztendöre 
iparunk termelését 1 6  szá
Ulékkal akarjuk meqemel
nl," (Rákosi elvtárs orszáq• 
qyül6sj be�éböl,) 

eredmenyeket" - irja a terv• 
füzet bevezetője, majd így foJy• 
ta,t ja: ,,Ez lesz első müsza.�i 
,1ejlesztési tervüM, amely do/• 
gozoink javasla,ara épül." 

Chambre J á.nos csoporivezetö, 
aki eddig 18 újítás,sat segítette 
az üzem munkátiát, va,laminrt 
Szabó Gyula csoportvezet5, 
Száraz József, Pászior Károly, 
Kaszás József és a 8Ztiahanovis
ta Nyirati·brigád tagjai a mű
szaki tanácsadó szo'.gálatta1 be
,;zél ik meg előbb javasla<tiaikat. 

A téli gurííón hősies munka folyik 

Kemény, munkál>an edzett ke• 
:iiek kis lüz.etet lc•rga1nak. Az 
Eszaki Járműjavító do!gozói fi · 
gyelernn.el lapozgatjáik a tizen· 
kéfold-alas füzetet, amely pont
ró pontra isrrertetl az; üzem 
1953. évi feladattervét. 
- A  feladattervet, amelyet min.. 

denkirwk meg kelt ·/S'mernie 
a műszaki szervezési imézkedé-
8ek tervénak elkészUéséhez, va· 
lcmeMyi dolgozónk megkapta 
- mondja -urrnann Imre, az 

· üzemi birottság elnöke. - Hi· 
Mk aiórl.bllii 'IJOltak;· A műszaki 

'vezetőség késön adta kJ a fel-
bontott tervet és sem az üzemi 
bizo, ság, sem a pártszervezet 
n.em sürget.e· elég erélyesen a 

•fervéfl. · 
'ttyiloánMSá'grahowsá!. 

Ezt az U1óveszteséget fokozot
tabb felvilágosító munkáva. kell 
pótolni, h.szen itt állunk az 
J953·as tervév küszöbén és fon· 
tos, hogy a dolgozóktól minél 
több java.s:atot kapjunJl mun
kimk megkönnyiiésére, észsze· 
rüsUésére, tervszerűbbé tételére. 

A jó len, 
o dolgozók javaslataira 

épül 

A X-es v:llamos·mozdonyja
vitó o.sztály röpgyűlése már re
ményt a-dott arra, hogy a do!· 
gozók megérlelték a felhívást és 
átérzik Gerő elvtársnak a Köz
ponti Vezetőség ülésén mondott 
szavait: ,,Az ipari terme/és 16 
sz.áza:ékos emelése 1953-ban 
olyan fe:adat, amely . . .  egész 
munkáso.sztályun.kió{ és müsza,ki 
értelmiségünktől rendkívül ma
gasfokú szerr>ezettséget, fegyel
mezett, szo,ga;mas munká,I, igen 
komoly erőfeszítést követel 
meg." 

k elsó jaooslalok 
Néhá'lly perccel a röpgyatés 

után Alter istván villanylaka!os 
már két írásbeli javas!atot adott 
be Gőrbitz Sán-dor osztályvezető 
mérnökhöz, a java&l-aiok elbírá
l ására alakult bizottság vez.etö
jéhez. Alter elvtárs a Röder· 
moZgalom kiszélesítését, a fia
talok oktatását látja az egyi1k 
legfootosal>I> felada1nak. De 
nemooká r-a, újabb javas1'ait ér
kez'k: Dallos e:vlárs osoportve. 
zető arra hívja fel a figyelmet, 
hogy vezessék kü 1ön íven a 
munka- és anyagfolvételt, lgy a 
gyártá&cl &készfti:í osz·lály 111un· 
káia, is megjavul s ez az eljárá.� 
n-élkü'.özh,?(e"'-en az ooyagnor• 
mák beve21Eltéséhez. 

„Minden munkakörben 

lehet jobb modszerl 

találni '' 

A x� osztályon. de az Esza• 
ki Jármüjat•itó többi osztályán 
:s az 1953-as tervévre készül ·  
nek már a dolgozóik é s  igye
keznek hczz.á1járu:ni a megnö· 
vekedett felada,ok sikeres meg· 
oldásához. A pártszervezet köz· 
vetten segítsé� nyújt a javas
latok el'készítéséhez, a bíráló 
biroltságdk munlkájál>an az 
alapszervi titkárok é6 a szaJk
szervezetf bizalmi elvtársak be· 
szlÓ!•�lésük során fe:hívják a 
dolgozókat, hogy mielőbb te. 
gyék meg javaslataikat s ép
pe.1 egy i lyen beszélgetés után 
monootta Bacsa András elv
társ: 

Tudom, hogy minden 
munkakörben lehet iobb, ha
ladottabb módszert talá:ni. Mü
sza,k után gondolkozni fogok, 
hogy a „müszmt"-teru melyik 
pontjával kapcsolatban teheJek a 
legeredményesebben javas/atat. 

A téli időjárás fokozott 
munkát. fiRyelmet és fegye:met 
kíuán a Rurítódombon szolgá
latot teljesítő vasuiasolitó/ iS -
mondja Tak/Jcs Laios. a ferenc
városi ál lomás oormairodáiá
nak vezetője. - Két f./Uritó
dombunk van, téli és nyári, a 
téli domb lejtése Iénye1<esen 
erősebb. méRis lassubb a ko· 
esik gurulási sebesséRe, Az 
őszi forgalom idején 50 kocsi 
leRurításához át!aR 18 perc volt 
szükséReS, most 25 perc ötven 
kocsi legurilási ideie, A l{Urító
domb novemberi tervét csak 96 

százalékra teljesítette, de de· 
cember első tiz napjában már 
104 száW:ékos eredmén11t értek 
el. A tel/esílmén_q ;avulása re
ményt ad arra, !u:>f<.1/ állomá· 
sun.k tel;esíteni tudja gurilási 
tervét, annak ellenére. hOll/1 /e• 
len!ef! hét tervlel/esítési ténye
ző között a turíló teljesítése 
a lef!a/acsonyabó. 

A féli €Jllritódambon most 
csakugyan mozga.tmas az élet 
a dolgozók mi'.lden erejükkel . a 
terv teljesUé:séért küzdenElk és 
ebl>eo i gen na gy segílsée'et 
,ka�mak a pá!yalenntartá.stói, a
mely külön brigádokkat gon· 
doskodik a váltók a vágányok 
és a vág-ányok menti utak tiöz
tántartásáról, homokozásáról. 

A kés!ek.teclés val6l>an foko· 
i�t;:�b TI1:�r:vi�

rken�t��a
a
k� Úiítóink wegyenek részt az Országos Úiító Kiállításon 

- Nagyobb figyelmet kíván 
ilyenkor a munka, a váltók iS 
nehezebben működnek - mond
ják a g-uritó állító központban 
Hercef< Gábor és Hef(adas Jó
zsef váltókezelők. - Hidet:tben 
a csapág_11ola/ me1<sürüsődik, e
miatt a kocsik lassabban f<U• 
rulnak, arra kelt tehát lef(in
liább fic!l;e/nünk, nehoJ<y hatá
ron kívü; maradjon kocsi. 

vez;etőit, akik röpgyűléseken is Naqy esemény• 1.sz az liJltó• 
felhívták a dolg,ozák figyelmét mozqalomnak az 1153-aa •vb...,, . f t hogy Az o,u,qoa Találmányi Hlvabll arra, mennyire on os, "' márciusban valamennyi lparáqqal 
minél töl>b java&lattal járul- c,qyUttn>Qködve Orujqoa UJ1t6-
j-ana_k 

k
hozz

l!ké
üze

lt
��f j6vőeH'

vi kl�•�tt,�l11r:"��a hivatott, hoqy tervene e u sz .,,..,.,ez, " a bomutassa a leqklvilóbb snaha,n11llfltinkat az 1952. évi módsze· novls ,k, li]ltók klemelkadll mun• 
rekkel akarjuk folytatni, ké�sé· 

1 
te�\','�,i�erti!i, .. ,�••1r'n

tnl111t: ges, hogy a ll!gna,gyobb erofe· szemléltetl: az úJlt,sl o,redm6?1yek szílés árán elérjük a kívánt mlk6nt ,eqltlk •14 az istwes tel'V• 

ben kltaz6tt t.iadatok meqvafö
sltáút, 

E kiálllUson úfltólnknak Je-
lentőséqihaz �ten kell úJl.á
salkkal képvlaelnl a vasutat. 

Az 11Jltók naqyazarü k--•· 
nyaz'-lt azonban caalc \iqy te
hetJOI< l<ö:eklnccu. ha a MA:V SZOi• 
qálatl helyek újítási mt>qblzottai 
az llJftál lál"qyal< elk�I� 
a fel<ottes llJit.a..i s:terv&lt feftii• 
v4sa czerlnt mak!ldnek közre, 

Kovács Imre izurHásvezetiS 
mí.n5ségi mun,kával lruz� a terv 

hndor C:yörq,y, a Lan<ller Mi!- Pállnlc,a Jdbef, d'Ahanovlsta 
I 

Villm4nyl tlbOtr -,,-,,_Vlata A"'-"1! Gyula UIIIIMnOVlllta abvele utahanovlsta eut,wq,lyosa. euterq'1yo1 • Lancller lllavek- eszterq.ály0s nemcu.tc munl<a- ·ron�suztel"Qály.:>3 a L:.ndler -� terv� 1H3 it\l<IUSZtUs btn, a féko,sók mlntauerll -- helyén a l.ahdl ... Mavakben hll• Muv<,kben. A sr.skma eqylk i.g. 2·ál befejezte. Kiváló munkamód, terQAl,shal Yéqe:r klv,16 mun- nfflt 'oraz.l'1ol•n Jó nevet iar- klv610bb •• 61 �lanosan •-•rt 
-•'adó. A pontos munkAt ki kat, tlt6Vff i.l'V61 azept.mber zétt azzal a i,ompás �IJeslbl\é.. naYü do!�6i., tit.éves t.rvtt ez 
,,..,6 perMlyek ff hoiUlnderek e-an b•hJnta, Talj„llmtnye '1• nywal, hoqy lltéY" t.,..,,61 mtr év április 28-6" f&Jezte be. At
eszterq.álását llftyaqveazteáq Ml• landóan 1 50 sz6zalék föllllt mo- u h ftlbruir 12� befeJnle laq;,1 te1Jesltm6'1We ttlbb mint 

. • ' 140 sz;!zalék. Példamuta O ll'IUII• • kOI v6qa, Októberi telJe,;llménye
j 

Zog. Novembe,ben 1 56 százalélcot Ezt a naqysz..-a eredmenyt 215

1 
kájáért a Maqyar Nép\cÖ&Utraa-1M S&6&ai.k volt. Atl;aqtal)Nít- tel)Nltett. Atlaqoa te1Jesllm6nye !WÍZAlé'- 6tlaqt,e1Jeskmeny6vel sáoi itr-demrencl aranyfokozat. � 1,s 11UAl61c. 1sa .uu..a.. tl'te et. var U1neett& Iii. 

teljesítéséért, a balesetmentes 
rnun'káért, a, lélree:uritások csök
kentéséért. 

- A téli for1talom sikeres le
bonyolításáért if!yekszem méR 
jobb kapcsolatot keresni a for
f!a/mi szolRálatta/ - mondja, 
- Együttes munkáw:d kell el
kerülnünk a vonattorl6dáso
kaf, de biztosilanunk kel/ mun
kánk folyamatossá1tát is, küz
denünk /teli azért, hof!!I a mun
ka ne álljon a gtNilódombon. 

Tihon István váltókezelc5 és 
saruzó a e:uruló kocsi k sebes
sél!'ének meizfelelő osöhkenté-sé• 
vel járul hozzá a l!'Urítódoml> 
lel iesítményénel, fokozásához. 

Jó együttműködéssel. a téli 
oktatáson tanultak alkalmad
sávaJ a ferencvárosi gurítódomb 
dolgozói mef! log,ják tartan i bú
csúzóul lelt ie'éretükel: .. A f!U· 
rítás nem áll mef! ef<lf percre 
sem, bá.••••iluen leR.1/en is ai 
időjárás,• 

A szegedi igazgató sáy versen�elhiwása 
a munkás- és személyvonatok késésének megszüntetésére 

• .A Szabad Nép" .,Miért kés- , favítfuk az élettiár6 hős oasu
nek a szeméI_qvonatok'' cimű tasok munikam6dszereittek át.r,l
cikkét a szel!'Cdí il(azgatósáir telével. Merwtitányitóink a társ. 
forva!mi osztályának dolgozói igazgatások mene!irá,:iyílóit'tzl 
röpJ?yülésen me(lVit.atták, A szoros kapcsolatot tartanak és 
d!,l>en loirlaltakat me.itsz(vlelve a valásál(nak mel(felelő adatok 
vRl !allák. hOIZ'V a személ11- és közlésével munkájukat mef(/auU• 
munkásvon:af.késéseket a lettki• fák. 
sebbre csökkentik. Ennek i:rde· A versenyt minden hét ,szom• kében ver�m;felh(vá�t . tn!t<zlek baljáiit értékeli-!,; éll irásban a. budapes·t, . es . .J>éc&1 1g?zga,t6- meRküJ dik a versenvben lévö saghoz. E.gy1deJuleg az 1gazga- ig-azgatások személvvona!i fele
tósál!'on belül a IV és VI osz- !&!ének. 
tály doll!'ozóit is felkérték, hol!Y 
a ma1?Uk területén az árukeze
lé6ből, valamint a, vontatási ne
hézséQ'ekböl eredő késések mel!'· 
szüntet�re teevenek mee' min
de:1 intézkedést. A versenyfel
hlvás pontfal a l<övetke:i5k: 

1. Vállaljuk, hof!I/ a munkás
és személyszállító vonatokat ké
sés nélkül ad/uk át. 

2. Vá!la/juk, hogy a /orgtilml 
szo/1<álattevl5 munkát me1tfavít
fuk, a oonatfeltortásokat -me1t• 
s,zü.nteliük. 

8. Vállaliuk, hOf!I/ a fotfla/mi 
szoll(álattevök mU/tkáfát mea-

Totka K!roly 
levelező 

� gyiri ranatkisérö laktanya 
A iryöri vonatkís-érc11 lakta• 

nyában eddi1r szalmazsákon 
aludtak. Most egy hónap a'att 
matracos igyalcra cMiré<!t-ék ki a 
fiekhelyeket. új lepedök érktt• 
tele. 

A von.atkísér6 laktanyiban 
eddig- lletn volt klllöcn n61 
mosdó, A kariársnök részére ké• 
szült új mosdóhelyiséget mo�t 
adták á,t rendeltetésének. 

H•u-,er1 VllmN, ■ Landler Naqy lstv4n. li!:tah8noYl�ta &i,t;,. 
Mav•k utahanovl� f""'lln 6J• • LM<llar MllY•k dOIQ<!r6Ja, 141 
tHCl!mber 21 •r•. Srtálln elYtál'& IJl&Z1116k... Atlaq a1J„ím<ónyév•I 
SZClletNnlPJára Y61ialtll IStéV„ éltlrte, hOQY lltéV!>f tervót októ
tel'll6nek -•Ju614 , Allandó 140 bet' 9,tlr, befejezte. Klv:lló arak, 
auu1•11on .felllll ,11-.,te1Jul!m6- tu<1.1aa ,.- IOMffl 1ar,1<a.ló Uc,ybua. 
ny4tvel eltrte, hoqy f•�Jáhlúát qalm.a ellsme,<lsaként „ part, a 
már december 3-l'A befejezte.

, 
szakn&l"Vezet tk II Ytilal•tv

SeleJtmen!ea trtllftk,Ja P"dMrlu• tfs blzalll'lából kUl915s ma-li tat6. lett, . 
• 
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Új békeművet avattunk : átadták rendeltetésének 
Székesfehérvár á l lomás új fe lvételi épü letét 

lCélszeres ünnepe vol t  vasár
nap Székesfehérvárnak: Sztálin 
elvtárs születése napján adták át 
rendeltetésének .az állomás új 
felvétel i  épületét. Az épületet 
az �gyre növekvő uta,zóközön.séll: 
kenyelmének és biztonsáll:ának. 
valamint a körszerüsél! követel
ményeinek szemmellartásával 

· tervezték; az emeleten hel vezték 
• el .- táf;[as várótermeket, a kul
túrvárótermet. a földszinten kü
lön váróterem épült a gyerme

. kek és kisgyermekes .anvák ré-. 
szére, a, l épcsőház és a pénztár· 

'osárnok ablaka:t a vasulas
_oolgozók munkáját megiel�n ítő 
festmények díszítik. a földszinti 
csarnokból alui íárókon jutn.ak 
a,z utasok ,a,z induló vonatokhoz. 

' , • 

Az átatdási ünnepségen meg
Jelent Bebrits Lajos elvtál'5, 
loozlekedésoügyi miniszter, Csa
nádi György elvtárs, az ál lam
vasutak vezérigazgatója. Az áJ. 

lomás előtti lérsél!E'n többezer
lönyi tömeg sorakozott fel: a 
székesfehérvári va1Sutasok me: 
lett ott voltak a város üzemei
nek dolgozói és sokan a dolizozó 
parasztok közül. 

A magyar és szovjet H'mnusz 
hangjai után Aran11os La jos 
építésvezető-helyettes beszélt. 
Hangsúlyozta: a MA V Maf:[as· 
építö OV dolizmói a székes
fehérvári pártbizottság, a Vas
úti Főosztály és a szakszervezet 
seizítséf;[ével tudták tíz na ppal a 
vál la,l t  határidő előtt befejezni 
és Sztá:in elvtárs születésn.ip
íának ünnepén átadni az állo
más épületét. 

Bosnyák József, · az · építkezés 
szlahanovista -dolgozójának sui
vai után Bebrits elvtárs lépett a 
mikrofon elé. Oj béke;ilkotásunk 
felavatásán megemlékezett na!lV 
békemüveink Sztálin,•áro<. /110/ll. 
Kazincbarcika, Komló hÖs -épí. 
töiről, majd Székesfehérvárnak, 

a Dunántúl kapujának közleke
dési ielentöségérőt l>e6zélt. A 
továbbiakb.an i.smertelte • vasút 
mef;[növekedett feladatait. A ha
tal,rpas áruszál ! ítá-sokról n= is 
szo,v.a, 

a vasút ha vonta négyszer 
annyi utast szállít, mint a 
felszabadulás előtti időkben. 

A vasutasokhoz intézve szavait, 
felhívta ligye'müke', hogy 

minden erejükkel harcol
janak, a téli forl[alml fel• 
adatok sikeres megoldásáéct 

és szüntessék tneJ< a vonatok, 
kiváltképpen a mun.kásvonaiok 
késését. 

Az úi felvételi épületet Mis
kolczi Imre, a Fejérmegyei ta· 
nács végrehajtó · bizottságának 
elnöke ve-;lte át, kifejezésre jut
tatva az e1<és2 m�l!l/e do/flozói
nak háláiát a párt éts a kormány• 
zat iránt, az új tíz[11-il.ió forintos 
költséggel épült békea:kotásért. 

A tapolcaiak felkészültek a kemény télre 
A székesfehérvár-�apolcai vo· ködik a hójelentő szolgálat, ké· A szovjet tapasztal atok nyom�n 

halon, mindenekelőtt a csaj ági, szen állnak a hókotrók, Székes· � z ,  érkező vonatoka� a vo_n�tgel;' 
dörgicsei, zánkai vona:szakaszon lehérváron pedig a hóeke, A �lhlJ•a, be _a rakodo, a �1!0 ala 
gyakori a hófúvás. Az elmult mentirányílónál táblán tüntették t-s rendezeskor a tarta!ek ren· 
télen elő[ordult, hogy helyenként fel: mi'.yen mag315 hónál mi a dezésekre k�_ze!1, to'.atas1 t�r�
negyvennyolc órára is leáll t a teendő. vel, rendezes1 J egyzékkel varJa 
Jorgalom. · Megállapították: melyek a,zok az �rkezö _von.atokat, , hogy _a 

Ugyan•aikkor a Dunántúl nyu• a megállóhelyek, ame'.yeknél - k<?�1kat _!11eg -a csap�yak. -k1 • 

gati részében rohamosan fejlő- a tapasztalat szerint - a hó- hulese elott rendezhessek, 
dik az ipar. Rákosi elvtárs mon· fúváskor megál l t  vonat nem tud A vontatás különös gondot 
dolta p.arlamenti beszédében: újra elindu:ni . Hóviharban a fordít a fa,gylaran ításra. Minden 
,,Az ötéves terr1 folyamán irányt menetirányító utasítására itt mozdonyvezető fáklyát vételez a ueUünk _a(rf!, h?gl! az ipart á!h�ladn!l� � vona!�k.. � von�l - vizkaposol•afok melegítéséhez. decentralizal1uk vtdekre helyez· fonok keresere a Jaras1 tanacs 
;zük le." 

' 
megadta a támogatá6t ahhoz, 

trlhető, miért oly rendkívül hogy hóakadály esetén azonnal 
fontos, hogy az i dei télen is biz· segítséget tehessen hívni. 
tosítsák a va1SUt81S dolgozók a Tartalék hósövényt sz�reziek 
szállítás zavartalanságát. Hiszen be, hogy ha va!ahol a hopalan· 
egyetlen hóakaidály is rendkívül kok elégtelennek bizonyuln.ik, a 
károsan befolyásolhoa�ja az hópalánkok tetejére, vagy a 
üzeme'k tervének teljesítését: megváltozott széljárás irányába 
nem érkezLk meg időre a !ütő- új védöberendezést helyezha;· 
anyag, a félkész áru, késnek a-

1 
senek. 

dolgozókat szállító vonrutok. A vál tókeze!ők elött ismertetik 
Mit tettek a tapoleaiak ennek a MGudok" címü szovjet új· 

érdekében? Kifogástalanul mü· ság magyarra, fordítoLt ciklrei·t. 

A székesfehérvár·tapolcai vo
nal do'. gozói becsületesen lel · 
készül lek a téli forgalomra,. A 
tapolcai á l lomást kü:önösen ser· 
kenti, hogy eddig már három
szor érték el a má6odik helye· 
zést és csak néhány tized sú· 
za!ékkal maradtak el a,z élüzem· 
szint mögött. Most ru téli forga
lom za,rartal an biztosításával 
megteremtik egyik fon�os elő
[eltételét annak, hogy meg· 
szerezhessék az é!üzem jelvényt. 

□ t k . .  z··· í,t� 
Hajmeresztő káderpolitika 

Palota1 László, a békéscsabai 
kisvasútnál volt forizalmi1Sta. 
Munkáját rosszul véf;[ezte. nem 
ismerte az utasításokat, tehát 
áthelyezték a békéscsabai állo
másra kocsifelíróna.k. Ebben a 
munkakörben .sem vált be. Mi 
történt vele? Elbocsátották, 
va'l?Y tanfolyamra kül dték? De
hogy. Alhelyezték Mélykútra 
foriz.atmi szolll:álatlevőnek. Ott 
aztán az utasítás ismeretének 
hiányában olyan rendelkezése
ket adott .  amel yek eizvikéböl 
bal�set született. Mii szól ehhez 
Szabó Tibo>r. a szegedi I l l .  osz
tály főnöke? 

Nemcsak Sarkadon van ez így 

A sari<adi váltóőr! őrhelyen 
ni11csend< hóeltakarító szerszá
mok. Mit gondolnak a sarka
diak? Albnásukoo nem lesz tél? 
Vagy ha lesz, akkor ma id csak 
úgy, egys.zerüen eltakarítják a 
havat puszta kézzel? Puszta 
ésszel felfoghatatlan ez; a nem· 
törödömség. 

A váci á':Omáson bai r1an a 
munkafeJ[ye/emme/. A fizetési 
napoko11 J!ya-kran előfordul, 

Szakszeryezeti taggyűlés 
Veszprém állomáson 

December 18-áo szakszerve
zeti ta.ggyüléseo számolt be évi 
munkájáról a veszprémi állo
más üzemi bizottsága. Az el 
múlt évben jól fejlődött Vesz
prémben a szak.szervezeti moz
izalom. J.inuárban aa; állomá6 
dolgozóinak méiz csak harminc 
százaléka volt szakszervezet i 
taiz. Most töob mi,t kilencven 
százaléka szervezett do!gozó, s 
áz elmúlt félévben kivétel nélkül 
va l.imennyie, rendszeresen fizet
ték a tagsági dí,jat. Fellendült 
a versen)mozgalom i6. Bizo
nyítéka: ezen a taizf;[yülésen át
adlá,k a szlahanovisla oklevelet 
Fazekas Ferenc tolatásvezető
nek és Molnár Antal kocsiren-
dezönek. 

Fark.is La,jos OB-efnök elv
társ beszámolójába, részletesen 
ismertette a hiányossá<ro'l<at is. 
Huszonkét ·baleset fordult e16 
az á!lomáson s ez, egy kivéte
l évei a vonatki.sérelnél történt. 
Emiatt 1880 munkaóra esett ki. 
A balesetek egyik oka, hogy az 
üzemi o;zottsáenak nin,osen 
mun�deJmi fel ügyelője. 

A szakszervezet felveszi a 
harcot az üzemben fellépő laza
sáizoYk;at. Leleplezték Molnár 

Ferenc löraktárnokot és Kóoesi 
István raktárnokot. Munkahe
lyük piszkos, elhanyagolt. Asz
talukra ü!ve beszélize!nell: a 

szállító munká60k. A raktir,,; 
ban f,!yakori az árudézsmálás. 

Már a hozzászól ások hanl!'• 
zanak el ,  amikor méll: mindil!'. 
érkeznek hruzalérő vo,atkisérök. 
akik befejezték szolgál atukat és 
azonnal  ide tartanak. Alig fér
nek már el a teremben. Most 
éppen ell:Y fiatal nődolgozó, Ko
vács l lona, be.szél. 

- A uonatkiséró, kocsirerulc• 
zö és raklári munkát uéf:[zó 
nőknek niJICsen meJ[jelelö mos
dási lehelöségtik. Pedi!! po-ito
san do'J[oz.nak, nem húzodóz
nak a teheroonat kísérői becsz
láslól, ök szerelik a mozdon110-
kal. Felelősséf:[tel;es, nehéz 
mun.kát véf:[eznek. J Of!:OSM kö
vetelik tehát a le1<fontosabl, 
el(észsé{!Üf!.J/i bererulezéseket. 

A la,ggyülésen me�iutalmaz
lák a termelő- és a szakszerve
zeti mu nkában kiváló dolgozó
kat. maid az üzemi zeneY.-a.r. • 
színjátszó s a népi táncegyüttes 
szórakoztatta a dol izozókat. 

Ez a taggyűlés híven tükrözi� 
vissza, a szakszervezeti moziza
lom egyévi fejlődését. , Hiba volt 
az, hogy a do! gozók közül 
el[yet sem hívtak lel az elnök
séf;[be, s majdnem mindiiz a 
funkcionáriusok szólaltak fel. 
Ez feszélyezte a'!: állomás dol
l!OOÓit,s ez mef,!lálszott tartóz
kodásukotL 

A munkaliér/Jizottsdgok megalakításaról 
A szociali,s,ta bérezés a szo- jaua,kból. s hOf!I/ minden dolgozo 

cia, izmus építésének fontos esz· tisztán [ássa: az eluégzett mu'l
köze. Pártunk úlmulaláSa nyo- ka után mennyi bért kelJ kapnia. 
mán. a SZOT-ti-tkár1Ság aul?USZ· Ezért a területi bizottságok és 
tus 15-i és a SZOT·elnök,s,!f,!é- üzemi bizoHsáizok leizközvet
aek november 14-i halármata lmebb feladata kell hogy le
alapján a szalcszervez�ti köz- gyen: a hérbiztJttsápi, bérfele
pontban külön béro..oztályt, a le- ló.si tanfol_qamokra a dol1<ozók 
rüielí bizottságoknál, üzemi bi- leRiobbjait válasszák ki. Nagy 
zottsáizokban és mühelybiwttsá- izon dot fordítsanak a,rrru is, hogy 
gokbain pedif,! bérbizo\llságot kell a lanfolyamokdn lemorzsolódás 
alakítani, ne legyen és a tanfolyamok 

A bérosztá!y és. ,a bérbizO'ttsái!' eredményes elvél,l'zése gyakodati 
felad.ita, hoizy a �o,lgozókkfi! qi.u'ik{ban·'., ,W74,.. , meitc.,JrVi1-
mef!ismertesse a szociaústa be- mlílcset. 
rezés alapelueit és a bérezéssel Egyes területi bizottságok ezt 
kapcsolatos munkaü211i kérdése- ,a kérdést eddig é:éf!f!� elhnnyer 
ket. A bérosztályn.ik és . bér- golták. (Például Szombathely. 
bizottságokn,ak á!landQ el len; Szeged).  Arra ke\J törek<1dnl, 
őrző. felvilágo'síló. nevelő mun- ho'l,l'y a bérbizo\tságokba a lep
kát kell v,é�ewiö\ _h<:gy �- bére- képzettebb dolRotók kerülienek. 
zésben eddig �eiz,evo . hjanvo�- Biztosítani kelL hogv a bizottságokat a leg�ov�d�bb_ 1doo belul sáizok tagjai megfelelő oktatás-ki lehess�n kuswböln t .  El kell ! . . . k . d érni. hogy a, dolgozók tisztá'ball ban res;::ul 1en

1
e
1
. 
,. 

es renbé
r
sze:�· 

legyenek vele: mirulenki nwn· sen m:"'�r�a ?" a ezesi. 
kája szerint részesül a termelt munka,ugy1 kerdéseket. 

hOf!I/ egqes vasutasok a sárl(a
föÍdig leisszák magukat. Az ál
lom6sve-zetösé1< különös re11;,dele
ret bocsátott ki. A borivó uas
utasok a fizetési napokon csak 
ciuilben ;elenheil!ek me(!. M iérl? 
Ho{!t1ha beruf:[nak, ne hozzanak 

A MAV Hídépítő uv kul- versenyre a� öttagú riemushr: � '(álmán, Csillik Sándor, Bán széf:[t/ent a vasulasruhára. A u k , •�l••I, t" t '4 J„amra tµrgárdája egyi•ke azoknak a va- gád is. amelynek a kultúr,g-árd.. , mre) készít er.re az alkalomra magunk részéről e! tudnánk nOgfaR eSZUl01( DZ BS l l11I 'O I' 
sútüzemi kultúrgárdákna1k. ame- írói munkad<özösSÉ>ge (Melis rigmusokat. kép�.·ni egyéb fegyelmező esz- Mint a Kaposvár ál lomáson i gyekszem foglalkozni azokkal Jyekben eizyre javuló, m űvészi llözöket is • •  , meirtartot{ esti-lanlolyamok ve- a hal lgatókkal is, akik valam1-i>2-invo,alr.a törekvő munka fo-

K lt ' terem a De'l1
° 

pa' lyaudvaron ',1 t lyen oknál lo=a nem tudta!.: f 1,. 1 u ur -
Pap'iron e·s -'o'sa'ghan zetője ismertetem mo

't\
sz.ereme ... Jyik. A l!'á1'da jól e részü t az Jitl é� néhány µpa5zt.llatornat, mef,!jelenni a tanfolyamon. IO!'szágos kullúrv<ersenyre. A no- A dolgozók megkedvelték Bu- váróterem mintájára -« buda- Ft;. _, , hogy esetleg tanfolyamvezelö RAlZISOyál.. György. '\'ernl>er.ben megtartott üzemi be· 00,...est Keleti· és a Nvugali- pesti if;[azgatóság most Buda-

� 
a.\vt.a' rs•;m hasznát vegyék ' t t · 11,-1 • l do! zo'k " 

t D"I' ·1 d · kul �- •· � ,...,.d ... -.,,; fe'elős esti-taruo!yam mu a, 0 a ""'  mava a go pályaudvar kul túrvárótermél. pes " i·pa ya-u v-aron 16 · 
".Á, . . . Mindenekelőtt kaposolatot .. - ...,...,.,. megbíráltá!k a versenyen előa- ahol könyvek, szórakmlató tár- lúrváróLermet létesil'.ett. Az új 

) 
tartok lenn a ISZOlc!!'álati !önök· vezető Pécs 

'dás,ra lcerü,l ő  számokat. A hí- ·kultúrvárótermet Tóth János 

� 
kel. h�"Y a hal l,,.a,to"k m· o":iele-sa,s,játékok á l lnak díjmentesen 1 t · · t 'h J ti ""' "' '"" 1ti. rálat a lal)ján a szereplők ,javí· e v ars iga1Zga O e ye es szom- '-,,,.J.J nésének útjából elhárítsam az • • tották. cs iszolták  munkájukat és a vonatra várakozók rendelke- haton délelőtt ü,nepélyesen 

1"1TTTf lIIIJ._.llillliill e..etle� .akadályokat és bizlo- $ZOYJfJ-M�GYAR , • iíl megjavított produkciót ianu- zé6ére. A jól bevált két kultúr- av.itta fel. 
,l" ....... ...-r'T"'l"-"lffl" sítsam megjelen�ükel. A tan- _ I , ,,,,.._, ar '3-án ismét a dolgozók: elé 

� 

folyam me.ll'lartását idejél,>en V( .....,. • 'Vis,zik az Utase(látó kµltúrgár· 

I 
Napy Endre, l>alassagyarmati hozom a főnökök tudoma63ra, 

cláiával közooen rende1.endő 

� 
: (' 

1 
fékező gondolt merészet és na- hol?Y szükség esetén módjuk te-

műsor keretében. a.z Utasellátó ""1 1n1ot. Nem megy · szolgálatba, =en helyettesről gondoskodni. ,,Nincs ol_l{an területe nép-
. L 

"' 
t ni I gazdaságunknak - éo hozzá. tiá<1ortrlcaj kultúrlerrIM?ben. 

hellllállnoK 5PONTOJO/KK t������
bb 

:::t�\��t�tt!� ;:íih�T�I '::i"gál� he�yi�;
a

� ;11::1/;;!· egész
a::i:ci�istk��; 1 A színjátszók Alexej Tol6ztoj Y' 

b I tt "k  t elo-re biztosítva l'°""en és a tan-. hogy nem ün e e meg, mer -.. ' uolna és ne kapna szakadatlan ,.Golgota" e. regé,yének egyik Több mint ötszáz aktív spor- tei György vívó, ,a Járműjavító Szabó Ferenc vonatvezető sze· folyam ideie .ne ütközzön más és fo:yamatos, felbecsülhetetlen iejezetéb6.l ,Az utolsé nap" cí- toló ja van a Szombathelyi Loko. sztaha•novista iiiorigád vezetője. 
th . t h' . . 1 1 tt •t előadá60k időpontjával. Erröl tánwgatn•t a Szovi·etuniótól." men írt jelenettel vesmek részt motív Sportkörnek. Gorza Jenő ki-stekéző; jelvényes me uny ianyzasa e e 

· 
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a vcmaHelelős gondoskodik. vél!- ~ 
a versenyben. A jelenet az in- I gen komoly ereclményeket sz.lahanovis1a intéző a,z I gaz,ga- elszámolta számára a papíron 

rehattását én ellenőrzöm. Rá-kooi elvtársnak a I I .  Párt-
,.,___ · · h 'b • k ' b  · · t  t · , Bo�os J '  se,I 1>,·�k"?Ó me"(ett út kilométerpénzél is. kon�zuson elhanirzott e1 """,el1Cws a oru ora, an Ja • könyveJ1etün,k el. Az MHK fej- osagon. " oz ·•· - " 

Az előadásokra jól fen.és�ü- "'� 
szódik és azt mutatja be, ho- leszlési tervet 147 százalékra sztahanovista kocsilakafos, Mar- Egy bai azonban történt. Ráiöl-

lök, még-pediJ;?" úgy. hogv eH]; a, meizáflapilása a tegmiizyobb 
Jn"an diadalmaskodik a, fiata l  teljeslteltük, férfi és női ko· Ion l(árolv és Szü.cs Aladár laL- tek a, dologra. A vonatvezető!, 

ször Mtanulmányozom a:z; elő- mértékben vonatkozik � vasútra 
szovjet ha-dsereg a fehér gár- sárlabdázóink, férfi és női röp- darúgók sztahanovisla kocsilir- ezt a „ió fiút" !00 for:ntra .idás vázlatát, ma,jd a hoz:r.á-t.ar· is. Vasutas dol go'Zóink nem disták felett. A helyesen meg· lahd.aosa•patunk ta,gjai elsöosz- katosok és Valdiinger Nán-dor oün(e!lék, a fékező! pedill: le-- (ozó 1·rodalmat és bő siempon- bizto.sílh.i,l ják me�elelö módon · k „ t l 'k 1 t· k. NB tefoe'zo" szt a,hanovista. mozdony- 1 l' ál l 't " k E k' el t 'Választott darab. nemosa 10 lályú spor o o e ,,e az gye mi e e 1 1a • IZY is • Íok..at tantalmazó ,ieizvzelekel a m.igyar vasút fejlődésé a 
szórakozást nyújt, hanem a,lkal- 1-eti bajnokságban a la,bd.irúgó. lakatos. számolás következik. Nem oaoí· készítek. Ezekután az ef,!ési szovjet va1Sutasok szakmai segít-
mas arra, hogy a iorrad.il!"i csapail a• het-eélik helyet szerezte Ewel ís bebizonyítottuk: a ron. A valósáizban. anya-go! kérdések szerint cso· sége nélkül. Eppen ezért ige1t 
11rellemet élessze é6 hazahsag- meg, öt ifjúsá:gii oolvívónk: helyes teS!edzés, a sporloJ.á,sná,t 

portokra bontom. A kijegyzetelt fontos, hogy a magyar vasula· 
•a,· e'berse·are neveli·en. Purgai László \pari tanuló, S�e- nélkülözhetetlen fegyelem a Az öt ráfvas anya""' ;s,.sze!Ü""Ő előa.dás for_·_ 1 '-b ·t • ,. k • L' 1 · .. m'akatos Va•- ter�!őmunkában i6 lred,vezően ,-v, = "� 

1
_ ook minél szé ese„ re ege, 

t 
er asz o = ,:�,· ·B •t ...,,..t h 1 • - 1 májában feldo:1ZQzva adom e O olvassák a szdviel vasutas lap,o. A 12 tagú tánccsopor a aljai Ferenc la""' os, ors, s ére.,.., i a asa · 

a hal lgatól\n,,k. Előadás utan Sztálin-köszöntő" címü tánc- Islván és Tóth György gimná· Eppen ezért főiel,adafonknak 
rövid �onz ,  l tációt tar�ok. ho!!V kat, tanulmányozzák a, ll:azda(!. 

kompozicíóval és egy szlovák ziumi ta,nuló országos ifjúsági az MHl(·moogialQ111 további ki- a kevésbbé érthe,t6 résirelret rn,eg- élenjáró, &zovj�t vasúti szak� 
polkával vesz részt a venreny- bajnok. Ot elsöoszt.ályú motor- sz.-é1esílé9ét !etkinljük. 

••�.,...- világooítsuk. Lehetőleg minden iroda,imat. 
0011, Beneveztét, � nyá_ron meg- versenyző iagj.i sport•körünknek. E-hrnondta: hal lgatót bekapc,olok az an_va!?  Ehhez nyujt segítséget az 
a,lakított, tehát meg eg�zen ha- Külöoos gon� foditunok _az Harwkh Ferenc megvita-tásába. Ezután ll'd1kta· Akadémiai Kiadó és „ Közleke· tii:t M t-agú ének.kart 16, amely 

ulánpól'ás nevelésére, 3. '.'.1a- lom az anyaggal összefüggü dési Kia.Jó közös k;adá.sában 
Petóhá.zi Emil és Gálházi Imre tatok okla•tására. Egyesuletunk a Szomba!.helyi Lokomotív k�rdéseket, amelyeknek a!apján me(!jelent oro;z-T1U1F!.t1ar és ma· müvezetok lelkes szervezőrnun- tagságának 70 százaléka húsz· Sporlokör elnöke 

Zalaszentiván-Kisfaludpuszta a következő héten szeminér.u
t ,war-orosz vasuli zsebszótár. A k,\,iával "és Váradi Antal kao· évesnél fi.italabb. -------------

6 mon megtárgyaljuk az anyago · szo'!órban, .melyben tízezer c_ím·_ "" 
a 1 • · 1 állomáson Ramada Antal vált · µ � • 1i.agy szakszer veze eseve Leigbüszkébbek arra vagyun,k, t.RTESITJOK la11unk olvasóit, A ta111lo!yam értékelése lei· szó van minden vasutas mu6Z0 máris fel?Yelme:elt; i?l ös

_
s;;: h1>gy a Szomb3!lhelyi Lokom_o· hogy szerkesztöségünk úJ kezelő öt darab keré,kráfvasat öleli elsősorban a jelenlevők 

mM\al áiható s jól felhasznál szokot: együttese valt es mel an tív Sportkör több mmt ot- helyisé�be kö:tözött. crmil11k: lopott egy vonatrtíl. A kétlaki számát. magatartását, aktivílá-
ható a szovjet szak:rodalom vátható, hogy megál l ja  a helyét szá,z tagja között egyetlenegy Budapest Vt., Sztálin-út 83, Te- vasutas kocsija kerekét akarta sát. h< zzászól ása.inak színvona-

l vegyeskarok verse,yében. S1inos, aki ne teljesítené_ l�galá�b lefon: 228-895, -428-332. Ozeml 
megvasalni. öt vasalták meJl. lát. Utazásaim a1a1t pedig tanulmányozásához. 

Na becsvágirval készül a száz száza�ra normaiat. Sop- telefon: 1 6-76. . 
La tulaJdonos· a K0ziekedés0gyt , gr 

, a Vasutasok Szakszervezetének hetllapja. Meg_tetenlk minden hétfG� 
22��;sz�ks�2•eJ�f�1�!�

,i.
fe-1s.P- l(ladóhlvatal: Vll., Rákóesl-út �4 

SZOClALISTA VASOTt.RT -
1
_ti v

:,
utl �:�t��%k éJzakszervezete. Szerkesztőség: Budapest, d

V! .. Mun
VI

ktic•�6 Ml�ti'f.-�t 1t· Fe��::ro��mda vez�ló: Kulcdár Mihály, •tntsztér!um I, Vasúti Fő<>sz ye 8 20:000 példány. _ Szikra Lapnyomda, Bu apest. ·• zs .. 



VILAG PROLETAÍlJAI EGYESÜLJETEK! 

A V A S 0 T I  F Ő O S Z T Á L Y  É S  A V A S U T A S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  H E T I L A P J A  

XLIV. EYFOLYAM. 25. SZAM. Ára : 40 fillér 1 952 DECEMBER 29. 

Munkagyőzelmekbcn gazdag, boldog új esztendőt kivánunk dolgozóinknak 1 

Szakszervezetünk le/adata 1953-ban, 
az ötéves népgazdasági terv végrehajtásában 

Több mint félmillió fori"ttal jutalmazta kormányunk 
az őszi forgalmi verseny győzteseit 

lrta : Gáspár Sándor, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke Befejezódölt vasutas dclgozómk nagy erőpróbája: az ÖSZ! 
,'orgalom. Dolgozóink sza:-Jukat adták Rákosi elvtárS'"<ak, hogy 

R
""os; e:vtárs az orszaggyű- donw„ orákhc.ss-mt ácsor,c,g-- tömegeit mozgósítsuk a menet. sikeresen bonyolítják [e a;t őszi forgalmat. Ezt a sza:mkat megtar-
,és új ü.é.-,za"�n mondoH janak ind kola,lanul indulás rends,zerü és b.a:e:;etmen:es köz- torták, megállták a helyüket az őszi forgalmi versenyben, az őszi 

beszfd-ében hang,.:i:y<.zta, hogy előtt az ál ,omáson. Vagy .ti va,1 -"�cedé.-1 érdekében. Hogy do!- nagy szá!lítási feladaiok elvégzésével tervüket !últeljesítették. 4 
ipari lermelé,ünk az év t'zen- a <u,rencsi fütöh.iz üzemi bi- gozó:,nk ,.;re,·,é va•;jon: a je!ző munkából a vasút mmrie11 dolgo:zója kivette a részét, de vaw.ak 
egy hónapja k'.yamán ter\"ünk- zol ts.ágának eh,öhe. a,ki arra a - paranas, a menetrend - vas· dolgozók, ak:"k küiönösen kitüntették magukat ebben a munká
nek megie.elii<.-n egyenJe•1csen és kérdésre. hogy hall} gép ,ett tör\'ény. Erun"k végrehaj\ár,,a ban és orosz.ltirrrészük van abban. hogy az őszi forgalom sikere· 
erö1e:1es,n fejlődött. M<i! lehet részt az ,.50{} kitom�:ere.,· moz· 1 95:3- ban sza�e-rvezetünk és a sen ért véget. A jó munkának meg is van a jutalma: n kormány 
ál!apitani, hogy ie;«me:1 ö'éves g-alomban. azt felel te. hogy va- szakszo; gálat közös eröfeszíté- 660 ezer forintot fordított az őszi forgalom legjobb dolgoaóinak 
ten·ünk edd:g-1 céi kitüzé,e.t 1 1'1 - l amennvi f!:épiin-k résztves,z, s.eként ie tét:enül meg ke'l hogy megjutalmazására. Az orszá;I( területén összesen 225 egyé.mi ver-
je,ítet:ük. sőt tú:1e:ie,í1eftük rru'g- a tarla:,•k ,-s. történjen. Ennek a lrupfoltéte:e- senyzö és brigád részesült pén.zjutalomba-n. Az /gazgalóságok te-
Hogy csak néhány a<latol em'.ü- /1\í az oka an,noik hogy ezet.; a kéni üzemi bízottsá,ga,nXlrJ.ak tá- rri/efein a szakszervezet és a szakszolgálat ván.dorzásztókat és 
sünk: ,zénterme:é,űnk az idén hiba :, meg-tör:énlek? E!öször is: mogatn,, 6egitenj kel•• a tol atá· okleveleket adomángoz.twk az öszi forgalmi verseny le,tkiválóbb 
22.:2, hauxit1erme ,bünk 58, szak�zervezt>!ün-k pv!H ;ka; tö - ,ok, a kocsik l>eflítMának é6 áolgozóirllllk. 
n�er:solajfermet�•siink 1 8 �. a.:é' ·  roogmui►k,ij anak g� enges.ége. 't'hú1.á�sru,k jó me.,,.0'6Zervezését, Aláb/, megkezdiük az őszi forgalmi ve�sen.y győzteseinek ils· 
terme é,ünk ped f!: 1 4 . 1 száza !ék Ezl  3 iNü\etet a l-apos.an e,hanya - az iparvágányok grafil«)n,;ze- mertetéséi. ,:tz őszi forgalom legkiválóbb do'gozói: 
'kal nö:t meg. \'asúti vsZ<•nyia:. g, ,i!uk. holott a iú po!llika i fel - r[! kíszo�ál ását_ Jó nevelőmun-

f I • I ' I ba n  pt-d:g megál l ap ítható. hog, �·i!ág1:,.,ító mun,-a· .,e.gilené iizemi ka\'a•l pe�,g hassanak 
t
od� :  h� Qfga fflf SZQ ga at 

nemc,ak sik,,re,en te'.jesíljük. de b,Z,O)l<.agaw:k munk:\jái . Bár na - �neg-,��-'11�?ek a ,.v�_a_ · , e,; g�p; Allomásvez&'6. állomásvezet6- natátvev6. töml6öss,:erakó: 1. Ha. néme.y területen tid is Jeljesí' - p· rrnden taílolluk a b·zalmiak aosor_.,a,,o '• . a . :Je.zoknel 
. 
\ a,o helyettes: 1. Iványi Ede fóintéz6, vasi Pál kocsirendez6, Komárom. 

jílk az i r:í nyza10L A mul éy;h{'-Z kal ,  a -zaks1.er,•t•zeti akt,v·,:ák· v,-,at!e-l la rtozta,a�k _5zak·a:er· Sztii,linváros ál lomás, 2. Mihálka Alk>mási kocsilntéz:6: 1 , Várhe
"'"zonyítva pedif;( \a amennyi i, , a" í „1 , , . ,,. : 1 m .0 • ke- vez.etunknek ,a b1z,a.m1ak mun- László f6fe1Uqyel6. Budapest- qyi Is ván f6intéz6, Rákosrende-
viszc,n vszámnál 1 1  J6 száza- �• ' '0 . e,,_ a " '-"' · e,, ,,  káját  úgv \e'..J irányílan' a és Ferencváros állomás, 3 .  Porkoláb m, 2, Horváth Irén állomáselöl-
lékkal ·1e'je,ítjük túl a ,.-rveL v,,;;n�k b·7.U:'l " 1 1 ahh,:;z, 11.>gy a · '  · " · ',oe l o 'od va,;u Tivadar f6intéz6, Szob. Járó, Zalaeqerszeq. 

<lo' g,176 töm't'rr�.k 007.Ött na - r11tOj>�ZU1 : 1 gy ,;"1 . � -1:
e 

. Tér-fónök, ilqyeletes: 1 . Debre- Álf0fflasvttet6 11 1-IV. csoportú 
,\\eg- kel! mondani azc,,.han. o-1'0bb ered111e;, eket érjiink el . 

l 

as o goz? Sl1vugyeve g}e ceni Karoly f6intéz6, Rákos. 2. állomásokon: 1.  Pásti István el• 
hogy a ;erv l!lobái is '�'.e,íte.st'n Mús: k ió oka • Í. hogy a 1. iizem. va la�en?Y' , vonat me_�e\•rend• P°X���ás�J��

it��
intéz�

;.n�!�!;6 1enór, Vaja-Rohod állomás, 2. 
belü l  I a :.nak lerna radasok. biz,,1·sa,1rok mun�áii,t á'.fa' iha-n ;'t.er�t ba.e,;etrnen,tes koz ,eked- forqalmi szoiqálattevö: 1 .  Mák Gálik László intéz6, Hol"t-Csány. 
.,,Te,r,fe.·je-:,íftf·Iinket hátráf:a-ua Hfi>"m erDsi1e-t'itk m,eg·, nagy a 

1 
�eie-_5 · • ,.. • , L ászló t�té�6. Szolnok,_ 2. Kov_á_cs 

. , R 'k \ '  ·, \·1 . · · e k .. . b· ." "" 11mo.v  fe!e-l�g terhelt 32':l· 
J 

József 1d1'1qlenes f6t,szt, D1os- Br,·ga'dok - monuott.a tl r>Si e v <1r$ - l.U �.ti:-1uo . . ,,>, uzerni loi ""a . '' . • . , • � _ . ; I qyör--Vasqy.ir. 3. Révész Tibor 
hog_u a szooalista manJ:a:.1er- gunkn:1k 11•inc� nw(?' a helyes '�1 a :;L_a ,,t,ZervezeL tun�c�:OJ1�- á1lomásel6ljáró. Fila oriqát. 
seny kérdése, he_uellkérzt elha- 1-�ap1.>di;da d párt�zef'\•eze•-:i. <·el riu�, l...a t  13, akt:k a vontata'91, pa Külsős forqalmj szolqá>lattevö zs.Jikto:=�.aá:�t
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iJ:: 
nyaf<obák. A ; PpPk j-Ohb t.hasz- ;;.,,.an n•m aku\J�!- P.li -�e;n;" .. · íyiatelfin�artiis, és járműjavító n�plozó: 1 .  L�s�ú János i�téz6: Szerencs, 2. Pál Gyula tolatásve-
niúú,:;a. a munka j6 mrg . .,zM�-·e- pa·; l ', �an, ítu�11.' l ; an�,ak ,;za;.;sLoJ�a l;nná! do.goi_nak. A �j�:,5' 2. P.1b1cs l tona fotfszt, zetö briqádJ41. V�rpalota. 

Z.?,,., a ntt1n�a1".:gfj,!e111 é, en. "' n 11 , g· ; :,o.}><' 1 rui a d<>< \OOl� _,.,_, =,·"tttN:Z , lunk- vc.,,.a-.:� 6-térlélviqyáZó, Guritóbl'fq;id, 1 , HorvAlh Fe-
még mmdig . <,k a ki,•á1111it•aló. ' �.,- h , .;,, • .,,akH•z;,ifs,(>1 e unar.u;.ok a.· or ,t-gt-zne,,: .ga· tornyos-liorfel�lqyuó: 1. - Ger. �:':.� munkamester brlqádja, Hat-

Ra-ko,1 e·. ,. a· r., rn�«'', '" 11 ·,,, .; _,a ,�. • ' .  , 1 . : - zán jó munkát ha több támo- qely �andor al lomáselöháro, Bu- Sarusbriqád: 1. József Fe�• • ., '"'" " 0- .., 

R
akos, i'•\ lar„ iani[sulv•JZ• 1 . . . d 1 ' d k k dapes,-Ferencváros, 2. Szabó •=•� 

natk<1z k ,zakszervezrti mun- a he,,�dooen hog\ ;; �a a s<t a na\ a moz onyo · ,ar. Béla ál lomásel61Járó, Budapest- �e!:���es 
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J.;ánkra i�- Ha ,zak„li'rvezetií·ik • . . . • - oam&rt�sáhvz, törődnek a ., a- N yugati-pályaudvar, 3. Szőke 
többet töri.i-dne a szm�:aJista j�·? �:iteJ?<lo;� tpé.u:unk terme. zarova -mozga�om iejlődétséve'., Sándor ellen&-. Debrecen. ��1:v-

an.
fömunkamester briq.ádJa, 

munkaver,...nv kérd�séyeJ. ha e-se-1 1_6 _s1.aza .-likai  "'f:)U� n�� haroolnaJ, a· ni,e,nelidö túl lép��: _Szolqálatvezet6, váltókezel6, Forqalmi szolqálattev6 es brl. 
jobl>an el e;iőriznénk a d-i a á- ".!n,::�• e, hogy az ! 9,,:l 

1 ':" c1:,! : elloo, tS e-me1 ik  a mozdonybze· ����Í�. \.��f;;á/;��:a��ltó6{ qádja I I .  csoportú ,állomásokon: 

sok telje,,ité<-ét, ü1.emi b".zott&.Í-
½'1u

t, ,e,, m�ga,!•k, de e.oe,hetok mé'.yz-ct po1ni ka , ön.tudatát, ti- Kardos Sándor vezet6 váltókez.,_ k,:;�d���-lós
2.

br
�'!t'!{!• J;,!;!; . ,. 

,

. ": .u l_ te_ J:,-"1thetok. '•-4 ri,i_ak a gyelemmei kiséri,k szakképzett. 16. Debrecen, 3. Németh Imre intéz6 brlqádja, Kiskunhalas. ga1n� szervem munkaáját, kem.é- celk,t1tZ'l'>llllkll-e-k meu/e/('/oe" - .. . 1 - • , • 1 f t váltokezeló Szombathely Forqalml szolqálattevő �- brl-
mebben iognánk a munkaie- cl • . 

� •.· -. �gu, ern�.-eset '� _ pa ya ern, .oi:- Kocslmes'ter: 1. Faraqó° Flórián -
gye: tnel - nem ké!sfges, h'>g'\' ;;;u�;,t„ok' ;i;,�;et::r

or

���l'af� �1:�:.:�1ttlJl
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uj_ �;�·;t
a
� i��U�k��!!erkoe-J���;�rBudi� �!�!· l�jl:ese"r���.:íót��

ás
1. 

jol>b er,edménye'.nk l e,n�nek. A jllk a szen, a nut,rsl•a..�. az aci-!. taka,r.éko�·�'áo-érl. Gera e'·vtárs pest:-KelE:ti:pálya�dvar. _ �:��;n�Vá!ár'i�:
isz�. �����t pus1.:aszabo1�si fiitőház pé'.da a 1111erso:o; /ermelé.,e ennél úlmuia tá,s,a, ';.zeJ :emében akadá- esi<;_:r,���

0
5��r!::�!� Gábor ko- Imre briqádja, Keszöhideqkút• 

e
r
rn- Az 'ltenj üzemi oin,t•,.,l g sokk<1! muf./<1Sabb lc„z.� l)ozzá.k meg az anyaggal va!ó _ V_ezénylö: 1 , Valent Miklós in- Gy

�qalmi ,szolqálatte116 és brle nölrenek. Faos e:,· tár 'lak fr,. :-..�kün!:, szakszervezet' funk pazari ást számoltassá� e,! az t;ezo, Nyfreqyház�. 
f• qádJa 1 1 1-IV. csopor ú állomáso-ga·ma ,· 11� arról. hogvan te:- - - · k f !·-' k épí�v�tőket "" a l aposan elő- tl•�t. taB�k: ,,.1;csa
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András - kon, 2-4/2-4-es fordulókban: 1 . 
je,íte:-ték fo'aiánl á�a'kai a do . c
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a
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= - � - Koncz István állomásfelvlqyázó . v�, , ~ mtmka\·er- ke,zí,etl müszak:i lffvezé-! iD- Távírász, 1 .  Bánka József bríqád)a, Vaja.Rohod, 2. Szabó gozók. ;\'em e! lenörzi a d :,a- �enyt l( ·z.Sle:.ilve. elösegí• .,iik tézkedés,i tervek megva!Játásá- távírász, Budapest-Ferencváros. Antal f6á11omáselöljáró briqádJa, 
1-�sok_ '.elje<íté "'. a verseny ér· g-yors. pontos és bale-se-tmentes va;: a�a_dilyo�zák meg a gyakori ne���

f
tró Pa�u�or�::A„áti;:: B6siirkány. 

l!éke,tSel elhanyago:ták. szá l-'ii:is,;a l  az a!a.panyagok ter· terrva lt�zta·ta �kal, a lel�l,eg�s dol<JOZó, Pécsbányarendez6. Ja:vi�t,_'t,."Z;�!di•��e� v��� 
Gerő elvtárs oirálata. hogy me!és,•1. 5 az egyre hata,lma- mun.icaberk1adast, anyagpo,:t;e- Rendez.ési jeqyzék meqlró, vo- zel6 brlqádJa, Pilspökladány. 

cs_� ,  kis részlJe:n vagyunk gaz- ,ah!, 1ömegü Ipari és meo.Őf!:azrla - ko ást é;; <rz;r:,árdítsák meg a be
da1a a versen, ,Lervez<',nek ,agi gya,rtmbnyc,k, 6 áruk, kr- ruházási fegyamet. A jármüja 
ránk is v0nat'lrnzik. Nagi1 Ká- mékek tonnami ; ! 'óit rendeltet,&;; vítók üzemi bizottságaina•k to
'.olv rnn�l[e:e,ös például ugyan- he:yükre ju : ta;suk. vál,b kellL fejleszteniák a szocia
· tt ga1.datlanu) hagyja a ver, l\emc5ak 3 szakvoci:il,l>e'.i ve· lis,a, munka-mozga1rnakat, mint 
sen yt, nem segít F!tosnak és ZP;é:;t, hanem sza1"szervez,,.tü,,,k a Gazda-, a Rőder·, a• Deák- a 
semmit sem t<"tt a szal-szerve- elnök.sfgé( is fe!e"ö'»t>!! 1;,lieli Kova-ljov-mozga1lmakat .  J<üzde-
zeti munka megjavítá<,áérL azért. ho!!y vann ak iize-me'nK, n 'ök kel l  a múnelyek munkával 

S 
zak ·ze , . .  1 1" - b " ya,'.ó egyen,Je<les e"Látásáért, a �

-
- s :' eze

h
,unc 1, Jas a· - amel�·ek nem leije><ik,-ték ter- mú.;2,aki ,ezetés színvonalának wn ,s. og-v do:g-ozó• i;k �-iike1 . és azért. hogy az ö-,z: nem i ner;k a párt-, a kor•ném·- iorisalr,m le"nehezeb!Í 6211.kaszá Ja,ításá

ért
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ho
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ne for
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l
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- �zoT 1 1 - t ' 1 1 " " l,a-...on e'.ő az, ami a debreoe<Ji es .:;, · 13 aroza o><at és e ta · ban nem adtuk me"' az1 a ,eo-ít-1. a l t I h t · t l - " " kor,,o-szlá.yban törrént, ho,gy a n_ ae-o u \ a a aroza o ( \'€gíe- -:;ég-e-i d,.>i�o1.óiii·kna·:... am�' ·,,e.· h 1 • • 1 l 
-- - -t ,, " " - míis,zaki 'l't>Zetők ""'" ré<sze nem aJ asana , e enurzese . vzemi maradt'kta'anul e:eget tud,"-k , --.., 

b:zottssgaink. biza m'Jaínk pe- Yolna len :'L a kocslíordu'ó · c;zo· 
a ,:.ana a:ka'.mazm a bevá'1 g-ra ·  

d i g  l>ürok•a 1ikusan ;,zen ezik a rít ás-ál-al j áro ha,rci , feladatul;. 
H, nszerií terme:ést. 

Kereskedel mi szolgálat 
lqazqatósáqi VI. osztályf6nök 

és helyettes: 1 .  Riqó László, Bu
dapesti lqazqatósáq. 

Kereskedeiml állomá1Sf6nök• 
helyettes: 1 .  Dobszal János, Ka
posvár, 2. Na.qy László Budapest, 
Nyuq.atl�pályaudvar. 

Kereskedelmi hiva'.alnok: 1. Só
lyom János, Szeksizárd. 

Raktárnok: Oszkó Ferenc, Bu• 
dapest-Jo:tsefváros, 2. Maqas„ 
házi István, Várpalota. 

Tervellenör, tervhivatafnok: 
Heqedüs Fen�'"lc, Veszprém.külső 
2. Boronkai Jozsef, Debrecen. 

' 

0zeml rakodási felel6s: L Maxim András, Püspökladány, 

Fuvardfj-szálnfeJt6: Bánhidi János, Nylreqyháo:a, 2. Fényi Arpád, Szolnok. 
Árupénztáros: 1. Tóth Lajos, 

�=����at. 2. Mikesi Károlyt 
Személypénztáros, Pataki EfeJ<. né, Debrecen. Rakodási f6nök, rakodási hivatalnok: 1. Szendr6 Ferenc S:ré

kesfehérvár. 2. Moravetz józsef 
Budape.st, Nyuqati.pályaudvar. ' Teh<>l"Cjépkocsivezet6 (MAV Autófu_varo�si 0V): 1. Naqy Pál. qepkocs1vezetö. Teherqépkocslkai-bantarto (MAV Autofuvarozásl 0V): Pai-raqh István eszterqál yos. versenyt ,;.., íc�m,i l ·san cs-sk a nak. !gy lörténheteit me.,. nél Mindehhez pooig .iz is szük-

fe'aján',:isjk meo-t{l!e'ére buzdít- dáu1 ai:_ h:>f!:Y a kere,:..�e1m: sél[es, hoi;?:Y vona.life leiő- Vontata' s1· szolga' lat ják a dolg-nók�t_ Pél dául a szolg-ii 'amál  m[ílrodö ásemi b seink, üzemi b;zottsái;?:adnk. terü-
<lo:pb..\,·ári líí őház üzemi b' - ZO'!ságai nk e.g-yrész1: nem tö,ö· leli l>izo�t-,ágaink vezetői meg- Mozdonyvezet6 és fűt6 (sze-

1 

sztahanovista fút6, 2. Imrei Ká-
zottságának e'nM,.., Cberhardl döl( súlyának meg.fele•:;.,., a be- szüntessék a luipkodást mun.ká- mélyvonati): 1, Réti Lajos moz- roly mozdonyv&zet6 Szolnok fth 
1 t · t 1 - h k 

· · kban donyve�t6, Dombóvár fth .. 2. Takács János és Fodor Lajos fa� e \' ars. (' jesen e: �nyagolja a és rakások k,ór<l,,,;éve!. az  i'J::r IU · • Endr6d1 Em6 sztahanovista Jelv&- t6k, 3, Németh 11 . Lajos moz-
s1a! -,1.e;yezeli munka meeiad- nigányokra történő kiá l; j  .á<ok Ahhoz, hogy szak<izerveze- nyes mozdonyvezető, Keleti fth. donyve.zet6 Dombóvár fth. Hó-

zet6, Celldömöl k  fth., Goda lst• 
ván fütő, 2. Szikora M árton mo%• 
donyvezetó SalqótarJán fth., Orosz 
Bertalan füt6. 

Mozdonyvezet6 és fütö (qur,to): 
1 . Kiss Lajos I I. seqédkeze16, 
Mls.kolc fth._ Répás; Jazsef füt6, 
2. Huszár Sándor seqédkezel� 
Debrecen fth., Gáti András füto. 

Szértszere16, 1. Kósa Kálmán II. 
jelv-ényes sz .ahanovista. sz.ensze
reló, Dombóvár fth. 

EleJehúZó ,;s cs6fuvató; 1 . Vi lk 
1.,ajos sztahanovista elejehúzó (ifil 
Mis1<olc fth. 

Kazánmosó: 1 .  Bálint Márton 
kazM'lmosó, Debrecen fth. 

E16fűtó: 1. Elek J�n<>s e16fút6, 
Debrecen flh. 

Mozdony-. motor- 6s kocsllaka
tos: 1. Kéri István I I .  Jelvényes 
sztahanovista, moz.c:lonylakatos, 
Kelet; fth., 2. Varqa II . Antal 
sztahanovista Jelv.é:nyes rnoz.
donylakatos, Bp. Hámán K. fth. Eqyéb szakmunkás: 1. Pálfalvl 
1. János sztahanovista jelvényes 
asztalos, Naqykanizs.a fth, 

Kocsivizsqc\ló: 1. Csonka István 
sztahanovista kocsiviz.sqáló. Sze„ 
qed fth., 2, Debreceni József ko
csivizsgáló, Püspökladány. 

Mozdon�irányitó: 1 .  Némethy 
Kálmán Erde-mes Vasutas., mozd. 
irányító. Vasúti F'lo., 2. Pusztai 
Lajos mozd. ir: sztahanovista, 
Szeqed. lqazqatósáq. 

Mozdonyfelviqyázó (belsős): 1 . 
Nováki Béla sztahanovista fel• 
viqy�ó. Miskolc fth., 2. Kerezsi 
Mik lós mozd. felviqyázó, Debre
�en fth. 

Mozdonyfelviqyázó (külsős): 1 ,  
Hatrmatl Pál mozd. felviqyúo. 
Ml91<olc f,h. 2 . Bend" Fe,-enc 
mozd. felviqyázo. Cetldömölk, fth. 

Kocslti-sztitó és mosó: 1 .  Fehér 
Lajosné ko..:sitisztíto. Gy6r, fth. 

lqazqatósáqi IV. osztályfőnök: 
1 .  Bede JánOs IV. aszt. f6nöl<, 
Miskolc. iqazqatósáq. 

Fút6házvezet6: 1 .  Benke Ka• 
roly fat6házvezetö. Miskolc flh., 
2. Morva1 Viktor fGtőházvezelll, 
Nylreqyháza fth,, 3. H, Tóth La• 
jos fütöházVezet6. Kiskun-halas 
fth. 

Motorkocslvezet6, 1. Környei 
József motorkoc5ivez.et6, Debre. 
cen flh. 

Villamosmozdonyvezetö, 1 • Gál 
I I .  József viii. mozdon yvezetö, 
Berkes Jakab ken6, Bp. Kelet] 
fth,1 

2. Sándor Kálmán viii. 
mozdonyvezető, B�. Keleti flh., 
Göru:lör István keno. 

Füt6háZi fe!Uqyeletl müs.Zakl 
dolgozó: 1 .  Szabó Imre főellenőr, 
Hamán Kató fth. 

Vontatási műhelyi felilqyeleti 
dolqozó: 1 .  Kiss ls!_ván múszaki 
intéző, Szeqed fth. 

Mozdonycsoport műszaki eta
adó, 1 . Szombathelyi iq, IV. o. 

Ozemqazdasáq.i csoport mosza
ki elóadó: 1 , Bocsi Sándor ma. 
szak; felilqyei6, Vasúti F<Sosztály, 
1/7. A. 

Pályafenntartás 
Munkás, iparos: 1 .  Macska lst· 

ván sztahanovista kovács. Bp. 
Terézvárosi pft. főn., I l l .  pm. sz. 

ElömunkáS: 1 .  Fehér Sandor 
szta-hanovísta munkavez,et6. ó
miskolci pft. főn., VámoSqyörk. 

Pályamester: 1 • • Kovács tstv�n 
szta.hanovista pályamester, de.b• 
receni főn., XXXII I .  pm. sz. 2. 
Molnár 1s·ván föpályames.ter, 
naqykanizsai pft .• XVI I I. pm. sz. 

Váqányqé.pkocsivezetö: 1. Foql 

1��:fv�t::ryi:��«,�
i
.
ve

xr��· :�: 
sz. 

Szakaszmérnök, vonaltisztvise-
16. 1 .  Milller Károly műsz. int, 
"on. tisztv. , debreceni pft. főn. 

Pályafenntartási f6nök, 1 . 
Szakmá'ry Zuárd vez. f6mernök. 
mátész.aU<ai pft. főn. 2. Szücs Pál 
vez. fómernök, kisújszállási pft, 
f6n. tá,a érdekében hozott SZOT p

0

robl�m,, i: nr-m 5'P.2"Íti'tt�k meg ' ünk \·alóban a ver;.enr gazdája Mozdonyve1Jet6 és fút;, (teher-
1 

bor Józséf és Salamon Jozsef 
h , · , k · 1 · · , , ' 1 vonali): L_ Kelemen Antal 11, Jelv. sztahanovista fűtők. a,,o.•oza,o vegre iaJ-tc..sat. c:p• o;dan , nAm szorga,'mazL,'•k· ,. E'l!\"t>n, az eddi11inél "' tól>bel 

I 
szt h d - (Fo.u,+�1.a.s· a L_o·v··etkezo· - .� .. a �novrs a moz o,:i:yvezeto, Mozdonyv'.?'Zetó es fütö (tolató) ., ... P 

pen ezért a biza!m'ak munkaJa 1•as{1rnap' és ünsepnapi r.1 ,-.idá. kel ,  loröonünk sz•ahano,istáink- Puspokladány fth., Kara, Sándor 1. Horváth IV. Lajos moz:clonyve- sztímunkban.) 
a vcrsenvsz�ryezé,ben J;?:yeng-e, S<>kat. nem :, ,;1"ói l·a a mu�ka ',,. ka . a mű.szaki do:gozókat még --------------------------------------------
íg, i{\gada·mu,at nem le'.jesíte:- e,elem terén irt is tap;c,�la l 1obban be kel! von:1i a versenybe

,
- - - -1 - 1 , - • 

1
d k k , 

té•,: hal�ridür4. ha'ó lazasá twkróL :-..em tek 'nte· - �s e,edmén}eseoben kell kévl>e- 1anuarja o_ ne ,eg-ve,n \·1ss.zaeses un - ta·ar�kodni . és_ csök-

Ozemi b'zotis;iga 'r  i< e'r.anya. ték közpol!4i k-kdésnek az e öj e- ,·ennünk a dolgozók pár06\er- a termetesben. Ezt sza.k-,;zer- kenten'. a fe,_esle.2� __ 
adas.ikat 

goltá', a tervtdje�íiébün;;et ·se- le_n :�s és értesítés n\gre1aj,.á<á\ �em·ét Mindehhez pediJ? mei;?: 
1 

vezeti v•zetooünkben_ üzemi bi- A sz�13li5la epites el.len�: 

!!ÍtŐ 'i1107.J;?:alma:,at. m'nt pé'dául turtek a szamadá,;e'.vá'1,zt�so· kell szabadítani a versenyt a wttság-a,ink 111JU11el,:á jában l!'Y3r d
f!_-l 
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·oo k t ·t ,1 f 1 ·- -1 · 1 L'" ,. : · ·t · r _ , mara m. ppe_n ezer uzem· ,-a.z .,,, kilomérues". a ;,2000 a . nem .seg, ették az a :omás orma izmus o .  a vuro"rac1a o korlatilag csa k  ugy tudjuk meg- oltls ' •rum k é . ks 
tormás", a Gazda-, a Deák- és főnököK kereskedel -ni hr- lyetleseit és végre tegyük nreg- a,z•, ami- , . . . 2 �g-ai a-. · e,I,! sz ,;z,a zer-

abball h k- 1 1 ·, 1 r'o'f an,ny1· szo· esi'k.· fei'!o,.•zu·k va lós1tarn, ha mmdien tek,ntet- vezeti apparatusunkna-k kélsze-
a Röder-rnozga!makat. Csak ne- • ogy 13 a ,11�a e a szo- � 

cia.Jis! vezete· · !1e' ' '· •�''!=• to"mett,Jnoz«a',om1na· az ben érvényesül a bírálat és ön.· res erőv� kel) vinniök a kímé-

te;iünk őket. C¼akis az el'en• 
séf!: e · len fol\'laiG1tl keménv harc 
tüzében tudunk éITénvl szerezni 
pártunk é:; kormányunk határo• 
zatainiak_ a Szakszervezet-,k Or
szái;?:os Tanácsa irán,mutatá6á• 
� · �  -* 

vükikel találkozunk legtöbb he- a, s ,ye.s mousze, =� = "- " 
1 reíf. .• 500 kilvméteres"•, a „2000 ton.- �íráJlat szeHeme. Csak (gy V'<l· letlen hia,root a szociá,ldemokra- fel a•datok, amelyeknek 6ikeres yen. de taPla,lommal ni<1csenek , .. . .. , • ,, • t "ot · - J' t t· , , h ·t ·  ' t  · J - · • 1 

Ezek az elötlünk álló döntő 

megtöltve. PéldáuJ Miskolc ál- Nem kseb� � felelo•1S.egun.; nas •• es a, o >J • szoc:oi 1s .a lósithatjuk meg a kLtüzö't s 1-zmus merge, az i:nperialisták v;e!!:re a , asa JOf!:g-a , a,ri:.s e 
a forgaimi 1 • t „ mun kamo __ 1.g-alma.kat Ezérl s,z,ak- , . , _ ,  

. 
.. , ' '  

. belső ü=•n,ökei, a i'obbol-'aJ,1- tő. un_ k_ nagy _p_ártunk es_·_ l?a __ -ko_si 
!ama· • u"zen1·1 b'. ·•olt"r,-a u"'·an· "''·'"d "' .. . b' 620. ga_.a

k
n,._-. e� re inkabb 1101ekvo f= ad l " '  u lvt A t d l 

kk � . " � -· :s_ .,, •,, !11u"o O uzemi ,zottsaga ,n . e,; szenrazetunk fe!adata_ hoJ?V az '" · �- a 0• @ociálde
. 

mos,ra,(ák és a k lerikál's
l 

e _ ars. z uiesz <;r. o ,uszo-
a or, a.m1 l,or a� _,,olszázas_ 

1 
rnnkc:or.áriusa,nk k; nwi elégí- elmaradókat sei;?:ilse az élen járók kat. csak ennek a &Ze!lemnek reakció el len. Le kel,; leplez.ni �n 

-
a�za• az  e!.;za_nb?_!!'l!'al !é• 

mozgalom fon!Qssag;irol beszel, ő mun:,á;a m:att is. \'em tud- szinn'n.alára emehi. úgy szer- ér1ooyesülésével tudjuk pártunk ép:tés.ünk ellenséi;?:eit fel k tl 
punk at, ho� me,r1e;"1unk par· 

ha=J·a '---gc· •z -"•s· ,,<>=•·" =M tuk ·· - · h d , - , • ·t L 1953 - .- - f 1 • • e tunk, kolrmanvunk ao:-,zó -< • • , , no , ,.-� ~- •·~�- c.e.rn, a,z,;:, ogy a o,gozo,; vezm • vero&en> , uogy iranym':iüll!,asa1 e: 1aszná,1ti, tu- 6Zámolnunk, (l]ej!' kell semmisí· pünk hi,za lmánaik. · "y -



2 SZOCIALISTA VASOTtRT 

A VASUTAS PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJÁBÓL * 

A párttagsági díj fizetése minden tag 
és tagjelölt kötelessége 

Pártunk Szervezeti Szabály- dolgozókból á l l .  Vagy Mózsi baj va111 ezen a, téren a �aln' kezatán.ak egyik fontos pontja a András pártcsoportja, ame!yhez resettel rendelkező mozdonyvetagjárulék rendszeres fizetése. a fűtőházi munkás edvt�rsak zetö és fűtő elvtársaknál. Igen 
,,A párt tagja az, aki magáévá tartoznak szívós po'.itika, munkát ke!J vé-teszi a párt célkitűzéseit, elfo- geznünil< azért, h,:,,gy az anya-gadja programnyi.atkozatát, és Párttag1ságunk l!"iasság i 'yen formában történő 
po:Uikai irár,yvona/át, •észtvesz megnyilvánulását is lelszámol-oolamely alapszervezetének nö,•ekvó öntudatát ha6suk. Pl. Honfi Jánvs moz-munkájában, a:áveii magát a pártcsoportbiz.a:miaink jó rnun- rlonyvezető elvtárs fütője Szücs 
pár,;egyelemnek és rendszere• káját bizonyítja, hogy míg a elvtár5 párlt>izalmi 1 400 Ft kö
.sen fizeii a tagsági járulékot." muit év ncwemberében csak 80 rül keres és 1 0  Ft-os bé!�get 
(Szerv. Szab. 1 1/2.) <izázalékos tagdíjfizetést tud- vesz. Honfi elvtárs ismételt 

Ez feiezi ki turnk elérni, addig ez év no- n,épneve'.ömunka után is csak 
vemberében ezt sikerült  közel 5 Ft  tagdíjat fizet 1600-2000 
1 00  százalékra emelni. Ered- Ft-os keresete me!'ett .  l\ párthoz való tartozás 

A költségvetési vitában 
az országgyülé� ülésén. 
Gáspár elvtárs szóvá tel
te, hogy általános a pa
nasz, különösen. a téli hó
napokban a munkás- és 
személyvonatok késésére. 

- Az Allamuasulaknak 
feltétlenül arra kell töre
kednie - mondotta -
hogy a vonatkéséseket ki
küszöbölje, vagy legalább 
is minimá:isra csökken/se. 

:,J00.000 km 

- nng,·javíiás nélkiil 

lege:emlbb követelményeit. 
M0s!, amikor rövidesen sor ke
rül a régi párttagsági könyvek 
kicserélé.sére, feladatunk, hogy 
a tagjáru:ékfiQetés terén is l e
mérjük pártt.agságunk politikai 
fejlődését. A tagkönyvcsere e!ö
készítö „unká l a tai során meg
rnulatAmzott ezen a téren ered-. 
mény. Párttagja ink egyre na
gyobb számban tesznek ponto
san eleget kötelezettségeiknek. 
Ebben a murukában segítségünk· 
re volt a Vasútpolitik.ai Osztály 
iltal javasolt speciális szerve
zeti fonna: az ula,zó pártC60J)Or
tok létrehozása. Aze.:őtt a, tag:
díjfizetésnek egyik akadálya az 
volt, hoJl:y sok esetben a bizalmi 
nem tal á1kow,t a hozzá beosz
tott elvtársakkal. KiaiaU<u l t  p l. 
olyan helytelen megc:dás ná 
lunk a fűtőházban, hogy egyes 
bizalmi e!vtársak az ö'.tőző 
szekrényekbe bedobt ák a bélye 
get s hasonló módon kapták 
meg a pénzt is. A tagdíjfizetés 
nek ez a hanyag, bürokratiku,1 
módj,a k'zárta. hogy az �lvtár
sak megértsék a tagdíjlizetes 
politikai jelentőségét és solk a'lel
ben a bélyegelk elvesztéséhez 
vezetett. 

mény van a progresszivitás te- A pártv_ezetöség hibájából 
rületén is. Egy év alalt a havi sokiszor mék a párlbizalmi elv
tag.sági díj összege több, mini társak sem ismerik a tagdíj
duplájára eme:l<edett, mig a ská,l,át és így nem mutalna,k 
tagi · tszám l ényegi!ben nem vá·I- példát e téren. Szegvári Frigyes 
lozc.tt. pártb'zalmi eilvtáns, 2000 Ft-ot 

Fejlődik a Na:z.arova-mozga
lom a szombathelyi fűtőházban. 
Mozdony- és motorkocsivezetök 
azon versenyeznek: me1yikü� 
!esz meg gépével több kilomé
tert nagyfavítás nélkül. Kiss 
István és Séts Lajos motorveze
tők már kétszázezier k!1Jométert 
futottak főjavílás nél'kül .  A mo
torkocsik ált-alában száz·száz
harmin-cezer megtett kMométer 
u1án' mennek főviz:sgára. A f5-
vizs,ga körűlhe1lül lret hón�pig 
tart. Ennelk a,z időveszteségnek 
felét már me,glabrították Kiss 
és Sós motorvezetők. 

Azonban távo!ról sincs min- keres, el>böl iO Ft tagdí-
den rendben e téren. További jat fizetett, me, t maga sem is
;zívós po.itikai munkáira van merte a tagdí jiizeté:; jelentösé
szükséi., hogy párttagságunk gél. 
egésze megértse a tagjáruié>k-
lizetés fontosságát. A tagössze- A hiányosságok gyökere, 
írás során fels�ínre. jött olyan 
eset. mint Petőházi János fékla.- hogy a tagdíjfizetést hosszú 
ka,tos elvtámé, aki egy éve időn keresztül kizárólag gazda
került hozzánk a Landler Jj. :,ági kérdéS!ként kezeltük s az
OV-tői, de ná:unk nem jelen- zal leginkább csak a gazdasági 
tette be magát s egy évi tag- leleiös k,glaikozott. A Központi 
sági díjávaJ el volt maradva. Vezetőség 1949 március 15-i ha

Az övéhez hasonló eset több is tárc-za,ta k'mondja, hogy az 
van: Szal ler Sándor elvtám, alap,.5zervezeteknek kötelessége 
500-as moz,dooyvezető is rmd- megfelelő politika; fe'.vil ágosító 
szertelenül fizeti pá,rttal!&á,gi dí- munkát véJ;rez,ni a tagdíjfi zetés 
iát. Párlvezetóségünk. alal)Szer· jel entőségének tudatosítása ér
vezeteink célul tűzték ki. hol!Y dekében. Ezen a vona'on ná
deceml>erben e'.ériük 8 1 00 51Zá- lunk is sok még a tennivaló. 
zalékos tagdíjfizetést. Ennek ér- Miután rendbehoztuk a tag
de'kében a biza!mí elvtársakkal nyi!vánt:.rtást s ez pontooan 
megbeszéltük, hogy átmenelileg megfelel a valóságnak, az a 
távo]evö pártlagjain'1<at, bele- feladat, hogv fokozott politLkai 
geket, stb. tartózkodási helyü- munkával, indokolt esetben .i 
kön is fe!keresik s, megmagya- Szervezeti Szabályzat IV/ 10. 
rázzák nekik, hogy milyen fon- pontjával is éljünk és felel/5s
tos a tagdíjlize, �. annál i1i in- sé11-r• vonjuk azokat a pártia-

k I tább, mert ez össz.efügg az új goi a. akik ismétel t fi12"yelmez-

Erősen nyomukban jár a 424 
--066. számú eiözmozdony sze
mélyzete, Solymosi Lá&ló és 
Horváth Józisel sztahanovista 
mozdonyvezető. Már 185.000 ki
lomé+ernél tartan-ak, fővizsga 
nélkfü. Az ő he'.yezés.ük� vitswnt 
a 324-792. si•mú mozdonyon 
dolgozók ,,t•t.>szé.'yezte'ik." Ez a 
vép Be,ikő István és Hrr.iós Zol
tán vezetésével már 1 60.000 ki
lométert telt meg_ 

Nem ma.radnak le a versenv
ben a szom!>a1he'vi fűrőház töb
bi mozdonvvezt'lő1 sem. Tai.'Ud 
László é.s Anwn Jó2lSlelf a 
328-012. számú g,éi}pel ufazík 
Az utolsó oo�ed-•voon a moz· 
donvuknak m'ndössze havj 45 
forintos javítási kö' tsége volt. 

A speciá l is pártcsoporto . él- tag6ági könyvek kiadásával. lelés el!t'nére sem tartják e lső-rehozása megszüntette ezt. Egy- t . k k"" •· t ··Lbe nanj?Ú köteles.ségiiknek a párt- Takarékoskodjunk re több olyan párlcsopNlunk Pár tagja in ozui ou n 
van, amely 100 száza'.ékicr de- nem �rtik m_eg a ;Szervező Bi• tagsá!?:i járul�k_ pcntos és pro- Rákosi elvtárs orszáqqyalé'sl "' zottsag hataroza1at, hogy nem gressz1v f1zeteeet. beszéde és Gerc5 elvtárs beszá-get tesz a tagdíjfizetési kötele: elég a tagsági díjat „csak fi- Bud-apest, 1 952 december 26. molóJ� a Központi vezetóséq lllé-
zettségénE>k. !gy pl .  Kovács :retni", ha.nem azt progresszív • 

l 
s.n. uJ utakat . mutato t takaré-

Vilm� elvtárs cscportja , amely módon. a kereset arányáoall\ Czimma Janos ���
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lrocsiviu;gálókbói és mosodai kell tel;esiteni. Különösen sok I Ferencváros fűtőház párttitkára -lalista fegyelem és vel� 
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' 

: dat kffeJ'.6dik és meqerősödik, fo

M. D. Pjerga 

/II. Munkámat szigorúan a terv alapján végzem 
A tol.alá$! forgalomirám,yítótól mi,nden 3-4 

órára meg,kapom a mutn,katervel. Ez leltü111eti az 
érkező vonatok szétrendezési sorrendjét és meg· 
muta•tja melyik vágányon, miJyen időre kel l a 
szerelvooyeket összeáll ít.atrrom. 

Hog-y ezeket a feladatok.a! teljesíteni tudjam, 
m1Jlllden munkára egy részletesebb tervet áWtok 
öss,ze magamnak. Ezt olyan számítá>S&af vég
zan. hogy a vonatok s:reikapcso'.ása és össze.ál 
lítása minél lcisebb számú járatta l történjék. A 
szébk.a pcsol ás tervét ú gy készítem el, hogy meg· 
néz.em a kísérő táv:ratot. vagy menetlevelet, az 
összeáHításnái pedig olyk'éppen. hogy előbb le
írom a ren>dezlívágányokon lévő e-gyes kocsi· 
csopol'lokat. Brigádom műsza•� tisztviselője fel· 
jegyzi a kocsi·kat. a csoportosító vágányon való 
felgyülem!ésük folya,mán. A tolatá,sok tervét 
megismertetem az egész brigádda,!, köz.Jöm ve-
1-ük, mely vágányokon log történni a munooa és 
hány jára,tta1f. 

Gya·krai� teszek jelentést a forg-alomi'fá111iyftó· 
nak m'•lyen lehetőségek van,ook a terv túlielje· 
sí.tésére, egyes e..s.e-tekben pedig, amikor rés"L'lele
sel>ben Ismerem a vágányokon és az érkező 
mereivéflvekben lévő kocsik eJ.ren,dezését, eflY• 
egy jaivítást súgok a tervhez a forgafomirányí,tó· 
naik. 

IV. Lökésekkel végzett tolalások 
Brig.ádulllJk magasfokú munkatel1esítméniyit 

részben an,n,ak köszönheti, hogy a loiató át· 
c:soportosítás,J>k a m�edhelö legnagyobb se· 
b«s•g�l történnek. Mindenfajlá iú. nem hamnOls 
veszteg1ést k,iküszöböltünk. Azelőtt a tolatórroz
dony vesztege'n i  szokott. mert a mozdrnvvezetö 
utasításokat várt a kocsiremdezötől. Most v'szont 
előre meghatározom poPl!osan a tervel a for
ga'.ornirá111yítóval és közlöm azt a, mcrzdonyve· 
zetővel, még mielölt befejezte előbbi fel.adatát. 
A fol atómozdonv veszteglését a felszerelés folya
mán a mozdonybrigád se.gítségévef megröV'idl· 
tettí1k, amíg a ví"Zlfelvét�i!el, �a szelelőlvuk t!sz

�-táS>ával, a fűtéssel kapcsolatos. munkákat vég
i,,6( el. 

A moz.dony a vonat ös,szeá.fl ításá111,ak vagy 
�endezés•é!nek kezdete e!őtt sem ves.zlegel .  
mert a szerelvényt ellőre elkészítettük az átren
dezésre. Az összekapcsoló idejében lekapcrolja a 
kapcsolószerlrezelet es 31 s-zükl<;,ég�- hel�en ösz· 
szekapcsolja a kocsikat. A tolataSI területen a1. 
em,bercl<et úgy ál l ítom fel. hoe:Y a moz,daniyveze-

: kozottan kilzdenUn,k kell a taka: rékossáqért minden fronton .. " -: mondo ta a többi között Rákosf : elvtárs s sz.>a.valbol világosan kö
: vetkezik, hoqy a takanékos.sáql 
: mozqalomban Jel�nt6s szerepe 
: van a dolqozók eqyénl pénzt.a
: kar,ékossá.qának. 

tőnek Jeadott jel.zisek jól 
legyenek. 

i A tapasztalat azt muta'Ja. hoqy 
: azokban az Uzetnekben, ahol az 
: Ozeml bizottsági Uléseken és bl

halllhatók é6 lá,lhatók : zalml értekezlereken rmdszere
: sen lárqyalJálk a takaré.kossáqi 
: feladatokat, eqyre többen kap
: csdlódnak be az eqyénl pénz. 
: takarékossáqi mozqalombaa. 

Ezá,f tal el>érhetjük, hogy munkánk sérülés né!· 
kü J• történjék. 

KülönÖs éberséggel vigyázok a tolatásnál sö· 
tét időben és ködben. Af.laodó fiJrYelemmel ki
sérem, hogy a, kocsik ne menjenek ki a jelzö
OSZJlopokon túl, össze legyenek egymássa1 kap· 
csolva és megbízh.alóa,n megerősítve. hogy erős 
srelek alkalmával el 11e mozduljanak 

Régebbettr, mielőtt az eilőreha!adott módszerek· 
re rábértem,- szétrendezésrruéi a s,zerelvényeket tel
jes e_g,észükben a kihúió vágány,ra1 villem, s.zét
álWottam a koos.iikat a osoportositó vá�ányokon. 
utána pedig, amiikor elegendő számú klOCsi 
gyült össze, hozzáfogtam az összeá:l ításhoz. Ké
sőbb lel,jesen fel>h3Jl!"Ytam -a v:ss.zatol ással törre�ő 
tolatásokk.aO és a lőkésekllref való tola1láookra tér· 
tem át. Ez Jehelővé tette számomra. hogy a to
latás-i munikát l«fu;zeresea, sőt többsrorösen 
megrővidítsem. A lökésekkel való lolaliásokná,f a 
szere!V'ény csa•k a kihúzó vágány egy bizonyos 
meghatározott hel�ig lesz V'ÍSGZatolva. A to:a1ó
mcrzdony még e helyhez Mrezése előtt meg· 
in-orsífja a teljes szere!>Vényt, meglöki, utá,nia, pe· 
di·g j.,.fékez. A lekapcsolt kocs'csoport a lökéstől 
továhl> J1Ö'!'dül. a lefékezett, szerelvényrész l)<"dig 
megáll. Ezután a második lökés a következő ko
csícsoportot iráll'l}'Ít,ia a csoportosíló vá�ánvra. 

E kézben a looosíka� rendeltetési vágányaik 
S7er:rut srzétdobom. vi,gyázv.a arra,, hoszy �i<le
jüleg olyan lroc&icsoportok kerüljenek össze 
Amelveknél ' az összeálHtás ,a ikal,máv,af már n� 
lesz szü,kS'ég a koclSlik áirend,ez�re. Hogy a vo· 
natok szétosztását _  és ÖS6-z.eállításá.1 egészen 
összhangba hozz.a,m (Krasznov módszere sz�· 
rin-1 ) .  a mi ái'.omásunk viszoo,yaj m�,�e1t gya1k
ran k,efq folyamodnom a csoportosításhoz, azaz 
ide'glenesen fel kei-1 hasz,r,álnom a t<jlaiásokná,l 
a szaha.d vág,ányokat val!Y az elfogla!t vágá
nyok v�t. Ezeken önműködő kapcsolású. auto
mabi1k11s és lrez·ifélreklkel eilá.tott és egyéb kocsikat 
veszek össze. A voniat összeá:mítását befejezve, 
vagy végső esetben a szolgálat végéig. teljes 
rendbe hozom a vágá""yhálózatot: a kocs'kat 
pontosan a, csoportosító vágányokra ál! itom. 

Húsz.fok06 !,idegben a lrenéka1gyakba,n1 llévö ke
nőanyag már 15-20 perccel a, vonat beénkezése 
után lehüL Eppe,a ezért a 1>!1i,gádban úgy ren· 
deztetem a mull'kát, hogy a szerelvéniy ves,zteg
lése az érkezési vágán,yokon ne legyen több 
hús.z percnél. 

(Folytatjuk.) 

! Az Uz-eml blzottsáqok, a taka
: rékos,iáql felelc5sök Rákosi ,!s 
: Gera elvtAirs beszéde nyomán 
: most újabb ú mutatást kaptak a : t.akarékossciqi mozqalom fejlesz. 
: téséhez, A blzalmlakkal eqyUtt 
: maqya.rá.zz�-k meq. hoqy a dol
: qozók a négqazda.sáq vér1cerin. 
• qésébc51 vonják el azokat a fo
! ríntokat. amety-"cet esetleg fe
: lesleq:es vásárlásokra költenek. 
: viszont a takarékbetétekben &isz.
: szeqyUJtött forln '  okik.al nép
: qazdasáqunl< erc5sltéséhez Járul
: na,k hozzá, A bizalmiak beszélqe
: tésetk során hivatkozzanak olyan 
: példákra. amikor a ta4<arékbe-
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: zóJa, amihez eqyébként nehezen. 
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Juthatott volna hozzá.. 

b is akadályona 
• a menetrendszerű közlekedést 
E l'eszprém-Küh,ő pályaudvar 
: fíitőháza ötéves tervünk kereté
: ben szenezéf!épet kapott. amef11-
: lyel napo,ua miruef!11 150 tonna 
: szenet szerelnek a mozdonyok
: ra. A gép segítsé]!ével a do/J!o
: zóknak sikerült elérni, ho1w nem 
: fordu:t elő J[éprevár($.. 
i November 26-án. azonha.n. a 
: szenezőgép sodronykötele e:
: szaka.dl. A fűtőház a lan.dler 
: Jenö Járműiav'ító üzemből ren· 
: delt úi sodron11t. amelyet fel is 
: adtak /eherárukénl. Am.ikor a 
: sodronynak már meg kertelt 
: volna érkeznie_ a fűtőház érlesí 
: tést kapott, hOJ[I/ a minisztérium 
i rendeletére a sodronyt a pápai 
: fűtőházhoz irányították. A sod
: ronykötél azonban Pápára sem 
: érkezett mef!. 
E A ft1tőház dolJ[ozóbn.atk a moz
: donyvezetők és fűtök sef(ítségé 
: vet �m sikerü:t te(ies egészé
: ben pólo/n.ia a szenelőgéo mun
: káját, Úf!yhof(y f!11akr(})/I f!épre
: várás-ok akadályozzák a vonatok 
: menetrendszerin.ti indítását. A 

: sodrony pedif! ismeretlen. lája
: kott utazik . • . 
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„Szívünk egész melegével köszöntjük 
Sztálin elvtárs nyilatkozatát

11 

Szeretném elmondani, m!lyen ldkes, s:r.ívből jövő öriimme1 
fogadták a vasút dolgozói Sztálin el'Vlliárviak a • New York Times'• d:p.Jomáciai flllUll<atántinal< le� aáoCt rilaszát. Pénteken már hajna"ban,, a szolg.állltáMJtelck előtt caopor,to1< a1111<ultak és -
a röpgyülé6eket megelőzve - megbeszélték Sztálin el'Vtárs nyilatkozatáit. Nem lehet leírni a2lt a blzakodást, azt a bálás, forró szeretetet. amellyel szolgálati helyünk dolgoz6I - néhányan a 
békéért élő, harcoló dolgozó sz.ázmi:Oók köziil - fogadták a béke legfőbb őrének erőt, hi !et, bátorit'ás:b sugárzó s.zavalt. 

A ml életlint<ért, gyennekeinl< jö.vójéért - u egész e<nberiség sors.áért va1ó goodoskodá,;t G!va&tul< ki Sztálin elvtárs s.zavaiból 
és úgy écezt™i, tegégeltöbb kérdéseinkre válas7.ol a békeszerető 
emben:ség bölcs vezére. Az új esztendőre nem 1<.aphattunk volna 
6z�b. értékesebb ajándél<ot, mint Szltáfui elvtáf'S szavalt, amelyek 
a nagy Szovjetunió, a Szovjetunió l(ommla1ista Pártjának harcos 
békeakarat,át liil<rözlk. 

,-Tudjuk, hogy eziek a szava,k utat mutatnak a b&éér.i: küzdő 
szbmil1:ók között nekünk, magyar- vasut&$ d-OJgozóknak is. Fokozottabb mért.ékben flgyelmezte,neJ< kötelességiinkre, arra, hogy 
pártu� és Ráke.si elvtáf,s vezetésével küzdjünfc a 1iéli for:ga'om si;{eres lebonyolitásá,ért, éberen álljunk őrt békemüveink fölött, 
harcoljunk a soraink•ban megbújó ellenség, a fegyelemlazítók, a 
jo-b:botdalfi szodá"demokra.t'ák, a Jderik.ális reakció ügynökei ellen. 
aki< békénk ellenségei is. 

Sztálin elvbm szavait fegyver.ként kdl használnunk minden
napi murtkwban, békeharcunkben. Szían1:liiólt kezébe adott erős 
fegyvert Sztálin elvtárs válasza, fegyvert a háborús usútók elJen, 
fegyvert m:nda.zo1< ei!en, akik az emberil!lég legna,gyobb k:ncsét. 
a békét akarják elrabolni. Ezért köszlmtJilk sz:ívllnk egé<;:,; me'e
gével Sztálin elvtárs világtt,örténel� jdentőségii nyilall<o
zatát. 

MOLNAR ISTVAN tudósító 
Bodapest-Nyuga:tt p. u., 

A vasúti főosztály nöbizottsága a koreai gyermekekért 
A közlekedésügyi minisztérium A legjobb eredményt a 4. 

vasúti főosztályának nöbizott- szakosztá lyon dolgozó asszo
sága gyüjtést rendezett a ko- nyok, lányok érték el: kétezer
reai gyerekek, sebesültek ré- kilencszáz forint értékű ajándé-
szére. kot kés,;ítettek koreai testvéreink 

Huszonhétezerháromszáz fo- részére. 
rint értékű cipő- és ruhaneműt A sá'.akat, ciplíket, nadrágo
vásároltak a föosztá!yon dol- ,kat két napig kíállilották a lö
gozó asszonyok. Az ajándék osztály épületében, majd becso
nagyrészéhez csak az anyagot magolták és el,küldték, hogy s,ok
vették üzletben 

. 
és munkaidő 

I 
ezer kilom�t.:rnyire t�lünk hi�

ulán együtt szabták ki, varr- desse: segttJuk egymast a be-
ták meg a gyermekruhákat. kéért folytatott harcban. 

A durazzói Niko Balli 

- Magyarországon tanul 
Magas, sötétszőke fia.ta/em- mindig újabb vonakJ/4 épülnek. 

be.r dolgozik az Eswki Jármű- - D1Nazzói járműjavító üze
javító kovácsműhelyében.: Ter- münk is kic!iiny üzem m�g. ke

rnészetesen ebbe,n a tenyben vés a tapasztaJ, szakmunkás. A 
nincsen semmi szoka:l.lan., hiszen magyar =utasoktól és vasút· 
sok fiat,a,J dolgozója van. az üzemi dolgozóktól sokat tanul· 
üzemnek, csak akkor r;gyelünk tunk, átvettük tóülk az élen.járó 
föl rá, amikor Fod-Or Vilmos szovjet tapasziaJatokat, megis
reszo�tfelelöshöz fordul ás- meg- merkedtün.k a s:1J1ahcuwv1,51a 
szólaJ. Szavai ugyMis idegen m/Jlllkiamódszerek.kel, megismer
iaiejléssel csengenek. Messziről, tilk az ,,500 ki:ométeres''- és a 
az albán tengerpartról, Duraz- ,,2000 tonnil.s"-rrwzgalmat. A 
zóból jött hozzánk ez a fi-atcú: magyar vasutas dolgozók segít• 
ember. Niko Balti - tanu_lm, ségén,ek köszönáetjü.k, hogy 
/wgy azután. jól felkész.uloe már mindegyilüutk elérte ti' 
épíihesse hazája ötéves tervének száz százalékot, többen közülünk 
,zagy művei/. . 105 száuúékra T!ei,jesílették nor-

- Második éve tarudwik 1/t májukat és legutóbbi iSJiblaJ 
az üzemben, tizenegy ifjúmun- olZJSJ(ánkan is általános n.él(.1/es 
kás társammal együtt - mond- os:l!lályzatot értünk eL 
ja Niko Bal.ti. _ En lakatos le· - Sokszo• í,rtun.k albániai 
szek, társaim között van.rwk fiatal baráiaiinknak - fejezi ba 
esztergáJyos-, asztalos-, kazán.- mc,solyogva a beszélgetést, -
kovácsÚNl.ulók. Tuijuk, hegy so· megírtuk felejfJietetlen balatoni 
kat kell tarwt.n.unk, hiszen ná- n.yaralástmkat, ü�mláJ_ogat�
lunk Albániában. a uasdt még sain.kat. írtunk Sztalinva.rosrol, 
n,igyon fiatal intézmény. Csak a földalCJttl va&Útró{ és Jöként 
a felszabadulás után, 1947--ben a magyar vas,u/u&ok, a oas�I<;: 
építették az albán. fiatalok az fiatalok �zjnte sz.eretete,:.ol, 
első vasútvon.alo/, vasútv�-

, 
amel_lyet f:őrüJ,ves:mek, bennun• 

lal'llk hossza mé'g csak szaz ket es seg1tene.k tanulmányaink
kilo,m.éter, de ötéves tervtWbtm ban. 

Szovjet p"'élda 

Az Ukrán Szov Jet Kö.z:t6rsuaq-beU Osznow, va�tállomas 
Sz. M. Klrovról e:nevezett f0tóh6.zánal< kamaomohtll lfjú.sáql brl-

ádia amely az F D. húsz,-2851 .  a:álTHl mozdonyt látja el, 1952 
'!1sc5 hat hón.apja alatt 1 23 n•"'z szen.lrinyt von·a11ott a �"Yf1; na,qymennyiséqO ral<ományt szállttott terven felil! és m n 
800 t001na tt1z,e16,anyaq:,t takari,ott me,i. 
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Minden vasutas dolgozó nagy turális és· szociális szülaség:etei
érdeklődéssel és megel,égedés- re, társadalombiztosításra és 
r;�I olva&la Gáspár Sándor elv- egészséguédelemre pedig több 
tárooak az országgyűlés kö:t - mint 133 mil!ió forintot. 1-!a eh
ségvetési vitájában mondott hez még hozzávesszük, hogy a 
beszédét. amelyben a többi kö- 31 s.záz.al é'kos emelkedésen belül 

zött bejelentette, hogy az Al- 26 százalékkal jut több építke
lamvasutak beruházási terve zésre, a jármű- és gépbeszerzé-
1953-ban. az e:özö éuihez képe,s,t f d t  - ped' 210 

• • aJ lk d k O - sekre or i ott osszeg ,g 31 szazalekk eme e · · rom- cáz /'kkal lk d'k ·1 • met foga dták dolgozóink azt a sz a_ e . eme e 1 , v, �!l'o-
beje!enté;tl ;,;, hogy a költség- sa111 latti�t1_uk, _hogy dolgozotnk 
vetés mintegy 52 miUió forintot I munkakörulmenye, 1953-ban 
biztosít a vasutas do:gozók kul- jelentösen megjavulnak. 

Nagyará11yú á llomásbóvítések 

Az ép!tkezése.k terén megsza
kítás né:kül tovább folynak az  
idén megkezdett munkálatok, de 
új építkezések is kezdődnek. 

Gyors ütemb€1n folytatják a, 
budapest-hatvani vonal villa
mo;,itását és a K,ápolnás.nyék
Budafok-Háros közölt! máso
dik vágány épílési:t. Székesf4;· 
hérvár átaomá�oo, ahol nemrP
gen adták át rendeltetésének a 
szép, új felvéte'li épületet, vo
ruitkisérö laktanya, több váltó
ház és a vágányhálózat ;eJentös 
bővítésével folytatód:k az épít
kezés. Sor kerül a fűtőház bőví
tésére i BefejeződFk J\\isko:c· 
rendezöpálya1.1dvar építése, en
nek sorárn új fiókmühely és több 
vál tóörhel y  létesül. A befejezés
re váró munkák köre ta.rtozi" 
még a komJói s.zénpályaudvar 
és Bodajk-BaHnka között az 

idén már üzembe helyezett vo
nal teljes kiépítése. 

Eröteljesen megindul az új 
esztendőben BudapesLFerencvá
ros pályauduar építése. Első· 
sorban a vágányhádózatot böví-

tik, de több új épületet is emel
nek, így a koooirendezökln,eJk me
l'egedőt, s több raktárepüleiet a 
kereskede-lmi szo,1,gá lat  rés,zére. 

Folytatják az Ajka-Halú,mba, 
vonal építését, ennek során 
hidak és ma.gasépílmények lre
szülinek. A ráikoo-ha,tvanJ vonal 
idén me,gkezdett á,liomásépítke
zés.eit tovább folytatják. Rálros, 
Péce•, Isaszeg, Gödöllő és Tura 
ái lomás egyaránt kibővül. 

Az újonnan kezdődő munkák 
között szerep-el Füzesabony ál 
lomás bővítése. Jtt elsősorban a 
vágányhá,lóza1 növekszik. Uj 
második vágány épül Sajóecseg 
és K.azincbarci,ka köi.ött a bor
sodi s21énmedence fcrgalmának 
meggyorsitá,sára, é6 az otit l éte
sülő ipartelepek jobb ki1S1ZOlgá. 
Iá sár a. 

A hídépítések során folyta,tják 
az újpesH vasútihíd munká•lata· 
H. Ez a munka egész é!v fo1ya
mán tart és 1 954-ben fejeződlik 
be. Még 1 953-ban befejeződik 
a komáromi híd épHés.e. ezen. 
kívül még 35 helyen lesz ki 
sebb hídépíta 

550 új lakás 

A vasutas dol gozók J a;kásví· 
=nyaí,n-ak javítása érdek-ében 
na1eyarányú l akásépíbkezés kez
dödik 1 953-ban. Több mmt 550 
lakás építését kezdik meg es 

ehböl körúlbelül 

swlgálása érde�ében. A lrere,. 
'ked>fllmí szolgálat  munkájáit 
J,önnyíti az  is, · hogy nyo:c á:,Jo
má,son raktárt, hét á,1,Jomáison 
élőra.kodót építenek., 14 á l 'o:n,í
son pedig vágányhídmérleget 
he.yeznek üzembe. 300 lakás építése az év fo- A voncalús is jelentős beruhá-lyamán be Is feje:zöd'k. zásokhoz jut Nyo'.c á J,Jomáson Tal,qbányán, i\\isko'.con, Gyö- bővítik a vontatási vá,gányhá:órötl, Budapesten., SR/gólarján- zatot, 14 ál 'omáson kü'.önfi'!e ban, Ajk�n. 5�1''e5fehm-á-rott-, er,ü1eteké, motors.zineket. fiókSzo:nokon, Swmbatheiyen és mühelyeket, i rodahelviségeket az ország- több más hel yén épül - építenek. A vontatás fejleszt<'sét nek korszerű szép vasutas laká- 1 ' J '  • h , · 

l szo ga Ja az 1,, ogy me eitmoso so
A,

. 
-·b e·p·,t.••e • ,=k ,.,-1-... �1 berendezések, kerékpársü'.lyesz-z egve ,, ze~ � 1 -1 ._, 1 • • , 1 -kieme!kédik: 29 ál:omáSon ú j  O ' •  �ze,we vono e s  -�e�,,zerel o, 

rakodók és rakodóoágán!J'Jk I valammt homokszallito be.ren
épitlnek a szili! ító felek jobb ki- dezések késziilnek 26 he1ym. A 

vízellátás érde:kében 48 áJ '.omá
son kút és egyéb vízmű, hét 
á,;1Jomáson víztorooy épü,L 

Hat kisebb állomáson új fil
céteti épú:et építésére kerít/ sor. 

nyolc ál lomáson pcdlir lak• 
tanyM emelnek 

különös tekintettel a nödolgo
zók kényelmes elhe1�é&ére. A 
nyolc új l aktanya Szeni!gotthár
aon, Fonyódon, Dorogon, B!llt
tonyán, Putnokon, Tapolcán, 
Doanbóvárott és Gödöl lőn épül, 
résizben a forgalmi, részben J 
pá:yfenntartásí, rész,ben pedig 
a vootalást dolgozók resZJére. 

A kulturális és '5'ZC>ciális be
ruházások között jeJm,téí,sebb 
építkezés lesz Záhonyban és 
Na,gyika111izsán, ú j  l<lultúr!e
rem, 36 kütlön-bözö á11lomáison 
peqig ö!tözők, mosdók, melege
dők, étkező helyiségek létesíté�. 

Korszerű 

m?iszaki berendezések 

Fokozott mértékben folytató
dik 1 953-ban a, mi!i;,zaki beren
dezések maporítása, főleg ami 

'a távkö:zilő és biztosító berende 
zéseket i:Jeti. Budapest -Szajol ,  
Budapes,t-Ha�van között auto
mati'kus térközbiztosító beren
dezéseket l ébes.{tenelk, s.ok helyen 
váltózárakat, védójel zőket. 60· 
rompókait építünk. Ot új távbe
szélő központ és mámos új táv
beszélő vooal ké6r.ciil 

A jármüjavítókllalk ,is jut a 
beruházá,sokból. A Landler-mű
vekben befejezik aa: i dén  meg· 
kezdett na!!)méretü ö1töző és 
mosdó építése"t, Szolnokon és 
Swmbathelyen mühelyépületek 
bővítésére kerül 60r. 

Az emberi munkaero 

kímélése érdekében 
Igen jelentősen gyarapodik 

majd a vasút jánnüáilfománya 
is a következő es,ztendőben. 
Több új „BoCo"_ és egyéb t.f. 
pusú vmarrnosmozdonyt sur-
1.ünk be, folytatljuk ezenkívül 11 
Cak szemé1ykoosiik beszerzésél 
l(ipróbálá61'a kerül ez év fo
lyamán egy iíj személykocsi-li
pt/4, limel y,,,!, ha bevá lile, n eló
városi forgalomban és a mun
kás.vonatolmál al,k.al ma.waik. 
Sok új tartályl<oos;, és az emberi 
munka kímélése érdeklében 
n.agyme1myísé,gű száWtósza:ag, 
targonca és pályaépítési gép be
,sze,rzJése merepel még a beruhá
zá�•i prngrambain. 

Fürge kis !lép húz el ,ne!!et
tünk - négy teherkocsit tol ma
ga e!ött a [elvétel i épület fei!é, 
majd �isYártatva már hat kocsi
va1 pöfög visszafelé. Bizony, 
aki nem tudja  pontosan, mi a 
feladata a to1a(ó . tartaléknak, 
az.e:ótt könnyen céltal annak 
tűnhet a· kis mozdony lótása
Iutá.s2 

� Ped;g nagyrészt tö'.ünk 
függ. - hogy csak a Jegfonto
,;abbat említsem - a1z, hogy idő
ben. a menetrendszerinli indu
lásra összeáli ítsuk a vonato
kat. Ha például a 658-ast nem 
készít jük el órára, akkN 
már csak 5-1 0 óra késé&sel 
tud kimenni e'\ nég-y öt vcna(ot 
is ei ver, Kispest, Pestszentlő
rinc. Kőbánya ipartelepei ped ig 
hasz.ta '.an várják „zá!:i(m,ányai
kat. ha nem ,s-zolgái juk ki őket 
időben - mondja Csontos Ján0<. 
tolatási brigá, vezetö Rákosren. 
dező·pályaudvaron. 

jó együttműködés.e tette lehető- is meg kell bi-rkózn:a és Cseh. 
vé, hogy az őszi forgalmi ver- elv,táré> jó ötlet� .iegítette gépét 
senyben Ráikosrendező pályaud- - és természetesen önmagát 18 
varon ez a brigá<l érte el a leg- - ebben a küzdelemben; mint 
jobb eredmé'IJvt. ef!_qetlen bal- ő mondja_ ,,házi újítást" aJkal· 
esetúk, kacsiSérúlásük nem volt. mazott: még egy homokoM cs/r 
Csont06 elvtárs a szolgálat kez vet szerelt fel a vezetőállásba,, 
dete eli:ítt é� minden fogás előtt így lehetővé tette, hogy hátra
is részletes megbeszé:ést tart felé húzásnál is két kerék alá 
brigádja tagjaival ,  úgyhogy a tud homoko:ni Ezzel fokoz.fa gé�kisérö, az aggató, a váltó- gépe tapadását, télen, csúszós 
beál. íló egyaránt tud/·a, 'Tli,lyen vá,tán.yon könnyebben TMf< tud mun•kafo:yama tot ke l végre· állni, könnyebben tud indítani, 
hajtan'ok. A moz<looyvezetőt kü- kevesebb szenet fogyaszt. 
lö

f! 
!i�yelmeztet i, ho�y milye� Bizonyos, hogy kellő fe)készü· ála; l it�G<'k Jcs2:nek, ha.ny ��s•t !és és a jó brigádmunk.a, eredkel. hu_�ma,  mi lyen eros !oke,;re ményeképen Cseh elvtárs akkor van szukség. 

1 

is könnyen siklik majd kis 
A téli forgalom fe'.·adalaival, 326-osával, amikor a metsz_ö 

az idöjánási nehézségekkel, a szél ha-vat csapkod a, vereto-
szorgalmas tolatómozdonynak fülirebe. 

Vasutas munkahöstett a Ferencvárosi Fűtölüan 
„A fordítókoron1< a fűtőház ugyanis másna,p rel!'l!'el az Eszaki 

szíve" - mondják a Ferenc· Jármüjavítóhoz lordu't sel!'íl-
bv dolgozik a jó tolató brifiád városi Fíítőháa,ban. Es így is sél!'ért. ahonnan Dudás Ferenc 

érzik - ezért 11:Yógyították meg főművezető és Sass József o'sz· 
1(1'>2ben v·s,zapöfög .t munkahőstettel a „meg-betege- tálvvezető intézkedésére azonnal 3�ll.369-es t a rtalék és amíg vi- dett" szívet. új kerekeket és tenl!l'lvt küldlek, 

zet \'e�z. Cseh Mihály m<'z. il!V történt: a lordítókoronl!' szerelőbrii:rá<ldal ele\·ütt. A fűtő· 
dony,·ezető l!'épvízsgálatot tart meghajtókereke, amelyen na- ház dolirozóí időközben !�szerel -

- A /arlalék,!ép jó karban- ponta mintegy 200-220 moz- t-ék a törött kereket. úgy, hol!'V tartáSa éppen olyan fontos, mint donyt fordítanak, december az új tízmázsás kereket néhány 
a vonali gépeké - mondja. - I0-én délután eltörött. A ielek óra ,ala,tt fel lebetett ,szerelni. 
A teli forg.2/0"1 jó ellátására arra muta,ttak. hogy h,a új kere- Amikor Kada/a Js(ván ÜZffll· ncllünk is éppemÍf!.lf készenlí>I- ket ke'I önten:. akkO'r l�alál>b lakatos. csoportvezető és Mészá-
tn.m!
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tiibA- �g-y hón�Pi1e tart a javítás. ros SándO'r üzemlakatos közel • � " A ·· k- tt -11 hatóráis munka után amelynek RYOrs és biztonságos sle_[!yren: z uzemek ozö i jó egyu · 
del!!ésnek, a pontos, balesetmen· mííködéssel és a dolgozók harci nagyrészét a jeges talajon 
tes munkának előfeltétele a gép munkalendül-elével már másna,p 

I 

fekve kellett vé�znl, 
jó karba,1tartása és az össze- délután félnégy órára sikerült beléptek a műhelybe, e&1k enyhangolt b•igádmunka. üzembeáll itani a fordítókoronl!'Qt. nyit mondtak: ,.Az a fontos, 

A Csontos-brigád tagjainak CsiUér Ferenc műszaki felügyelő hof!_q a!késtültr. 

A1, idei első havazáS<',k még 
nem áll ították komoly erőpróba 
elé a vuutat, de egy kis izel í
lőt már adtak a télből és a l
ka'.mat nyuilcHak arra. hogy 
meglássuk, megtörtént-e a meg
fe'.elö fel késL.ülés a téli e: len
-.éit: a hó és a fagy lol.(adásá,ra. 

Jól sikerult 

az első próba 

sőt a hőmérséklet eme!�edésé-
1 vel esöz ,be ment át és meg

ke1.dődött az cl vadás. 
Arra azonban jó volt ez a 

készülő, de ki nem fejlődött hó
vihar, hogy megmutassa: a hó
ügyeleti szolgálat jól működik, 
a forga:omnál, a uontatásnáJ és 
a pályafenntartáslUÍl egyaránt 
készen áU minden a hóalwdá• 
lyok, a forgalmi nehézségek e.
hárítására. 

Elektromos melegítést 

a váltózavarok 

kikuszöbölésére 

nyomta össze, s a jégké
reg meirakadályozta a ki• 

Jes záródást 

Főleg .- s:z.ék�ehérvár-bu· 
dapestí vonalon és egye& bud•:. 
pesti ál lomásokon fordultak e io  
ilyen vá!tóállítási nehézségek. 
Lepsény állomáson a kitéröb�n 
álló váltón kisik'.ás is történt. 
ba:eseti sérülés azonban nem 
volt 

Tekintettel arra, hogy ezek
nél a berendezéseknél már ke
vés hó esetén is bekövetkez.he!
nek hasonlo zavarok 

December 16-án délután ér
keztek az első jelentések a 
SzombatMlvtől Veszorém-kiitsö
il!' terjedő vona,l ról, hogy a kö· 
zeJ)e6 erá&ségű hóesé;,, a mint 

egy hat-nyo.c cenfanétere� h.;. Na-g-yobb beavatkozá,sra tehát vastagság és az erősödő szél sehol sem volt szükség, néh4ny hófúvássat fenyeget, A jel ent,;- á:,Jomáson azonban történtek ,'le'k beérkezését követően 1 8-30· kisebb zavarok a havazás kökor nyomban elrendelték az vetkeztében. Különösen a bíztoegész voruilon a hóúgqe:etet, a siló berend�zésbe kapcso'.t és mozáon1 (
rányítóban is készült- központi lai.: á l l ított ,.,áltókka: séf!el rende:tek el, a hóeltaka- rendelkező á l lomárokon fordult ritó pépeket, a vontat�ukra e1. elő, ahol a csúcssínek mozszolgaló �onyo_kat �sz�n- gatását elektromotortjk végzik létbe helyezték. lgeny�veteluk- A bajt ,z okoztR, hol!'Y re azonban nem kerult • sor, 

gond�odni kellene l:,let�
kesei<nek a kitérő szerke
zetek elektromos ú!on való 

melegítéséröl, 
hogy jégképződés ne fprdul
ha-sson elő. A Szovjetunióban 
már rég-en ismert és használ a
tos eljárás a kitérő szerkezetek 
elektromos. me'.egítése s mi,el 
nálunk is egyre töhb az ilyen 
modern vál tóberendezés, a pá
'.yafenntartásm, . a szcvjet tij
paszta'.atok átvételéve! be ke.
lene vezetnie a kitéröszerke""• 
tek elektroIPos melegítésssel 
való f.agytalanítá&át. 

mert a késő esti órákban a szél I a csúossín a tösmhez R
gyenirült, a hóesés csökkent, les.zkedésekor a havat jéggé 

Husronnyolc iparvágány 
ágazik szét Buda�es-t-Vfa;a-
fogó ál lomásról . Sok ook vá-
gánnyal kaipcsolja ÖS,s:ie a 
Sztál in-híd meH.erti á l lomás 
Angyalföld dübörgő gyáNiit, 
nagy ipa,n!elepeit az ország 
rnktető érháló1;atával. Naponta 
soklszáz kocsi énkez' k az á:to· 
másra szénnel, nyersanyaggal 
megrakva és indul az ország 
minden táj.a felé gép- és a•!k.at
rés.z szál ítmányokkat • 

Telefon berref! a Ferroglobus 
Vasfé/gyártmányokat Ertékesítö 
Vá'lalat Arbóc-utcai telepének 
iro-fájában.. Kecsi! Elemér te 
/eovezetö vesZ-i fel, a hallft@
tól: 

- Igen . . .  Négy vago11 U
gerenda és betongömbuas érke
zett . . .  Igen, értem - egy hat
van l'<mnás kocsi is . . . A hat
vari tonruís daru alá áll. ki
rakás után, ismét V-gererulákat 
rakodunk bele. A kihúzás mikor 
lehetséges? 1 .-15 óra között? 
16, az elszál'ítandó árut már 
csoportosítottuk, gyorsan megy 
majd a berakás is . . .  Igen, 
rendberi 11<111, Bujdosó efotárs . . .  

* 

K.ecse elvtárs és Bujdosó Gá-
bor elvtárs, Vizalogó-ál-!omás 
kereskedelmi fóooke kevés szó
be>l is éntik egymást, hiszen a 
komplell'l>rigád szerződés rész
letesen rögzítette, mik a fel
adatai az á l(omás.na,k és a te
lepnek. Az állomás háromórás 
beál lítás.:, a- fulep négyórás Nl
kodási időt vállalt. A te:ep ra· 
klodási átlaga 3.9 óra, de gyak
ran elöford1.1I, hogy az érkezés... 
tö'I, számilott egy órán belül 
már ki i,s ra'kják a kocs'kat és 
további lret óra mulva kihú
zásra jöhet a tolató--bartalék. 
Az áMomás „rakva-rakottH moz· 
galrnán.ak mrntegy a felét a 
Ferrogfolbus biztosítja. 

* 

A telep iparr,ógányára már 
lassan gördúl befelé a négy 
kocs;, a 1TUJz.dony nem is jár be 
a laepre, mert a vagonokat vil-

nádas, 21.70.'' A 1-elirat azi(J je
lent!, hogy a, s:ziál1ítmány súly,a 
2 1 fon-na 70 mázsa, rende:te
tési helye a borsod·nádasdi Le
mez,gyár. 

A jó előkészített munka teszi 
{ehetővé, hogq a rakodó kocsik 
tartozkódási idejét s;került le
szorítani, telepen belúli tola-

tásra csak ritkán van szuks.g, 
mert a vá:,laJat már a szál ít
mány érkezésekor közli, hogy 
melyik vágányra melyik kocsit 
keN beáltitani. Az egybehan
golt, pontos munka eredménye 
pedig az, hogy a telep és az ál
lomás egyaránt  teljesíteroi tudja 
szá�Wási útemtervét. 

A JELZŐ - PARANCS 
'/;. munkafegyelem e'.emi sza

bályai szerint a mozdonyvezető 
köte!es. meg,á'.líta-ni szere:vé
nyét a „Megállj" áll ású térköz
jelző eléittl. Acs Frigyes moz
donyveze!ö awnban nem lörö
dött ,a „Mef!á/li-l" parancsoló 
térkmjelzövel és emiatt Buda
pes.t-K.e!enáöl d és Budaörs kö
zöl,/, •belerohant ,a 873/b számú 
vonat ·uto:só kocsijába. A bal-

esietnek e!<V halálos áldozata 
és több sebesülil!je van. 

A Budapesti Megyei Bíróság 
Acs frigyes mozdonyveze'.őt ól
évi börtö!l'büntetésre, Vitéz II. 
János vonatfékezőt két év és 
hathóna,p-i börtönre, Mógor Ist
ván mozdonyvezetöt ketévi és 
hathón.apj börliönl>üntetésre ítél
te. Mindhánnukat foglalkozá
suk-tó! öt évre el•IJíHottiák. 
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· - Ma, december 23-án arány.:ag pontosan ér-keznek 

a vonatok - fogadja mosolyogva az érdeklődőt a Nyu
f!aii pá{yaudvar ·ér'kezési ügyele�n Paládi intéző. - Az 

••
=:. 

1713-as, a debreceni személyvonat persze késni fog. A.zt =:: mindennap késve kapjuk a debreceni igazgatóság terúle
téröl. De a fontos az, hogy a nwnkásvanaiok idöre befu-

: /attak. Legfeljebb 6-8 perc kés-ésüil volt, az pedig nem : : sokat. számít. : 
i 13 óra 25 perc helyett, 13 óra 33 oercet mutat a i 
: pá'.iyaudvar nagy vil :.anyórája. amikor Cegl-édrö) befut a ! 
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725-ös. Elsőnek Péczka, Mátyás ugrik le a ikoa;i l épcsöjé- : 
röl. Szalad a kijá:rat felé. . • 

- Ne siessen úgy e!vtárs, van idő, hiszen a vonat 
csak nyolc percet késett. • 

- Csak?! - kiált fel meg1epöd� mert úgylálsz:,k • csöppet sinos megelégedve. - Aiberti-/rsáró,[ járok be : mináeJinap. A fö{daf,a,tti vasútépítés Deák-téri nwnka.he- : 
lyén dc.tgozom a szivattyúná:. Dé:után ketlöko• van műszakváltás. Nagyon -&ll sietnem, lwgy idejében odaérjek, • mindent elökészíihessek a munka kezdetéig. Igen. sok • 
ilylN!kor az a nyolc perc! Közben az ember ideges egész • 
úton, nem tudhatja: mikbrra ér be, hiszen előfordult már 
egy órás késés isi Rengeteg mun.kaidö vész így kárba. 
Ezért valaki fe"elős! • 

méltatJankc,dásától. 

' amoscsörlővel uon.tatják a meg
felelő uágányokra. A hatuan 
tonnás kocsi az egyik daru alá 
áll, a többit a rakodóbrigád • 
tagjai veszik munkába. Három 
rakodóbrigá-J dolgozik három 
miisz.akban, úgyhogq a száUit
mányok gyors ki- és berakását 
éjjel nappal, vasárruip <ts, ün.
nepnap is biztosítja a telep. 

Amikor végre 90 perces késéssel megér:kezik Debre-
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cenből az 17 13-as, �úg a pályaudvar csarnoka az uta'Sok 
- 40 percet vártam a vonatra Ha/dufuuihá:zán. a fű

tetlen vá'iróleremhen, majd lefagyott a Cábaml - panasz
lroclvk Pozsonyi Sándorné. 

- Szüleim már a,:zt hiszik eloesztem - 1dált lel Berces József, aki a Debreceni Erdészeti Teohnológiáról jött 
hazai sza-bad.sá-izra. - Mit szó'nának a vasutasok, ha 
mindenki olyan pontat/anu; végezné 11Ulnkáját, mint ők? 

Ennek a késésnek ,,csokH forgalmi oka volt. 
- Kisvárdán 27 percet vártunJt az 1710-esre. Azután pedig végig elvertek minket - magyarázza Rónai Oszkár a 424. 1 63. számú moz.dony vezetöje. 
K.özben el indul Del>recen felé a, mentesítő gyorsv<',nat, maj<I - 25 perc késéssel - a mendrend6zerü gyors i,s. 

Az érkezési ügyeleten lassan fe1derülnek az ,arcok: ma 
már nem lesz nagyobb késés. 

* 

Talpalatnyi üres hely al"i-g 
a,ka,d, min<lenütt vasgerendák, 
lemezek. gömlwas-ak t6mege 
tornyosodik a telepen. De ez a 
vastömeiz rendezett, m · nden ér
kező és induló 5zá'.lítmánynak 
megvan a maga helye. Az egyik 
vá•gány mellett pé'.dául vasle
mez-köteg vár e!szál lításra, a 
!tme2eken felirat: #Borsod-

Ebben a pil_lan.atban rnegsz61.a! a Nyuf[ati pályaudvar =::: hangc•s bemone,;ója:  
- Figyelem! A Nyíregyháza, Debrecen, Pú.spök- :. ladáng, S:zoln.ok /elöl é•ke2/Ó gyorsvonat l!lÖre Mlthatólag 
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70 percet késik! 
i. Ugy'látszik, csak beszÉ:ünk, de semmit nem tesz!ínk a vona�kés,ések cS()kikentéséért . . .  . . . . . . 
� ............................................................................... , 



. .4z Uf tervév üzemünk 
dt:xgo;::óit is nagyobb feladotok 
e/;é állítja. Iparunk fej:ődésével 
« száiiiíl<is1Ulk, a vGJSIÍtnak is 
léyJést kell tartania. Mindig 
több nu:,zd-On11 kerül hozzánk 
fővizs.gára. fulójauitásra, s ha 
tt javításokat nem tudjuk gyor
san és jó[ eluégezni. lassítjuk 
épülő saocialista lwzá.J,k vérke
ringését. A nagyobb felata:tok 
m.ego!dásálwz m .. flden do!gozó
n,ak hozzá kell ;árulnia és erre 
az együttes munkára most ngí
hk ;gazán tehetőség, amikor 
tttinden osztályunk megismer
het/e üzemli.nk feladattervét -
mondja a Landler Jenő Jármű· 
j�ítn Czem pártti tká.ra, Ozdi 
Béla elvtárs, amikor az üzemi 
szer,ezé.ii in:t;ézk--edési tervek 
!elöL érdekllődünk. 

1'.ézzük meg-, a.z eddigi terv
jarnsla1ok &i;zhangl>a n ál-1 -
nak-e ózdi 'eh·tá rs szarniY-aJ. 
ujjon a dolgozók is il)"en he
lyesen J,átják·e javas!a.taik je
lentőségét. A kérdés.re vála
S?'>ljanak az üzemgazdasági 
, �ztitly adatai: az ü-zem dolgo
zói eddig ÖS6Z&en 69 javas ·a•t• 
tal járultak hozzá a m:k.zaki 
,szenezési inr,ézk-edési ten,ek el-
1,é.szíléséhez, 

Sok lehetőség - �evés jamlat 
Ké� hét alatt 69 J3V$lai -

a dolgozók számához viszo
nyftva kevés. E,; különösen 
megmutatkozik a, do!:gozók kö
zömbössége, ha, tudjtrk. hogy a 
ja,as'atok zöme az el,;ő napok
ban érkezett és azóta csak el
,,étve nyu_itanak be egy-két ja
ya,;'.a,tot Decl'mber 23-án pél
dául az egé:oz üzemben csak 
két javaslat születent. A 8/a 
osztáiy, a megmunkáló fuem 
do:gozói 

mindössze két javas�tot 
�dtak be, ped·g az osztály tel
jesen gépi berendezésű üzem. 
ali,o) 

számta 'an újításra. ötletre 
lenne lehetős.ég, 

pé'dául a gyorsforgácsc,lás. be
vezeté,;ére, tea zmisszius. meg
hajf ás megszünteté,;ére.. munka
védelmi in ézkedésekre stb. 

A töboi osztál,yon is 
igen sok megvalósítható 

ötlet kínálkozik 

� dolgmók ,;z;imár.a. hogy má&I 
n e  emi1!TiSünk. a sűrített levegő 
joab, gazdaságosabb felhasz
nálására, a süri,tett leveii:öve.1 
működő S1Zerszámok he,yett 
elelnromos szel'Számok beveze
tbére, valamiol a mozdony· 
osztitlv. &2Ük keresztmetszetének 
megsi:ün-letésére. 

A Landler-üzem p,á rtszer-
vezete és üzemi bizo;tsága a 
ja,asl atok benyujtásának élén
i<itésére 

fokmta fetvilágosító mun
káját, nagyobb figyelem
mel kíséri az értékelő bi-

zottság működését is. 
A javaslatok gyors el·birá. ása 
és arra méltó ötletek, újitásd 
jutalmazása fokozná az üze:n 
do'.go1.óinak tevélrenységét. De 
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többet '.:enene l<mn•e az: üzem
ga,zdaság: osztálynak, a mű
szaki yezetőkne-k, a p,ár-tszer
vezetnek é6 az üzemi l>izolt
ságnak 

a Jó példák népszerí.isit.é
siért. 

],;merjék meg a dolgozók, hogy 
társa :k milyen ecedményekke: 
gyekeznek hozzaj.árulni nép-

gazdaságunk fe;!esztéséhez. 
C\óp.szer!i&itsék Serfözö Dém:s 
e,vtárs minlegy 20.000 forin.t. ér• 
tékü újítását, és Gyöngyi.isi Já· 
nos e:vtárs töhbezer forint 
meg1a1G!ritást ígérő javas:atál. 
A jav,a.,,:a,tok szé,esebbkörü is
merteté,,e újabb ler.dü:e'.et 
adna a do· aozók j.a \ as:attevö 
ked,ének. 

Taiiana Jegorouo szovjet 
repülőfőhadnagy okos tekintete 
végigs;zánt a profitéhes amerikai 
pénz,unberen a vagyonáért resz
ketö angol f!.YIÍroson, annak 
hisztériás feleséf!,én as leánqán. 
Tatia,ia Jef!orot•a mozdulataiból, 
hangtejzésébö! a szouiet ember 
ukölcsi tisz1asciga, az igaz 
ügyért llar�olók magabiztottsci.�a 
árad 

A I k t 'f" , k '  k , • , • , 1 
Szovjet darabot próbál a 

3 3 os I JUfflUR 3 so reg, es ma, e ete áebreceni fütöház leikes szín-
. játszógá.Jdá1a. Szobkó . .,Talián.a 

Az Északi Járműjavítóban az 
I 

az üzemel. Munkaidő a '.at,1 liz- 1 
Jegorouá''-Jál. Izgalmas, s;ép 

ipari ta-n� :ok_ éie�éről �zélge_(· óra,t hoztunk a _f.önöh:�e� Két dmab. Mező Irma_ _a s=,n1áts� 
nek 24 ora 1sk<>',a, 24 ora mu- évig nem szakmaoa vago mun- asoport ,,e:,efő1e 1a1ssza a cun
hel_YE.?:V�korlat .  A vidékiek lisz\�· kát v�g�tünk, hanem segéd- sz�repe.f. F;sli tíz óra felé, iár az 
egeszse1<es otthonban, neveiok mun.kas,kenl haszn.á:tak fei. ,do. a proba a.w11ba11 valrozat
felüg-yelete meL �(t éolnek. !(ér- Kar5'(Ji elvtárs: Jös a hanna- tanul turt. Ep_y-eg!/ jelenetei 
dezz_ünk !llee- hámm elvtársat. d ik é,ben is nekünk kel•:ett kis- öts;zör-hatswr is elpróbá'rwk, 
Tab;1-ny1 J unos lakatos: az otthon- kocti n vinni az elkészí tett áru! hcg1,1 minél fublHm kidolf!ozzcik 
la•ko, t anon�ok _sors.�l>_an osz- a megrende'őböz, nem ri tkán a surep2ket, minél teliesebb 
tozo,t 1 927 t'S 1930 lrozott. Most ,v\átyá6iö) clre. erlékű etöadással á//ianak oda 
at üzem ,;zakoktatá,i felelőse. ,i fűzőháziak elé. 
Karsai József a mozdonvszera- NEM VOLT SPORTOLÁSI 
dében dolgozi.k mint iakatos. LEH ETöSEG 
1930-32-beo üzembenlakó inas Tahányt János: Leg1�jebb 
volt .  Az 6 emlékeiket hason- rongy :abda. Azzal lu1ba '.o.z 
líb--uk össze Papp Sándor másod- tunk az utcán. 
éves f<�plakalos tanuló m051tani Karsai József: Kern 
életével időnk r,á. 

Papp Sándor tii; Részive· M ILYEN l( E R ESETOK VOLT s:z.iink az MHK-mozgalo,rnhan. REGEN A TANONCOKNAK? Ezenfe' iil i.s sportoiunk. En 
Tabán!!/ !>lvtárs: 

pen!l"ő. 
He-li három példaul l>i-rkózó edzésekre járok. 

/(arsoi. József: Ellátást k&i>· 
tam. ,,Lakást és kos:do'". Három 
évig eE.?:vetlen l ' llér fizeléö!t vagy 
zsebpénzt sem adtak 

Papp Sá,ndor ifi: Egy forint 
tizenk.ét fi l lért kapok óránként, 
m'nt valamennyi ipari tanuló. 
Akinek négves az átlagos elő
meneteie, tizenöt szaza lék pre
miumot kap, az ö:ös áHa!! pediE.?: 
hú.&z százalék prémiummal jár. 

MINDEZEK CSAi( 
KIRAGADOTT PELDAI<. 

Ma fizetéses szabadság jár 
az ,pan tanulóknak Az inas
nak  gyakran szabad.napJa "'em 
volt. A fe'.szal>adulá6 el-01t rend
sz.eresen ütötték a tanoncobt. 
Karsai József hat iJlas.fársáv.a! 
,Ja.kott" egy kér,zer hárommé• 
teres, ab.aknélklili kamrában. 

Tudják-e az ,pari tanu'ól<. 
mennyire m,egvM1ozott az ifj ú· 

MILYEN RUHAT KAPTAK A ság élete? Nem ártana. h.a az 
TANONCIDö ALATT? idősel>b kartársak �,mondan.ák 

Ta/Jányi 
Semi!y-,.nl. 

nekik a maguk lia,a , ágának és Karsai elvtárs· törlénelél 

Papp Sándor 'fi: A MooJ<a,
erőta-rtalékok rfüatala mt',!;lka · 
ruhát, téli és mári el!Yenmhát 
oocsát r�ndelkezésünkre 

Nagy a probléma a lérfi
szerepfökkel. A }'ordM-zol}!álat 
gyakorta elszólitio a szereplöket 
a próbákról. veszelqeideci az elő
adás megtamísál. A néphad· 
seref! katonái sel(ilenek a füin
ház,aknak. A Taliána Je[!oroua 
flégy lérfisz-erepét is ktú011ák 
já,so.zák. 011 t·an velük politikai 
tisztjük, tanítja, bírá:ia őket. A 

datab férjifőszeupét is ka1ona 
a!akiz;a - Fábián fm,e. Mint 
katona, - úionc - nooember
ben t'om,1I be de mim &l!iJ1ész 
gyakorlott. Sok sikert aratoti, 
mu11ká.sszi11iátszó. Katonák és 
vasutasok ,,zoros testvéri egyült
miik&ihé,•e{ formálódik a darab, 
hog11 éretten, 11;azdagon borút»
koizék ki va,sárnap déluuin a 
uasuta.� nézők elfüt • . •  

levés a vasutaslárgyú dmi� 

AZ ETKEZESOK ?  
□ t k . . �··· -ísz:n -� A debr„u11i fülő/uit ttullúr-

Tabán_ui János; Olajos kézze1 
a padra dől've bekaptuk azt, amit 
mae-unkkal hoztunk. De ha 
sürg-ő,, murlk.i vOIII. � enged
tek ebédelni. 

Karsai eldárs· Naf/,1,1 Gvula 
laka,tosmester hetenként hé-t;;2P.r 
főzetett káposztát az inasoknak. 
Ha eg-vszer egy héten húst 
kaptrunk. az már komo: y dolog-
na.k számított 

Papp Sándor i.fi: R.en<les 
étkezöhe]yis,égben es1,ünk. Teg
nap �ldául €íírü •e1 est. borsó
[őzeleket és hú,sl tá!aliak ri· 
s,z.ünkre. 
MENNYI  VOLT A MUNKA
IDÖ !aS MIVEL TOLTóTTÉK,? 

Papp Sándor ifi: Most 8 óra 
ta.nulás vagy gyakorlati mun• 
ka. Természetesen olyan felada· 
tokai adnak. hogy jó szakmuo
kásokká vá lhassunk. 

Ta/Jányi el vtárs: Napi 12 óra 
vo• t a munkaidőnk, szom:ba!on 
i&. Ezen fe: iil mi fak-aritottu.k 

Akik a sajtóra 
,,támaszkodnak'' 

- csoporzjai ,uigyszeríi eredme11y-
11y,e/ szerepeitek a kerilieli Imi· 
túroersen.11en. \ 'alam211ny1 cso
port „klliJn,J'> é,r; ,.jón mitubi� 
/,i,,y;e/ ment Iovább a megyei 
,,erse,zy,e A sz!n1át�·zók �ikerc 
arattak a .,Harc köz&" cimii 
uasutasuir[!tJú ie1M.ette!. A oer• 
set1t1re ua/ó telkészü,ésben se
gí,ségükre vo/.' a pártszer"Jetel 
a szokszert•ezel és a s=kvonal 
egyaránt. Egy panaszuk uan 
csak. K.evés a uasutastár11;t11i 
színdarab. E téren is .seaíiséael 
.;ar11ak - a szakszervezettől. 

4 ,.Szocia;,sta \ a;,,úliért" 
e1n ik lon,os [eJada'.a a'átá
masztani a·, üzemi bizottságok 
muo;;áia'. Ia, ertéke'I a l apot 
� Landler .Jenö Jármü:av'tó 
01.emi Bitotlsága is, me. ynek 

aszta l án méi,r december 26-án 
ott hevertek fe:bontallanu,, kö
te{!ben a december 23-án haj
nalban megérkezett lappéo!dá
nvok. A1. Oze .. :; s·zottság négy 
n�oon keresztül táma,,z,ko<lot! 
a lapra. Mégpedi;1t könyökkel. 

Eltünt a sztárszellem 
A debrecem fütőluiz kultúr

csoportjaúwk . útiáf sikerek kö
r,ezik. Pedig sok nehézséggel 
kel/ett megküzdernök. Tavaly 
még a ..zLárszel/em fo;1011:alia 
a kultú.rcsoporf munkáját. A/vári 
Sándor f!S HarsántJi László csak 
t-ets�s. tfNiv:resznboft szerepe. 
kez vát:attak el, ome[/e/l azért 

Soós Sándor, az Eszakl Járma
Javító jelvényes sz:taha.novista la• 
l<atosa ötéves tervét 1952, de
cember 1 -én befejezte. .A.tlaqos 

Peer István Jelvényes sztahano� 
vista lakatos az Ész.a.ki JármúJavító UV-nél. .A.llandó 1 30 száza. 
lékos á'.1.i!IQ'. e-i lnsflménye eredmé
nyeként öbé!ves tervé: 1 952. d ... 

cember 1-én befeJez:te, 

Falusi Györqy eszterqiilyos, Jelvé
nyes sztaha-11ovlsta az Északi 
Járműjavítóban. Atlaqteljesatmé
nye 160 száZ,>l>ék. l:ltéves tervét 
1 952 december 1 o..;,, befejezte. 

Somoqyi József l(étszeres Jelvé
nyes, okleveles sztahanovlstat az 
Északi Járműfavitó OV eszterqá,
lyos.a ötéves tervét 1 952 március 
30-án fejezte be. AtlaqtelJesit-ménye 330 ,;zázaclél<. teljesítménye 130 százalék. 

harcol/alt hogy a mu•t rendszer 
sUány. izléSrontó, heie-huja,, di· 
nom-dánom operettjeit'e/ /épje
n:ek a nézö.� e,é. 

Ma már azok, akik a „Csókos 
huszárok" és a ,,,UaricC>-grójnő" 
és ha,onió fércmííuek bemuta
tásáért szálltak síkra, be:cil/ák, 
Mgy ezekkel nem ió célt szo!
gá;tuinak, nem töltenék be a 
mu11ká.s,szí11jál->2.ás hiuatá.sát. Al
c1ári SátLdorból a r,ézökre ka• 
csingató, ofosó halás-Okra ,,a
dászó színiáJszó/Jót ma már sze
rény_ odaadó. íef!ye;mezett szi.n
Jál,zó lett. U,;,;11wiez a he.y;,et 
Har�ánJli Lászlóval �-

Nevel a kultúrmunka 

,\'evet a kalttirnwnka. Ycm
csa.� a né.zöt, a fíilöház do!go
zófti.t is mozgál,ítja a felodatok 
jobb elvégzésére, neve. i a Szov
jetunió. a párt iránt; szeretetre, 
ae maf(uk a kulfúrbrigádok ta«
jai is na.111I fejlő,/ésen mennek 
keresztül. Csak el!.// oélda a sok 
közül: Elek lstuá11 i(i-!akato.� 
még néhám1 hónappa! ezelőtc a 

11152 DECEMBE!t 21. 

tünt azzal a ;e!sz6uat, ho/W 
,,vidéki" Soha semil/Jen társa
áaJrni munkából rrem uetle ki 
részét. Amióta a népiiánccsoport 
tagja_ te:klismeretesen rész/vesz 
a próbákon, egyéb 1/trsadalmi 
munltáf i.,, végez és 1ermelö
mu11káia is megjavult 

Tíz lány - három fii 
Népi t•iseletl,e öltözött lányok 

népesítik be a színpadot. Szé• 
pek, fiatalok. Félkört alkr>lnok, 
kezükben rokka. Egy szál he((e
dii.s szol.((áltat1a a zenél. A :assú. 
ű!emíí cenére húz.>t<al}ák a ken· 
derszáiat. majd hirteien 1:,i!ai 
táncra perá-ü/ttek Foro.f!. kooa.
rodik minden. a hunzect s 'Ok
n.yák, f(l;fka kendők szí r,pom.pcija 

felhőzfk. Tíz lántt foro11. mun
kából ióttek, fáradtak. de ez 
nem érződik láncukon. Három 
cs:znl.á.; fiatalember u{!fik a női 
láncasok közé. még;obban fel
gyorsul a tá.J,c ü/eme. az ef<!J 
szá: heg2díís is kemén.11en. ltúzw, 
hogy a csizmák dobo.�ása mö• 
{(Ö!/ kzsziirőtiték a zene. Tiz 
lány, három hú. Ez az arány. 
A térfiakat nehezebb bevonni a 
kultúrmunkába . . 

Az mrszágos kultúrversen.11 
nag1I erője.szitéseket követe.!. 1 Aho,iq a debreceni fiitöhaz kul-
1úrr,á-rdáját nézziik. arra Qortdo-
11111.1/.: m,lyen lelkesek. tehe1séf!e

munkaidő leteltével 11ao ttap sek, mennyire szeretik. 111m,t 
után viJuuo, 1yorsasá1rnaJ el- c,sin.álnak Jó. reményeik uannak. 

Jól sikerült 
a vasutas ifjúsági ökölvívók eröpróbája 

A Cecr'.edi LO'�omot,v jól S!· 1 r;ncz lr). Kehézsú!_Y: l . Papp 
k�ii 'i iijúsági egy�ni csapa i\'er. {:Sz). b

2· . c,
sli!

H
ag 

t H(J1· LC0;"'P�.;' 
e
\ b .  . e.en, en. a '\lan h.. _..,, --senyt rendezett. A na��:sza asu Ceglédi Lok. :.! 1 ,  3. SztáLin \ asmü "�rsenyen hat Lokomo,1v ,;port- Epítök 17 pont. 

k;jr: Hat,·an, Kiskunté'egyháza. -----
1':ecskemét, Budape�t-Ferenc
,áros, :'>,eged, CeglJd - és a 
Sztá:íni \'as,m'Ű Építők ökö ,i
vói vetwk résit Eredmén)·ek: 

Papü•súly· 1 We1ilart SztWtn 
,·,rnniii, 2. Da.1kó !Hl, 3. :\agy tH). 
Légsúly: 1 Tóth B tCt. 2. Ba1·anyi 
IH). Harmatsúly: L Puli (S:r.tálin 
\".a�műJ, 2. K,}nya tF). a. Poczil( 
fH;isl,.: ), Peheh sU'v: J Ji'arl�::t� IR), 
2. Man,iz (1(). 3. Mucsi (Sztálin 
Vasműt. Könnrüsűl} � 1 Horváth 
J. (Sztálin Vasmű). 2. füss K (C), 
3. Wudí /H). f,lsváltóSúty: l .  Tö
rök (C), 2. Mansz 11 ln), 3. Bényi 
ln Vállosűly. 1 .  S,ön)� (füsk.), 
2. Szegedi {F). 3. Kócsa (H}. Nagy
vá!<ósú1'> · 1 .  Kelemen (C). 2. Szabó 
(Kísk.1. liözepsúly: l Sehrei {H), 
2. Boros (Cl. Nagyközépsúly: l 
Szlávi (1(). 2. Péntek (HJ, 3. Ló-

Bánhidi Os-.z:kár marós, kétszeres 
jelvénye-s sztahanovista, tszaki 
Jánnűjavító OV. l:ltéves tervét 
1 952 április 1 -én befejezte. Át• 
laqteljesí<ménye 250 szá:Zalék. 

Vasutas repülömodellezi 
. új nemzetközi 

csúcseredményt állított fel 
A Kőbánya· LoKomotiv Sport• 

kör repülömQ<lellező sz.tkooztá
l-ya rendezésében l�bonyol ítolt 
rt>kord:ki�tSr led vereenyen Krizs
ma . Gyula 2.5 ;,;cm-es c,upa
szárny U-1<.oat modelljével 1 35 
km/óraát agos uj nemzetközi 
esúc;eredménrt á l lított tel. A 
rég,l rekord 1 1 2 km vo,I. 

Petter lstvan, az Északi JárműJai
vitó jelvényes ScZtaha.novista fú
rósa öteves tervét 1952 jÚ11-;us 
1 -én fefezt• be. Munkaleljesitmé, 

nye átlaq.osan 160 szaza1ék. 

SZOCI.A.LISTA VASOTERT - A Vasúti Fóosztá'y és a Vasutasok Szakszervezetének hetflap)a Megjelenik minden hétfőn Szerkes�t1 a szerkesz:t<'lblzottRág Laptul!'l_rlon<>s: a 1iöz'ekedésügy1 
lün.isl!Jter!um 1. VasúU Fónsztálye és a vasutasok Szaksz_ervezeie. Szerkesztöség: Budapest, VI., Szlál!n-13-t 83. _ ""''!'· - Telelon: 328-895,_ 42�2. üzemi telef011: 16-78. - Rladóhlvatal: n1.. Rákóczi-út 5.f, 
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